
2 (2008) 131–168Саорнос Α Ω

УДК 271.222(497.11)(497.113)-528"17"
271.222(497.11)(497.113)-528-9"17"

Ваимир Вукашиновић
Универзитет у Београу – Правосавни огосовски факутет

Прилог бољем разумевању литургијске теологије и праксе 
карловачких митрополита XVIII века

Abstract. Ра показује процес спровођења итургијске реформе у Каровачкој 
Митропоији у XVIII стоећу. Сожен и огат итургијски и светотајински живот 
Цркве Каровачке митропоије је својим орим еом преставао уступање о-
госужене праксе „старога краја“ – очуване у првим штампаним огосуженим 
књигама, ројним рукописним књигама као и у усменом преању и итургијском 
етосу пре наетом итургијских оичаја, итургијског стиа и разумевања који 
је ио крактеристичан за већ реформисано огосужење могиијанске Мае и 
петровско-теофановске Веике Русије. До тога није оазио спонтано, ии пак 
неким неформаним спетом оконости – ова лиургијска реформа иа је ор-
ганизована и спровеена о стране црквених погавара – Митропоита, што се 
у рау показује на основу њихових правиа, екрета и посаница.
Key words: Каровачка митропоија, итургија, итургијска реформа, уховник, 
исповест, писана опроштајница грехова, посанице, монашка правиа, правиа

Јеан о најважнијих извора за разумевање итургијске теоогије XVIII 
стоећа је учење црквених погавара, каровачких Митропоита, које 

су они изражаваи у посаницама, циркуарима,1 правиима за свештен-
ство, монаштво и уховништво, оукама и нареама.

1 Циркуари су кружии по Фрушкој Гори по Поступку за циркуаре који је оређен 
осмим чаном Ненаовићевог оатка Монашким правиима Викентија Јовановића. 
Ту је описана процеура како ће протокои путовати из Кароваца преко свих 
манастира и наза (Паве Ненаовић, Воа и указ, 328). Циркуар и из Кароваца 
ио прво онесен у манастир Раковац. Ка и га игуман ии намесник прочитаи, 
протокоиста и га преписао у протоко. За то је имао три сата ии сат и по, у 
зависности о ужине циркуара. Потом и га, потписаног и печатом овереног, уз 
напомену ка га је примио и преписао, игуман у свом коверту сао ае (Циркуа-
ри митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 154). Све непра-
виности и ие строго кажњаване. Пут циркуара ио је сеећи: Раковац, Бео-
чин, Приина гава, Дивша, Кувежин, Шишатовац, Бешеново, Јазак, Врник, Хопо-
во, Гргетег, Крушео, Фенек, Сремски Каровци (Циркуари митропоита Пава 
Ненаовића фрушкогорским манастирима, 155).



132|Прилог ољем разумевању лиургијске еологије... ��������������������������������������������� 

А. Архијерејске посанице

За ову проематику највише грађе има у посаницама које је потпи-
сао Митропоит Паве Ненаовић.2 О огосовским вреностима поса-
ница Митропоита Пава Ненаовића први аје опширан су Дамаскин 
Гранички. Пре њега је о томе писао, оуше кратко, Тихомир Остојић.3 

Познате су пеесет и три посанице Пава Ненаовића, аи оне не 
преставају цео корпус његових писама, пошто нису сачувана сва његова 
пастирска писма. Митропоит је оично сао четири посанице гоишње 

– пре почетaк Божићног и Васкршњег поста и на празнике којима се они 
завршавају. Читане су у Цркви оноико пута коико је то сам Митропоит 
нагашавао – чак и о три гоине непрестано. Међу њима скоро а нема 
строго октринарних посаница, него су оне махом морано-поучне. Дог-
матска страна се само спораично појавује, понека механички умеће, 
оично ка треа а иуструје неку морану тврњу. У њима се често на-
азе позајмице из руских огосовских еа. Актуене су и аве се кон-
кретним питањима црквеног живота.4 

Питање ауорсва ових, као и остаих епископских посаница Кар-
овачке митропоије, искутаино је, пошто се не може са сигурношћу 
утврити шта је у њима рука самих потписника ураиа, а шта је, пак, ео 
анонимних теоога, проповеника, саставача – писаца и компиатора.5 
За неке примере знамо. Јован Рајић је 19. ецемра 1789. за Епископа ач-
ког Јована Јовановића написао Беседу на Рождесво Хрисово. Зог 
тога усовно говоримо о еологији њихових пописника. Правиније је 
закучити а у огосову које оне изражавају виимо таашње званич�
но учење Цркве у Карловачкој мирополији.

Посанице Пава Ненаовића су огосовски утемеене и на иијском6 
и на светоотачком7 материјау. Митропоит користи есее Григорија Бо-

2 Пракса сања пригоних посаница постојаа је у свим епархијама Каровачке 
митропоије. Тако је Јосиф Јовановић Шакаента посао Пасхану посаницу 1. 
априа 1786. са кратким огосовским резимирањем празника и позивањем верних 
а учествују у њему (Баја, Циркуарни протоко 1782–1809, АСПЕБ, Сентанреја).

3 Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову, 14.
4 Гранички, 7–12.
5 Димитрије Руварац навои а су Паву Ненаовићу проповеници његовог оа 

саставаи посанице (Декрет и инштрукција Митропоита Пава Ненаовића у-
ховним оцима, 83).

6 Гранички, 23.
7 Op. cit., 24.
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госова и Јована Затоустога чији су зорници есеа ии реовно о-
госовско штиво у теоошким круговима XVIII века.8

Поре иијског и светоотачког штива у овим посаницама има и 
позајмица из каснијих огосовских еа.9 Оне се јеним својим е-
ом осањају на руску и маоруску проповеничку итературу. Митро-
поит преузима еове проповеи Симеона Пооцког из Вечере душев�
не – ка пише посаницу о 23. априа 1753. гоине користећи Слово о 
седам смрних грехова; а у посаници о 11. ецемра 1753. коминује 
ве Божићне посланице истог зорника.10 Попуарност Пооцког иа је 
тоика а је Митропоит Паве наређивао а се чита из његових пропо-
веничких зорника сваке неее и празника, ка нико о сужашчих 
није проповеао.11 Утицај Теофана Прокоповича је такође веик. Тихо-
мир Остојић је иентификовао постојање еа Увоа из Духовног Регула�
мена у Монашким правилима Викентија Јовановића која је посе оза-
конио Паве Ненаовић.12

Паве Ненаовић сао је посанице за веике празнике архијерејима 
своје Митропоије. Ојавене су ве ожићне посанице – јена о 18. 
ецемра 1750. ваици Дионисију Новаковићу уимском, а руга о 12. 
ецемра 1766. Епископу Арсенију Раивојевићу пакрачком.13 Посено 
су значајни огосужени еементи у његовим посаницама.14 По при-
рои ствари, усовен позицијом црквеног погавара са које се ораћа, 
Митропоит Ненаовић је највећу пажњу посвећивао исципинско-
ритуаистичким моментима ка их је писао. Ни огосовске теме нису 
ие заораване аи су оне таа ие угавном поемички интониране. 

Из циркуара који су поазии из Кароваца можемо стећи оста 
рагоцених информација о итургијском животу Митропоије: које су 
суже вршене, како и ге су вршене као и то како су разумеване. Чак и 

 8 У пописима и инвентарима књига манастира Граовца из Буимске епархије ви-
имо а су у њему постојаа сарана еа Јована Затоустог у војезичном грчко-
атинском изању (АСПЕБ МГ, 12/ 18. 6.1753) као и појеиначни томови Затоуста 
и Григорија Богосова онети из Русије (АСПЕБ МГ, 30/12. 8. 1786).

 9 Гранички, 9.
10 Op. cit., 14.
11 Op. cit., 15, ф.1; Рајић, Историја катихизма, 30.
12 Гранички 24; Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову, 28. 
13 Писмо ваике Даниа, патријарха Арсенија IV, Пава Ненаовића митропоита, 

Доситеја Ораовића, Пава Соарића, 127–128. 
14 Гранички, 34–35.
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шкрти, протокоарни поаци могу а нам проговоре компексним језиком 
огосова ако им само са овоно пажње приступимо.

Јавна моитва Цркве иа је у свести црквених погавара Каровач-
ке митропоије у XVIII стоећу оговор на разичите животне невое и 
муке како појеинаца тако и читаве зајенице. И ка кише не престају ме-
сецима (11. маја 1752. гоине наређује се моествије а престане киша15), 
и ка се појави смртоносна оест – куга у Срему (6. септемра 1762. го-
ине Конзисторија зарањује зог куге, вашаре и манастирске саве и 
наређује кауђерима а свете воицу и кропе прњаворце16), аи и ка се 
манастири парниче око земе (30. септемра 1756. гоине су наређени, 
о 7. о 14. октора, пост сухојеенија, моитве и ења за рзо и сретно 
окончање парнице17) и ка се Митропоит тешко разои и уе на самр-
ти (12. јуна 1768. гоине архиманрит Викентије позива ратства а су-
же три енија за оесног Митропоита Пава Ненаовића18), оговори 
и помоћ се траже у моитви Богу.

Богосужења имају и своју поитичко-национану имензију. Суко са 
Турском је увек омиен мотив који оминира овим ситуацијама. Митро-
поит и његов викар много путују и суже. У сеу Војки (25. јуи 1754. го-
ине) сужи се итургија са посеним агоарењем. Након Евхаристије 
поју Тее Бога хвалим за поеу на Турцима у Петровараину 1717. гои-
не. У Земуну (30. јуа 1754. гоине) суже еније за еспотицу Ангеину 
и моитве а Бог повраи Срима оне делове њихове земље које су зау�
зели Турци, ге се, пре свега, миси на Београ.19 Не врши само Митро-
поит ове суже и моитве. Он из Беча нааже Дионисију Новаковићу 
а у својој епархији ржи моене за поеу царског оружја и агостање 
у монархији.20

Моитве постају и срества казнено-исципинарне прирое. 9. маја 
1755. гоине Митропоит Ненаовић је применио евхарисијску казне�
ну меру – заранивши сужење итургије у Руми: „нека сужа преста-
не,“ веи он, „ок румани не заврше Цркву а о кафане која је изу гра-
иишта шкоу не направе.“21 

15 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 157.
16 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 253.
17 Op. cit., 187.
18 Op. cit., 302.
19 Протокоан
20 АСПЕБ МГ, 9 / 7.4.1750.
21 Протокоан
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Посанице Пава Ненаовића говоре и о припреми за Свето причешће. 
Још као Епископ карштатски, Паве Ненаовић је разматрао важно 
питање22 причешћивања и поклоњења Божанским ајнама. Ваика Паве 
постиче свештенике а поучавају верне а се, ако је могуће сваког праз-
ника, а ако не, она најмање током четири вишеневна поста, припремају 
и приступају Светом причешћу. Укоико се причешћују изван постова, 
она треа а посте сеам ана и а се мое у кући и у Цркви, а ако и 
иа нека посена ситуација, онаа посте свега три ии јеан ан. Тиме 
показује а је важност ове врсте припреме ипак реативна. Вечеру треа 
изегавати и строго поштовати евхаристијски пост. Правио пре Све-
то причешће чита се оавезно, и то ии ко куће ии у Цркви. итургији 
треа присуствовати о самог почетка и на њој са страхопоштовањем и 
поожношћу моити. Ка приступају самоме причешћу: 

у уоком смирењу поконивши се јеном о земе, Христу који ис-
тински у Тајнама постоји по виом хеа и вина, и са рукама крстои-
ко прекрштеним на груима, њега распетога а исповеају и а га уе. 

Након што им свештеник урусом орише уста, треа а цеивају крај 
Свете чаше, као реро Христово из које истече крв и воа. Затим сеи 
пар практичних упутстава: а причасници сачекају агоарствене мо-
итве, а свештеници се опомињу а, укоико нестане причешћа, не смеју 
а оају вино и хе у чашу, него треа а уе причесте честицама за 
оне ии а им причешће ооже за сутра. Питање кањања се потом 
више пута орађује и сматра се оавезним у сеећим сучајевима: при-
иком уаска у храм, при уаску у отар, цеивању Часне трпезе, при по-
четку и завршетку јектенија, при проаску испре Царских вери. Сваки 
свештеник и верник треа а:

Богу приноси поожно покоњење јер му то о уи приичи, јер ће 
сваки који се на тај начин кања Божанским тајнама…ичну и изои-
ну агоат ично о Христа стећи.

22 Две посанице Пава Ненаовића ваике карштатског, 257–258. Посаницу коју 
је посао Паве Ненаовић, правосавни Епископ карштатски, сењски, примор-
ски и анијски о вое Гине, како се потписивао, Руварац није атирао. Руварац, 
такође, није приметио а је Ненаовић пишући ову посаницу у ствари еимич-
но преписао, а еимично парафразирао погаве О авању, примању, чувању и 
покоњењу ожанским тајнама из Извјесија учиељнога. О Извјестију виети 
више ко А. Јевтића у: Јевтић, Божансвена Лиургија 2, ф.4, 284–285; Јевтић, 
Божансвена Лиургија 3, ф.12, 343; 345–346; 366 и р.
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Такође се сви оавезују а се кањају и причешћу за оне. Причешће 
је, по Епископу Ненаовићу, за све и за сваки узраст, па и за мау ецу. И 
ове, као и на ругим местима, повачи значај исповести.23

О кањању24 на Светој итургији Митропоит Паве Ненаовић упу-
тио је манастирским старешинама циркуар 3. марта 1758. гоине.25 Ау-
тограф овог текста наази се у зирци Раосава Грујића у Музеју Српске 
патријаршије.26 Ову посаницу је посе ојавио Захарија Орфеин. Књижица 
о кањању Теу и Крви Христовој је синоана оука из 1757. гоине коју 
је Орфеин27 само изрезао.28 Она је, по Остојићу, изаша након 1758. гои-
не, јер је таа у форми циркуарне посанице читана у манастиру Хопову 
14. марта на ратском саору.29 Да је таа постојаа у штампаном оику, 
не и ио разасан рукописни циркуар, него она сама.30

Митропоит наређује а се овај циркуар реовно чита у храмовима, 
као и а се ономе што он заповеа поучавају верници након неених и 
празничних огосужења. Циркуар је настао на основу оука Синоа 
који је у Каровцима оржан повоом више питања, аи се као посено 
важно показао питање кањања Теу и Крви Христовој. У тексту ове о-
уке стоји а је, зог верске запуштености у време турског ропства, ошо 
о неправиног разумевања огосужења и поклањања у погрешно вре-
ме. Стога је онета синоана оука а се кања веиком метанијом у за 
то оређене и оговарајуће моменте: на знак ручним звонцем из олара31 

23 Две посанице Пава Ненаовића ваике карштатског, 258.
24 Покоњење Сакраменту (као и поизање хостије) су специфичне форме римокато-

ичке поожности везане за поемику о стварном присуству Христа на итургији 
(О пореку ових итургијских оичаја и разозима који су о њих овеи виети: 
Вукашиновић, 21–24).

25 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 188.
26 Циркуар Пава Ненаовића о 3. марта 1758, МСПЦ Грујић, Документи XVIII век, 

№ 71.
27 Остојић, Захарија Орфеин, 23.
28 Op. cit., 81.
29 Op. cit., 82.
30 О настанку самог текста виети у: Вукашиновић, Теологија Орфелинових акроре�

за, 10–13; прево текста: Тамо, 32–37.
31 Ову новину у итургијском животу Цркве на територији Каровачке митропоије 

помиње, пре Ненаовића, Викентије Јовановић у својим Свештеничким правиима. 
Он тамо наређује а у сваком отару постоји мао ручно звоно којим три пута тре-
а звонити на призивању Светога Духа. То исто треа чинити и при узгашавању 
Са страхом Божијим и вером приступите, оносно, огасити звоном и учити уе 
а таа учине земни покон са страхом и пажњом и скрушеношћу срца (Свеште-
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ка се освећују Свети арови (а звони се сваки пут ка се и агосиа), 
као и на возгасе: Свеиње свеима, Са срахом Божијим,32 и Всегда и 
ниње.33 Тихомир Остојић је овај окумент ии погрешно прочитао ии 
га није разумео, пошто је записао а се звони на Примие једие… и 
Пије од ње сви… а у оригинау тога нема, него је реч само о „моменту“ 
освећења дарова, како смо ми написаи. Остојић је ове показао своје 
неовоно знање из итургијског огосова и разрешио овај оомак у 
уху римокатоичке теоогије, сматрајући изговарање Речи усановљења 
тим моментом.34 Покоњење није, потом, превиђено на Веиком вхоу 
на итургији, аи јесте на истом вхоу на Пређеосвећеној сужи.35 На 
овој сужи се кања и на остаим местима превиђеним у итургијама 
Светих Јована Затоуста и Васиија Веиког, осим, наравно, на освећењу 
Дарова, кога нема. Такође се оаје поштовање ношењу причешћа за о-
еснике поконом о земе.36

Иентична проематика постојаа је раније у Украјини, ге се кијевски 
Митропоит Петар Могиа суочио са разним извитопереним схватањима 
итургијског живота Цркве. Постојаа је пракса а верни кече током 

ничка правиа ВЈ, 5). О појави ове праксе у среини која ју је формираа – Римока-
тоицизму – као и о разозима који су о ње овеи виети: Вукашиновић, 32–33. 
О питању порека ручног звона у Евхаристији, на основу 19-овековне грађе, је не-
авно оро писао о. З. Матић, иентификујући при томе и огосовске претпо-
ставке овог феномена. (Матић, 133–155) Том прииком му о руку није оша наша 
стуија Вукашиновић, Теологија Орфелинових акрореза, 11, на основу које и мо-
гао а прецизно хроноошки оцира појаву ове праксе ко Сра. Те резутате ове 
понавамо. 

32 „Пани на зему“ – напомена за верника у рукописном Канонику Јована Рајића 
прииком свештениковог возгаса: Са страхом Божијим… (Јован Рајић, Каноник, 
17).

33 Даке, ва пута ка се износи и показује путир и ка се узноси агнец, што све 
несумњиво показује јак римокатоички утицај.

34 Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову, 242–243.
35 Ова напомена постоји и у моитви коју верници читају за време Веиког Вхоа, 

јеној о Моитава на Светој итургији, параитургијском феномену који се наа-
зи у рукописном Канонику Јована Рајића. Тамо пише а се за време Веиког Вхо-
а на итургијама Јована Затоустог и Васиија Веиког не паа на коена као на 
Пређеосвећеној сужи (Јован Рајић, Каноник, 12–13). Ове моитве, очигено ма-
оруског порека – то њихова октринарна структура указује – у ствари су проши-
рене парафразе евхаристијских моитава и песама, јеан не претерано срећан на-
чин а се неприрона ситуација тихог читања моитава превазиђе и верни наро 
укучи у ток моитвене пуноће.

36 Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову, 242–243.
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Веиког вхоа сматрајући а су Дарови већ освећени на Проскомиији.37 
На тај начин они су се изагаи опасности а уу оптужени за јерес 
хеопоконства.38 Хеопоконство је повезано и са питањем време-
на освећења Светих арова које је потресо оносе Цркве у Русији и 
Украјини XVII и почетком XVIII века, ка су заговорници катоичког 
разумевања освећења, оносно форме сакрамента Евхаристије, осуђени 
као хеопоконици.39

Богосовски разози који су навеи Митропоита Пава и Свештени 
Сино Каровачке митропоије а се позааве овим питањем ии су из-
несени у увоном еу посанице. Они су везани за питање претварања 
Светих арова и присуство Христа у Евхаристији:

(…) аи и о учења самог Госпоа нашег Исуса Христа који је рекао: Ово 
је Тео моје и ово је Крв моја и Светих Апостоа његових и њихових 
насеника Светих Отаца и учитеа црквених, знамо а се суштина 
хлеба и вина на Божанственој итургији на престоу преожених и 
освећених у тело и крв Христа Бога нашега претварају и по тим 
виовима сам истинити Христос Бог и човек заиста јесте (постоји); на 
тај начин о тога и сеи а смо ужни а теу и крви Христовој као 
самоме Христу Госпоу част и покоњење које му приичи авати зог 
претварања и пресуштаствљења оног тајанственог, а тако су и о-
жанствени Апостои павши ничице пре Госпоом који се преора-
зио на гори Таворској, нама теу и крви Христовој претвореној ого-
пооно приношење покоњења, праоразии (…)40

У Каровачкој митропоији током XVIII века постојаа је и посе-
на институција уховника (ии: овника), оично старије животне ои, 
који су ии оређени о стране Епископа ијецезана ии Конзисторије 
за исповеање верника. Они су ии из оа свештеничка реа, што се 

37 Meyendorff, P. The Liturgical Reforms of Peter Moghila, 103–104.
38 Овом се проематиком авио још и Свети Никоа Кавасиа. Он, у ваесет петој 

есеи свога Тумачења свете итургије, веи: “Треа, аке, а панемо на кое-
на пре свештеником и а га моимо а нас помене у моитвама које сее (…) 
Међутим ако неки о оних који се покањају свештенику који уази са аровима 
чине то сматрајући а се покањају Теу и Крви Христовој они су у зауи зог 
итургије Пређеосвећених Дарова, не знајући разику између оне и ове итургије. 
Јер, на овој итургији, часни арови који се носе на Веиком вхоу још нису пре-
творени и принесени на жртву ок су на оној итургији они већ претворени и 
освећени, оносно они су већ Тео и Крв Христова (Никоа Кавасиа, XV, 4–5).

39 Вуксан, Украјинска огосовска итература, 65.
40 Циркуар Пава Ненаовића о 3. марта 1758, МСПЦ Грујић, Документи XVIII век, 

№ 71.
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вии из пописа имена уховника сремске архиијецезе.41 Из тога про-
изиази а сви свештеници, самом чињеницом хиротније, нису имаи 
право а исповеају. О томе говори Максим Суворов у преогу који је 
изнео у писму о 15. марта 1727. гоине. Суворов пише Митропоиту а 
укине институцију уховника и оеи право исповеања свим свеште-
ницима, а наро а ие на исповест ко кога хоће.42 Духовници су ива-
и распоређени по разним парохијама, ок су протопрезвитери и паро-
си имаи оавезу а своју паству охрарују и постичу а оазе на ис-
повест ко њих.43 

Постојае су посене грамае посављења за духовника које су опи-
сивае основне смернице његове суже и начин на који он треа а је 
врши. Препис јене такве грамате сачуван је у Прооколу духовнога суда 
Мирополиа Павла Ненадовића. У тој грамати су превиђене оавезе 
уховника – а исповеа монаштво и свештенство оређене оасти, као 
и аике који ту живе; а прима искушенике и постригу привои спремне 
за монаштво; а испитује канонску вааност каниата за рукопоожење 

– све у скау са Преањем Цркве.44

Пример поуке уховним оцима имамо у Инсрукцији по којој се духов�
ни оац има владаи приликом исповедања хришћана и њој приоа-
том Поучном спису о исповеси,45 које је 19. феруара 1764. гоине изао 
Викентије Јовановић Виак, таашњи Ваика темишварски. Инструкција 
изаже општа начеа понашања уховника у парохијама у које је посан, 
како она моране, тако и она техничке и психоошке прирое. При оа-
ску у место које му је назначено,46 уховник треа а, у сарањи са мес-
ним парохом и аицима из црквене управе, сазове што већи могући рој 
верника оа поа, свих узраста и руштвених поожаја и том прииком 
а им прочита Поучни спис о исповеси и исти протумачи. Бивајући 
сам орасцем поожног живења и човеком страха Божијег, са веиком 
пажњом и агошћу треа а охрарује верне а се исповеају, а онима 
који се исповеају а аје и исповедну цедуљу којом се потврђује њихово 

41 Протокоан, 24. феруара 1755.
42 Руварац, Писма Максима Суворова, 82–83.
43 Декрет и инштрукција Митропоита Пава Ненаовића уховним оцима, 85.
44 Протокоан, 15. феруар 1756.
45 Руварац, О уховницима, 477–479.
46 У посеним напоменама изнетим у Писму које је зајено са цеуама приожено 

свим уховницима 1764. гоине, Епископ напомиње а уховник мора најмање три 
пута оићи јено исто место јер нису сви у исто време ии ко својих кућа (Рува-
рац, О уховницима, 480).
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приступање овој Светој тајни. Већим грешницима треа а агоразумно 
и са расуђивањем нааже пригоне епитимије које неће преставати 
претерано оптерећење за њих, а оне сучајеве које не уме сам а реши, 
мора а јави Епископу, а а при томе не открије иентитет грешника. 
Био је строго зарањено исповеницима а изнуђују материјане награ-
е о оних који су се исповеаи, иако су исте, ка су оровоно аване, 
смеи а приме. У пропратним писмима која су оараним уховници-
ма упућивана из темишварске епископске резиенције виимо а су они 
мораи а се саеру у Темишвару пре почетка поста и тамо преузму пи-
сане инструкције и оију усмене напомене за успешније ео.47 Духовни 
оци су такође мораи након оавеног поса а поново ођу у Темишвар 
и тамо изнесу резутате свога раа.48

15. марта 1755. гоине Митропоит Паве Ненаовић шае посаницу 
о правином начину просавања празника. У њој вернике опомиње а 
у неене и празничне ане не треа а се опијају, еспосиче ии рае, 
него а иу у Цркву на сужу и врше остаа огоугона еа. Том при-
иком посао је и Инсрукцију духовним оцима написану 1. марта 1755. 
гоине. У овом тексту описује се иеани ик уховника и начин на који 
он треа а поступа са вернима. Свештеник треа а уе узор вернима 
животом и поступцима и мора а интензивно раи на свом оразовању 
и уховном усавршавању. Као истински роите, екар (са расуђивањем) 
и суија (правено кажњавајући прекршиоце) верних, он ће њима пра-
вино пастирствовати само укоико у сеи ојеини те потрене врине. 
Ка греси који уу исповеђени превазиђу знање и моћ расуђивања ухов-
ника, о томе треа оавестити Епископа а он онесе мероавну оуку. 

Димитрије Руварац говори а је исповест вршена током Веиког поста.49 
Ово Руварчево мишење морамо проширити свеочанствима изво-
ра. На првом месту, уховници су на своје ео оазии и током ру-
гих постова, а не само у Васкршњем посту. То виимо из заповести у-
ховницима а пођу на своја посушања коју је изао Митропит Паве 
Ненаовић 9. новемра 1753. гоине – што се очигено оноси на време 
Божићног поста.50 Он такође пише у циркуару парохијском свештенству 
а сваког поста треа приступати исповести и причешћу – оносно чети-

47 Писмо о 3. феруара 1764. гоине (Руварац, О уховницима, 479).
48 Писмо које је зајено са цеуама приожено свим уховницима 1764. гоине (Ру-

варац, О уховницима, 480).
49 Руварац, О уховницима, 477.
50 Протокоан, 9. новемар 1753.
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ри пута гоишње.51 Можемо навести још и наређење каровачког проте 
Јефтимија Раосавевића, о 18. феруара 1750. гоине, у коме оређује ко 
ће ити уховник у ком посту, и позива исповенике у Каровце а пре-
узму инструкције. 24. новемра 1751. гоине такође се изаје нареа у-
ховницима а исповеају. Из ових разичитих оа каенарске (аи и 
огосужене) гоине вии се а се исповеао и за руге постове, а не 
само током Веиког поста.52 

Свако ко и се исповеио оио и исповедну цедуљу53 – „цеуу за све-
то причешће“54 – коју је морао ржати уза се и по потреи је показивати.55 
Ова цеуа је тражена и о аика, аи и о монаха. 24. марта 1753. гои-
не Митропоит се ораћа манастирима и тражи о монаха цеуе за 
исповеање.56 Исто се тражи и о свештеника. Инсрукција свешен�
сву архиђакона Викенија Сефановића из 1732. гоине говори а су 
свештеници оавезни а се реовно исповеају, и као потвру за то имају 
исповедне цедуље.57 Оавеза причешћивања само уз исповене цеуе ре-
гуисана је и Свешеничким правилима Викентија Јовановића.58

Митропоит Ненаовић у Декрету упућеном Атанасију, реметском игу-
ману, 6. марта 1755. гоине, пише а уховник, ок прима исповест, никак-
вим гестом, мимиком ии покретом ица не треа а покаже озиност 
преступа, а не и верни, упашени његовим понашањем, затвории 
своја срца и оии а се искрено и у потпуности исповее. Из овога ви-

51 Декрет и инштрукција Митропоита Пава Ненаовића уховним оцима, 85. 
Ненаовић се у свом третирању ове теме осања на Викентија Јовановића који у 
својим Свештеничким правиима заповеа а сви који се арем јеанпут гоишње 
не причесте уу оучени о огосуженог живота како храмовског тако и 
омаћег (Свештеничка правиа ВЈ, 30).

52 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 156. 
Постоји и сеећа, о 24. новемра 1754. гоине, нареа уховницима а иу на ис-
повест, која се очигено оноси на Божићни пост (Циркуари митропоита Пава 
Ненаовића фрушкогорским манастирима, 186).

53 Овим исповеним цeуама које су ие оавезне не само за аике, него и за 
манастирско монаштво (Остојић, Доситеј у Хопову, 137) Митропоит Ненаовић је 
настојао а стекне контроу, оносно уви у степен испуњавања његових нареа-
а са јене, аи и у кваитет уховног живота његових епархијана, са руге стране.

54 Писмо Протопрезвитеру Чанаском, о 19. феруара 1764. (Руварац, О уховници-
ма, 479).

55 Руварац, О уховницима, 477.
56 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 185.
57 Руварац, Српска Митропоија Каровачка, 22.
58 Свештеничка правиа ВЈ, 27.
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имо коика је важност приавана психоошкој имензији вршења Тајне 
исповести.59

Реки смо а се исповена цеуа називаа „цеуом за свето 
причешће“.60 То указује на везу ове ве Свете тајне у теоогији Каровач-
ке митропоије. Посено је Паве Ненаовић у својим посаницама рев-
новао за онавање Свете тајне покајања која се све више гуиа у његово 
време зог неприика у којима се нашао правосавни наро.61 У Божићној 
посаници коју је изао 19. новемра 1744. гоине, Епископ Паве инси-
стира на потреи редовног исповедања верних пре уховним оцима и 
повачи исповес као оавезну форму припреме за причешће. Са руге 
стране, огосовски светији моменат у овој посаници јесте разумевање 
причешћа као форме савршеног прослављања празника.62 Такође је 20. 
новемра 1745. гоине, ок је оравио у Бечу, посао своме свештенству 
посаницу63 са разичитим нареама везаним за њихову сужу. У њој 
напомиње а причешћивање верника мора а уе уз исповене цеуе.

Исповест није иа овона припрема за Свето причешће. Паве 
Ненаовић, ће у свом Циркулару духовним оцима Сремске архидијецезе, 
о 6. марта 1762. гоине,64 инсистирати на потреи уег разумевања 
припреме за Свето причешће. Указујући на негативну чињеницу а је 
припремање за Причешће свеено само на теесни пост и Свету тајну 
покајања, он инсистира а се оно прошири на сваконевно – током се-
ам ана – учествовање у цеоневном огосуженом кругу. Они чија је 
прироа поса таква а не могу а уу у месту ге постоји храм, треа а 
врше појачано омаће моитвено правио са веиким поконима. Овакво 
правио важио и и за остае постове у којима верни оазе на причешће.

Поре разичитих рукописних текстова у XVIII веку постојае су и ве 
штампане књиге везане за ову проематику – Кракоје насављеније 
духовним оцем и Кракоје поученије о исповједи, ое ојавене 1787. 
гоине у Бечу, у Курцековој штампарији.65

59 Декрет и инштрукција Митропоита Пава Ненаовића уховним оцима, 81.
60 Писмо Протопрезвитеру Чанаском, о 19. феруара 1764 (Руварац, О уховници-

ма, 479).
61 Гранички, 16.
62 Две посанице Пава Ненаовића ваике карштатског, 257–258.
63 Пава Ненаовића карштатског ваике Правиа за свештенике, 466–468.
64 АСАНУК МПА, 138–1762.
65 Михаиовић, 199–200.



������������������������������������������������������������������������������� Владимир Вукашиновић|143

Онос уи XVIII стоећа према Светој тајни покајања могуће је пра-
тити и из иковних извора, поготово графика. Б. Вуксан, тако, анаизи-
ра Орфеинов акрорез Хрисово засупнишво за грешника који се 
каје,66 настао 1773. ии 1774. гоине, на коме је Христос приказан са крстом 
у руци како се ораћа Богу Оцу и мои се за уе.67 Он такође анаизира 
акрорезни ист Томаса Месмера из 1741. гоине, на коме су покајници 
окупени око Веиког Путира на којим стоји Христос који прашта.68 
Ове је повучен онос Покајања, опраштања и Причешћа. Са еве и ес-
не стране ове сцене наазе се Свети Врачи Козма и Дамјан. Њихово при-
суство указује на ругу имензију покајања – терапеутску (јер су они е-
кари), поре прве – јуриичке.69 

Ово време оикује и феномен тзв. писаних опроштајница грехо-
ва у Каровачкој митропоији. Најпознатија је опроштајница Арсенија 
Чарнојевића израђена у акрорезу у Бечу, коју Димитрије Руварац ати-
ра око 1700. гоине. Постоје и руги, сични текстови, као што су: опро-
сница Патријарха Мојсија Рајовића (из 1716. гоине) ии опросница 
Патријарха Атанасија II Гавриовића (око 1750. гоине). Ка пореимо по-
менуте варијанте опроштајница, виимо а је Арсенијева скоро иентич-
на Максимовој, ок је Атанасијева отиша корак ае у моификовању 
текста, аи га је у суштинским основама у потпуности сачуваа. Богос-
овски саржај ових текстова је мање-више препричано моитвосове 
чина Покајања и исповести, а смисао оваквог изавања је финансијско-
практични.70 Они су ии намењени, на првом месту, имућним правосав-
ним Хришћанима са територије Каровачке митропоије и преставаи 
су саставни ео пресмртних и посмртних ореа тога оа. На тај на-
чин вршио се оатно финасијско окрепивање осиромашене Пећке 
патријаршије.71

Опросна писма на територији Каровачке митропоије нису са овом 
намером еии само Пећки Патријарси. У Нароном музеју у Панчеву 

66 Вуксан, Покајање и испове ко Сра, 242.
67 Op. cit., 269.
68 Op. cit., 267.
69 Op. cit., 268.
70 Руварац, Писмен опрост грехова у правосавној Цркви, 53–55.
71 Тако је Патријарх Атанасије II оио из Кароваца акрорезне поче а штампа 

„агосовне књиге (…) Пећка патријаршија је о њих оијаа епе прихое“ (СЕШ, 
42). Патријарх Мојсије је активно учествовао у авању поушја Срима из Аустроу-
гарске који су тестаментом оставаи оређене своте новца намењене у ову сврху 
(СЕШ, 333).
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наази се Опросно писмо јерусаимског Патријарха Поикарпа, израђено 
1815. гоине у Цариграу – Стојку Ораовићу из Панчева. Писмо је резао 
акрорезац који није знао совенски језик, па текст има пуно грешака.72Она 
су се оијаа ии иректно у Јерусаиму, ии и их оеивао неки 
кауђер који је скупао миостињу по Поунаву.73 Треа напоменути:

(…) а су текстови опросница саржајно, а често пута и текстуано, вео-
ма сични, ио а их изају српски ио пак јерусаимски Патријарси. 
У том погеу овоно је а упореимо ову опросницу јерусаимског 
Патријарха са опросницом српског Патријарха Арсенија III Црнојевића.74 

Ка Динко Давиов пише о Опросном писму Патријарха Арсенија IV, 
он каже:

(…) таа је оучио а иза „Опросно писмо,“ Инугенцију – опро-
сницу грехова. У временима тешких искушења и етичких криза, проу-
зрокованих сеоама, ратовима, унијаћењем и ругим неаћама, опао је 
мора нароа, па је патријарх ио у иеми а и а на „грешнике“ аца 
анатеме и а их искучује из цркве ии а им аје опросна писма. О-
учио се за ово руго. Није утврђено по којим узорима је састављен 
текст опроснице (повукао В. В.).75

Опроштајнице Пећких Патријараха, како се оне ко нас у итератури 
називају, преставају ео ширег феномена у правосавним среинама: 
разрешних постхумних писама.76 То је још Ђорђе Трифуновић приметио, 
рекавши а су опроштајнице вероватно настае из јеног старијег фено-
мена, опроснога писма – иста са исписаном моитвом која се ставаа 
у руке умроме. И ко нас Сра је познато јено изворно опросно писмо 
(књига прошена) којим је пећки Патријарх Максим, претхоник Арсенија 
III, разрешавао о грехова јеромонаха Захарију 1669. гоине. Овај рукопис 
је изгорео 1941. гоине у Нароној ииотеци.77 Постојаа је пракса а се 
ово опросно писмо сахрањује са хаџијама аи она није увек спровођена.78 

Текст опроштајнице Патријарха Арсенија IV није његово ео. Он је 
прево типског орасца грчких опроштајница које су архијереји писаи 

72 Весеиновић, Опросно писмо, 129.
73 Op. cit., 140.
74 Op. cit., 139.
75 Давиов, Српска графика XVIII века, 94.
76 Амазов II, 266. 
77 „Опросно писмо“ у: Ђорђе Трифуновић, Азучник српских срењевековних 

књижевних појмова, руго, опуњено изање, Београ, 1990, 197–199.
78 Весеиновић, Опросно писмо, 140.



������������������������������������������������������������������������������� Владимир Вукашиновић|145

покајницима.79 Занимиво је напоменути а се исти текст на рускосо-
венском језику наази у Тренику Епископа Кирила Живковића, који је 
за њега преписао украјински монах Вартоомеј 1790. гоине. То је Моит-
ва руга, чина Моливе над елом умрлога (за које је у рурици назначе-
но а је чита Архијереј).80 То је скоро осовно пренет текст, уз минима-
на скраћивања у штампаној верзији. Треа виети који су преошци по-
сужии овом маоруском кауђеру за саставање овог зорника. Они су, 
ез сваке сумње, арем ка је први сој насеђа у питању, руског ии ма-
оруског порека. Разрешна постхумна писма претпоставају постојање 
таквих моитава – оносно огосовски став а је праштање грехова на-
кон смрти могуће.81 Овакве моитве наазимо у већем роју српских ру-
кописних аи и штампаних треника. Тако у Тренику писаном у XV веку 
(ез назнаке места), наазимо и Моливу духовнога оца коју написавши 
је у руку умирућега реа савии. Она није цеа, јер је нарени ист 
поеран, аи се може из ругих Треника опунити. Гаси:

Бог миосрни и многомиостиви који је нас раи постао човек и све-
га света грехе понео, Који је прво преко пророка Натана опростио Да-
виу који је сагрешио и рекао врховном апостоу Петру: ти си Петар 
и на том камену ћу сазиати Цркву своју и врата аова неће јој оое-
ти, и аћу ти кучеве Царства Неескога и шта уеш свезао на земи 
иће свезано на неесима и шта разрешиш на земи иће разреше-
но на неесима, Он сам свемиостиви Бог раи неизрециве своје а-
гости и свемиосрне миости а опрости и теи чео моје уховно 
(реци име) све што си Њему као човек у овом животу сагрешио, речју, 
еом, помишу и оно што си пре њим мени хуом (реци име) испо-
веио и оно што си заоравом ии непомињањем ии… (Ове престаје 
текст моитве)82

Наставак овог текста имамо у ругом, познијем еу крушеоског 
Треника (XIV и XVI век), ге је насовена: Молива разрешна на гро�
у коју говори Архијереј или духовник: 

(…) ии зог мноштва (еа) ниси стигао а ми исповеиш, а ти отпусти 
све као човекоуац. И а ти за све ово арује савршен опроштај мојим 
окајанством и у овом и у уућем веку. И а те неосуђеног престави 

79 Примери за ово су: Штампани грчки Евхоогион из 1613. гоине и рукописни Но-
моканон из XVII века атинске универзитетске ииотеке № 52. Виети текстове 
ко: Амазов III, 76.

80 Треник (1790. го), Пакрац, МСПЦ (№ 729) ист 20–22.
81 Амазов II, 243.
82 Треник, (XV–XVI век), МСПЦ (№ 1), ео први старији, ист 60.



146|Прилог ољем разумевању лиургијске еологије... ��������������������������������������������� 

и уостоји на страшном суу своме ге ће суити живима и мртвима 
и аровати (пише: свима) спасење, јер је агосовен у векове, амин.83

У крушеоском Тренику из XVI века имамо занимиву разику. Иста 
се моитва чита и прииком сахране монаха и „еца“, само што се она у 
оа сучаја ругачије назива. Ко аика у свету насовена је као Моли–
ва разрешна за умрлога на гроу сојећега попа,84 а чин монашке сахране 
има натпис Молива која написавши се у руку умирућег савља85. Ово 
разиковање није увек и свуа осено спровеено и временом нестаје. 
Тако знамо за некоико примера ге се на сахрани монаха ова моитва 
назива Молива разрешна од духовног оца над гроом умрлога86 као и 
Молива разрешна од духовника на гроу.87 У штапаним треницима 
на српскосовенском језику ситуација је шароика. У Моливенику Го�
ражданском из 1523. гоине, у Чину опела мирског човека, стоји написа-
но: Молива духовнога оца опусна која се написана у руку умирућег 
савља.88 Исти натпис пише и у Чину сахране монаха.89 Миешевски 
Моливеник (Треник) из 1546. гоине помиње ту моитву и ко чина 
сахране „еца“ и ко монаха, ге је не навои у потпуности, него указује 
на исти текст у претхоном ореу.90 Моливеник Божидара Вуковића 
из 1539. гоине у чину сахране монаха нема ове моитве.91 У Моливе�
нику Јеролима Загуровића из 1570. гоине у Последованију над усопшим 
иноком стоји записана моитва – Молива духовнога оца опусна коју 
су нам предали наши огоносни свеи оци. Молива друга чиа се од 
јереја.92 Описана ситуација не оикује само српско рукописно и рано 
штампано насеђе него је таква и у остаим правосавним среинама. 

83 Треник (XIV и XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 112), ист 220–221. Ова моитва је 
иа распрострањена и у ругим совенским земама. Има је, на пример, руски 
треник из XVI века по називом “моитва коју чита поп” (Амазов III, 71).

84 Треник (XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 221), ист 55.
85 Треник (XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 221), ист 101.
86 Треник (XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 237), ист 70; Треник (XV и XVI век), 

МСПЦ Грујић (№67), ист 95; Треник (XVII век), МСПЦ Грујић (№13), нема 
оеежених истова.

87 Треник (XVI–XVII век), Крушео, МСПЦ (№ 229), ист 109 и 110.
88 Моитвеник (Треник) Горажански, 1523, МСПЦ Грујић, (№ 304), ист 42. 
89 Моитвеник (Треник) Горажански, 1523, МСПЦ Грујић, (№ 304), ист 106.
90 Моитвеник (Треник) Миешевски, 1546, Миешева, МСПЦ Грујић, (№ 313), нема 

оеежених истова.
91 Моитвеник (Треник) Божиара Вуковића, Венеција, 1539, МСПЦ (№ 263), ист 66. 
92 Моитвеник (Треник) Јероима Загуровића, Венеција, 1570, МСПЦ Грујић (№332), 

нема оеежених истова.
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То је узроковано разичитим начином оживавања и разумевања ове 
врсте моитава.93

Б. Монашка и свештеничка правиа94

Т. Остојић миси а нису постојаа нека посена монашка правиа 
за фрушкогорско монаштво у времену ка се оно насеавао на паине 
Фрушке Горе, крајем XV века па наае. Тек је након сеоа, по његовом 
мишењу, у новој среини, у новим усовима и са новим потреама (по-
готово потреама дисциплинског усројења монашва), ошо о појаве 
настанка посених правиа.95

Најпознатија сачувана монашка правиа на територији Каровачке 
митропоије су правиа Митропоита еограско-каровачког Викентија 
Јовановића. За ова Правиа изао је Митропоит Паве Ненаовић 28. 
августа 1749. гоине опуну – Вољу и указ96 – којом се потврђује важење 
Викентијевих Правиа и иста се проширују. У првој ореи овога текста 
наређује се манастирским управама а поново почну а се приржавају 
Викентијевих правиа.97 10. јуа 1753. Митропоит Паве Ненаовић је 
оставио манастирима текст преписа Монашких правиа Митропои-
та Викентија Јовановића из 1733. гоине уз пропратни коментар а она и 
ае важе и а су по свему ваана и примерена.98

Монашка правила99 Митропоита Викентија Јовановића су веома 
рагоцен окумент, јер престављају извор из кога су потеке вое 
потоњих промена у итургијском животу Каровачке митропоије. Она 
превиђају а свештеници и ђакони врше огослужења и Свее ајне на 
основу Служеника и Треника московских издања, и по поретку који је 
по њима записан, и по упутствима која су им оата.100 Затим се у њима 
наређује а се рже посвеневна огосужења и за то користе огосуж-

93 Амазов II, 257.
94 Треа знати а је читав институт правиа у Каровачкој митропоији иректно 

усовен Духовним Регуаментом и системом правиа за разне црквене чинове и 
суже које ова књига оноси. 

95 Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову, 129.
96 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 155.
97 Паве Ненаовић, Воа и указ, 312.
98 Руварац, Правиа за кауђере и свештенике и регуамент о 2. јануара 1777, 298.
99 АСАНУК МП А 1733, 118.
100 Монашка правиа ВЈ, Чан 3.
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ене књиге нових московских изања, а а се, при томе, све мора врши-
ти по типику – уставу.101 

Митропоит Викентије оавезује своје монаштво а сужи и Све-
ту итургију свакога ана.102 Што се заупокојених сужи тиче, њихово 
оавање Митропоит регуише на сеећи начин: парусије се врше по 
оичају јерусаимском и Свете Горе у ане неене, празнике Госпоње 
и Богороичине, као и Светих са веиким савосовем, на сугуим 
јектенијама на итургији, вечерњу и јутрењу.103 итија, пак, за упокојене, 
оавезно се сужи посе отпуста сваконевног вечерња и јутрења, по чину 
који је по типику.104 Митропоит регуише и пореак у трпезарији – увои 
се оавезно читање Житија Светих за време оеа105 и узношење Панагије 
у трпезарији.106 Он не заорава ни евхаристијску поожност монаха и 
манастирских ђака и раника:

(…) ужни су често (напомена В. В.) са покајањем и исповешћу пре 
оцем својим уховним чистити ушу своју и ожанствених тајни 
зајеничари ити (…)107

Оразовање монаха престава јеан о основних циева ових Пра-
виа. Зато су монаси у свештеном чину некоико сати невно оавезни 
а изучавају ожанствене списе, а прости монаси (претпоставимо самим 
тим и неписмени) а уче напаме Оченаш, Декаог, Симво, Богорои-
це Дјево и кратка тумачења ових текстова.108

Митропоит Паве Ненаовић настава основну иејну инију правиа 
свога претхоника. У трећој тачки Воље и указа, он говори о итургијском 
животу у манастиру. Он са незаовоством запажа а нареа из Мо�
нашких правила Митропоита Викентија Јовановића о сваконевном 
сужењу итургије, не само а није заживеа, него се Света евхаристија 
у неким оитеима не сужи ни у празничне ане. Стога заповеа а се 
она има стано и сваконевно (осим у ане ка то Типик не превиђа) 
сужити. Дае, а игумани морају а у својим манастирима суже сва-
ке неее и празника, а сви кирици, ез озира на чрени распоре, 

101 Op. cit., Чан 4.
102 Монашка правиа ВЈ, Чан 5.
103 Op. cit., Чан 8.
104 Op. cit., Чан 9.
105 Op. cit., Чан 10.
106 Op. cit., Чан 11.
107 Op. cit., Чан 16.
108 Op. cit., Чан 15.
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такође морају јеном месечно а суже.109 Друга тачка нааже игумани-
ма а, између остаог, пазе како се овија црквена сужа и а и све „по 
типику и уставу ива.“110

Корпус Јовановићевих и Ненаовићевих правиа није ез отпора и сву-
а прихватан. У књизи Проокол раских саора манасира Раков�
ца, 1754. гоине виимо а раковачка ратија каже а имају Викентијева 
правиа и а су их читаи, аи а се нису у свему приржаваи тих пра-
виа. Ревноваи су само у сваконевном сужењу итургије и пеантном 
преписивању циркуара.111

Законоавац монашког живота на територији своје Митропоије ио 
је и Патријарх Арсеније IV Јовановић Шакаента. Он је ојавио више о-
пуна монашким правиима – 1740, 1742, 1743. и 1745. гоине.112 На основу 
његових посаница претпоставамо а су постојаа и старија правиа о 
Викентијевих и а је њих ојавио Митропоит Мојсије Петровић, аи за 
то нема иректних оказа, тачније – нема екса правиа.113 

Патријарх Арсеније IV у својим правиима напомиње, критикујући 
стање у коме се нашо монаштво његовог оа: „које је нека попут сун-
чевих зрака сијао и ио украшено сваком врином, саа уховно осиро-
тео у коме никаква огоугона врина не цвета (…)“, а исципиновање 
монашког живота не захтева само он и црквени пореак, него и држав�
на влас – која је и на њим и на монасима поставена а царствује 
и госпоари. Ове је показан јеан, не увек овоно истакнут, мотив за 
оношење разичитих црквених правиа – настојање а се изађе у сус-
рет ржавним захтевима.114 У питање монашке исципине спаао је и 
оевање инока. Зато ће Патријарх Арсеније IV са веиком строгошћу и 
по претњом оштрим казнама наређивати а се не само оавезно ие ое-
вен у потпуно монашко оео – расу и камиавку – него и то а монаш-
ке хаине све о јене морају ити искучиво црне оје. Пошто је цео 

109 Паве Ненаовић, Воа и указ, 313.
110 Ibid.
111 МСПЦ № 72, ист 2–5.
112 Правиа за кауђере, 7–10.
113 Тако, у свом ораћању поручном монаштву о 4. маја 1742. гоине, помиње „устав 

и уреу са Светима упокојеног претхоника нашег Мојсеја Петровића“ која се 
тицаа организовања монашког живота (Правиа за кауђере, 8), као што и гово-
ри о правиима, а не правиу које су оносии његови претхоници (Правиа за 
кауђере, 7).

114 Писмо о 11. јуа 1740, Правиа за кауђере, 7–8. Виети оомак о Правиима 
Псево-Викентија Јовановића Виака.
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ово писмо-правио (4. мај 1742. гоине) посвећено искучиво питању 
оевања, претпоставамо а је оно заиста ио озиан проем у фруш-
когорским манастирима тога оа. Занимиво је то а се овом запове-
ном посаницом строго зарањује и поставање ио какве руге – осим 
црне – поставе, како на оњу тако и на горњу мантију.115 Проем по сеи 
преставао је и скитање монаха, оносно напуштање манастира ез 
агосова наежне управе. Против таквих „скитача манастирожитеа“, 
како их Патријарх Арсеније IV назива, покренуо је оштре мере. Нареио 
је а сваки монах мора имати писмено оорење – лис опусни – сво-
га старешине, његовом руком потписан и печатом оверен, са тачно упи-
саним временским интерваом за који важи. У истом писму о 6. јуа 
1743. гоине Патријарх се орушава и на иконописце неуке у уметничком 
изражавању, које назива огомерзима (огомазима?), а не иконописцима 
и зарањује им а сикају по његовој ијецези, као и нароу а купује ико-
не о њих.116 Да и постоји веза између ове ве заране, из самога текста 
није могуће непосрено утврити. Претпоставамо а је међу утајућим 
иконописцима које критикује Патријатрх сигурно ио и монаха. 16. е-
цемра 1745. гоине, Патријарх Арсеније IV ојавиће и руга, оатна пра-
виа за кауђере, у којима ће поновити већ познате захтеве из претхо-
них правиа, како својих тако и ругих црквених погавара Каровачке 
митропоије. Потреа за њиховим понавањем и нагашавањем свеочи 
а она нису иа у потпуности и заовоавајуће прихваћена.117

1777. гоине штампана су Правила монашескаја Митропоита Викентија 
Јовановића Виака. Она су војезична: атинска и совенска и у старијој 
итератури се често мешају са монашким правиима Викентија Јовановића 
из 1733.118 Правила из 1777. је написао унијат Атанасије Димитријевић 
Секереш,119 а ечка ваа их је понеа Синоу са оавезом а се ојаве.120 

115 Писмо о 4. маја 1742, Правиа за кауђере, 8.
116 Писмо о 6. јуа 1743, Правиа за кауђере, 8–9.
117 Писмо о 16. ецемра 1745. Правиа за кауђере, 9–10. У есетој тачки овога пра-

виа говори се о сваконевном вршењу огосужења, спречавању неаговреме-
ног уажења и изажења у и из манастира, проверавању пооности примања 
нових монаха, искушеника и манастирских раника, посушности игуману и 
изегавању порочног живота, пре свега пијанствовања.

118 Руварац, Правиа за кауђере и свештенике и регуамент о 2. јануара 1777, 279.
119 Правиа за кауђере, 10–11.
120 Руварац, Правиа за кауђере и свештенике и регуамент о 2. јануара 1777, 280.



������������������������������������������������������������������������������� Владимир Вукашиновић|151

Та правиа, ажно навеена као синоана,121 у ствари су пометнута.122 
Иста правиа је Регуламен о 2. јануара 1777. гоине учинио оавезним 
за правосавне манастире у Аустроугарској. Руварац каже а су та Секере-
шева правиа „у опреци стајаа са установама наше Правосавне цркве и 
осаашњим оичајем“.123 Појава овог правног окумента, аи и наметање 
Секерешевих Правиа и низ ругих разога, као што је иа позната на-
реа о сахрањивању 28. 9. 1777. гоине – зарањивање уношења отворе-
ног ковчега у Цркву на опео124 – изазваи су гнев нароа и уне у Вршцу 
и Новом Сау.125 Зог тих поуна ова правиа ника нису ступиа у жи-
вот, а Деклараорија о 16. јуа 1779. гоине их је повука.126 

Ова правиа су оимна и веома озино саставена. Очигено је а 
носе ични печат свога аутора у јеној неуоичајено веикој мери за оку-
мент овога типа. Посено је занимиво веико место које аутор оеује 
оразовању монаха. Секереш, у петом (О учењу)127 и шестом (О времени-
ма учења)128 погаву Другог еа својих Правила, говори о овом питању 
на озиан начин који се у многоме разикује о свих остаих правиа 
тога времена. Ако се сетимо миниманих оразовних захтева које пре 
монаштво Каровачке митропоије ставају руги законоавци, она 
нам реченице Секерешевих правиа звуче невероватно. Он говори у ко-
рист тзв. „споашње мурости“129 коју сматра претпоставком правиног 
разумевања и тумачења уховних текстова. Истиче и значај познавања 
касичних језика, на првом месту атинског и грчког, тих „извора стицања 

121 Монашка правиа п-ВЈВ, 9.
122 Руварац, Правиа за кауђере и свештенике и регуамент о 2. јануара 1777, 297.
123 Op. cit., 296.
124 Костић, Гроф Коер, 165.
125 Руварац, Правиа за кауђере и свештенике и регуамент о 2. јануара 1777, 280–

282.
126 Op. cit., 296. У Декараторији се осовно каже: „Што се тиче унутрашњег запта и 

реа у манастирима, то препуштамо на ригу и по управу вишему свештенству 
у уверењу а ће исто свештенство по ужности свога звања тако урее сотво-
рити, како ће кауђери у ороме запту ити и а ће своје ужности вршити, па 
а ће оне, ге то месне манастирске приике опуштају, занимати се са похва-
ним и општекорисним поучавањем маежи.“ чан 48 (Rescriptum Declaratorium 
Illyricae Nationis, Приог А. у: Грић, 289).

127 Монашка правиа п-ВЈВ, 27–31.
128 Op. cit., 31–37.
129 Познавања нетеоошких научних исципина и њихових остигнућа (Монашка 

правиа п-ВЈВ, 27).
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сваке премурости.“130 огика, метафизика, математика, фиософија, при-
роно право, историја и теоогија преставају оне саржаје којима свој 
сваконевни живот треа а испуне монаси са паина Фрушке Горе. Ер-
миневтика („наука тумачења у којој су правиа за тумачење Светога Пис-
ма наазе“) и Егзегезе („о томе како правиа овога тумачења увек прави-
но и законито употреавати знати“)131 су знања и вештине које монаси, 
такође, треа а стичу. Каа се ова правиа прочитају, стиче се утисак а 
њихово пореко и „неправосавност“ саржаја нису јеини разози који 
су опринеи несавној суини овог окумента.

Пошто су Псево-Викентијева монашка правиа укинута Деклараоријом, 
Митропоит Викентије Јовановић Виак оратио се старешинама фруш-
когорских манастира са цием а саставе јено тео које и из искуства 
и познате светоотачке–канонске итературе написао монашка правиа. 
Пошто о тога ништа није ио, он је заповеио Јовану Рајићу а сам на-
пише монашка правиа. Рајић је то ураио о 15. јуа о 7. августа 1779. 
гоине.132 Каа је Рајић у својим Монашким правилима заеежио систем 
скраћивања текстова које је користио прииком саставања овог оку-
мента, он нам је још јеном оставио запис о изворима своје теоогије.133 

Рајић је имао ва рукописа. Први је са мањим ројем истова, са запи-
сом и атумом настанка и наази се у Бииотеци Матице српске.134 За 
руги Весеинов, грешећи, каже:

Други рукопис је „на чисто преписан“ са ваесет и пет истова оно-
сно ваесет и ва иста текста и три иста Митропоитовог прегово-
ра, вероватно Митропоита Виака. Наазио се 1905. у Патријаршиској 
ииотеци, а анас му се изгубио сваки траг.135

Овај Рајићев рукопис наази се у Бииотеци Српске патријаршије ПБР 
№ 21. Он је читкији и престава финану верзију текста, ок је Мати-
чин очигено преожак, оносно, протограф. У патријаршијском при-
мерку Рајић је, рзим, сваконевним и нечиткијим рукописом, оставио на 
ругом исту напомену а су саставена на захтев Архиепископа и Ми-
тропоита Викентија Јовановића Виака 1779. гоине и а имају 50 стра-

130 Монашка правиа п-ВЈВ, 28.
131 Op. cit., 29.
132 Весеинов, Правиа монашескаја Јована Рајића, 82–83.
133 Рајић је заеежио: систем скраћивања ранијих правиа и окумената, које је ко-

ристио, А=архиепископ, В=Викентије, П=Паве, Н=настојате, Прим.=примеа, 
Печ. пра.=Печатана правиа (Монашка правиа ЈР, 21).

134 Весеинов, Правиа монашескаја Јована Рајића, 83.
135 Op. cit., 85.
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на. Рајићев мето писања овог текста је тачно установен: утемеен је 
на Светом Писму, светоотачким списима (посено Јовану Затоустом и 
Васиију Веиком), канонским оукама и с.136

У итератури се помиње још јеан могући извор Рајићеве теоогије 
монашког живота. Поре претхоних монашких правиа Каровачке 
митропоије (то је, оуше, опште и тачно место анаизе овога Рајићевог 
списа: Основа за Рајићева правиа су сва претхона137), њему је у томе по-
сужиа и посета Светој Гори – манастиру Хианару и остаим манасти-
рима „ге је виео како су монаси живеи.“138 Тешко а је Јован Рајић, ма 
коико пажив ио и ма како га то интересовао (а није га о на првом 
месту занимао каа је посетио Свету Гору), могао а за време о све-
га ва месеца (о 3. августа о 7. октора 1758. гоине), иако је при томе, 
како сам каже, оиазио све значајније скитове и манастире по Атосу, у 
некој озиинијој мери, упозна пореак светогорског монашког живота.139 
Нешто је сигурно виео и оживео, па и запамтио. О неком озинијем 
усвајању утицаја, међутим, не може ити речи.

Корпус правиа Јовановић-Ненаовић настава са својим животом и по 
њиховом упокојењу. Гоине 1780. Митропоит Мојсије Путник изао је своје 
Насављеније – упутство и правиа за монахе на територији Каровачке 
митропоије. Ово Упусво је, као и већина претхоних, ио намењено 
комисијском проношењу кроз манастире његове Митропоије, ге и, по-
ре читања, оно ио и тумачено. Митропоит Путник се, потврђујући 
важење правиа Митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића, 
на њих непосрено наовезује, те зато проематику којом се она аве не 
третира посено у својим Правилима. Његова Правила имају петнаест 
тачака и већим еом се тичу аминистрације и финансијског посовања 
манастира.140 У увоном изагању овог Насављенија вие се трагови 
просветитеске фиософије, пошто Митропоит Мојсије на првом ме-
сту као узрок неправиности у монашком животу навои незнање.141 То 

136 Порфирије Епископ јегарски, 122. (Иентичан мето користио је и Свети Васиије 
Веики при израи својих Правиа. Он је у Опширним правиима 379 пута 
цитирао Свето Писмо, као и пуноћу Преања: руге Оце, итургијско искуство, 
канонске орее и с. (Redovnička pravila, 90).

137 Весеинов, Правиа монашескаја Јована Рајића, 87.
138 Порфирије Епископ јегарски, 122.
139 Чурчић, Рајићева 1762. гоина, 205–206.
140 Правиа за кауђере, 11–12. 
141 И ту се вии утицај руског просветитества поготово Петровог и Теофановог 

Регуамента. У њему стоји: “(…) ако и знаи гавне огмате наше вере који су 
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потом разрађује, наређујући монасима а нееом и празником неко о 
ратије поучава верни наро Закону Божијем, основама моитвеног жи-
вота, аи и читању и писању. Јер, како тамо запажа Митропоит – сва за 
и гнев Божији која оазе на нас зог незнања и нечувања Закона Божијег 
ивају.142 

Поре правиа за монахе, каровачки Митропоити су настојаи и 
а правиима регуишу живот и сужу протопрезвитера и парохијског 
свештенства. Димитрије Руварац је, описујући ве рукописне књиге из 
митропоијске ииотеке, у њима пронашао Опис и попис цркава и свеш�
еника сремске епархије за 1732–3. гоину, који је извршио архиђакон Ми-
тропоита Викентија Јовановића, Викентије Стефановић, зајено са егзар-
хом Стефаном Стојковићем.143 На истом месту се наази и Инсрукција 
свешенсву архиђакона Викенија Сефановића из 1732. гоине, која 
је важиа о 3. марта 1733. гоине, ка су изаша итографисана Свеш�
еничка правила Митропоита Викентија Јовановића.144

По мишењу Мите Костића, Митропоит Викентије ио је још више по 
утицајем руске кутуре и уховности о претхоника Мојсија Петровића. 
То се вии и из чињенице а је за уво својих Свешеничких правила 
преузео ео Регуламена Петра Веиког и Теофана Прокоповича. То исто 
ће учинити Митропоит Ненаовић у својој посаници познатој по на-
зивом Воља и указ,145 Паве Ненаовић је, у пропратном акту Воље и ука�
за о речи о речи (по речима Тихомира Остојића) преузео оеак из Ду�
ховног регуламена Теофана Прокоповича и то из оека О презвиери�
ма и ђаконима. Тај уво, у оригинау намењен свештенству, Ненаовић 
је применио на монашки чин.146 

установени о Бога за спасење и ако и знаи заповести Божије – а се уконе 
о за и чине оро – то и им иа овона поука“ (Регуамент, XVII).

142 Тачка 7. и 8.
143 Руварац, Српска Митропоија Каровачка, 7.
144 Op. cit., 21–23.
145 Костић, Духовни регуамент, 82.
146 Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову Ф. 13, 28. Ове је реч о увоном тексту у 

Правиа за презвитере и ђаконе која се наазе у завршном еу Регуамента. 
Ненаовић није преузео уво у монашка правиа јер је он, у ствари, само 
максимано скраћен уво у свештеничка правиа (Регуамент, 27). У овом пре-
говору навое се разози који су овеи о појаве правиа уопште, а ових посено. 
Реч је о појави разичитих зоупотреа и погрешног понашања, што је током вре-
мена овео о настанка саорских правиа. Пошто је ситуација у Цркви у Русији 
захтеваа нове прописе (ово ће српски писци заменити ситуацијом у Цркви Кар-
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У преговору147 за ново ставање на снагу Викентијевих Правила за 
проопрезвиере, Митропоит Паве Ненаовић, 10. јуа 1753. гои-
не, аје основне смернице и разоге настајања и формирања ових прави-
а и правиа уопште. Пошавши о чињенице а је Свето Писмо основна 
смерница за ваање кирика, аи а се они нису увек њега приржава-
и, оази о закучка а постоји потреа оношења Саорских исци-
пинарских канона-правиа, која се ове не понавају. Такође је специ-
фична ситуација у Архиепископији и Митропоији овеа о тога а се, 
на начин на који су то чинии Свети оци, у скау са иијским со-
вом, онесу правиа за пастирски ра презвитера. Она се тичу сремске 
архиијецезе.148 

Паве Ненаовић је, као протосинђе и егзарх Митропоитима Мојсеју 
Петровићу, Викентију Јовановићу и Патријарху Арсенију Јовановићу, како 
тачно примећује Димитрије Руварац, стекао веико искуство у рау са 
парохијским свештенством. Стога је омах по свом поставењу на кате-
ру карштатског Епископа почео а се ави поучавањем и исправањем 
свештенства. Он је, 20. новемра 1745. гоине, ок је оравио у Бечу, по-
сао своме свештенству посаницу149 са разичитим нареама у вези са 
њиховом сужом. Тако им, пре свега, заповеа а сваке неее и празника 
морају а суже Свету итургију, а по њој а верни наро поучавају основа-
ма вере.150 Вернике ваа упућивати на светотајински живот: а крштавају 
новорођене и причешћују уе на самрти. Ако се ко сахрани ез свеште-
ника, а га оуче о црквене зајенице. Упозорава свештенике а стро-
го пазе на рачно право и његове орее, а не присвајају црквени новац 
који им не припаа и а поучавају верне а заушне приоге – сарана-

овачке митропоије), они се саа и оносе (Регуамент, 2–3). Преузимање овог 
оомка није о тоиког значаја какав се на први поге може претпоставити 
каа читамо Остојићеву књигу. Важнија су руга, тематска и иејна преузимања, 
о којих је ошо у правиима Каровачких Митропоита, а која ћемо показа-
ти на нареним страницама. О томе а се, зог уских преступа и уаавања 
о непосренијих ка посренијим формама огоопштења, током времена оају 
нови записани орасци као упутства и корективи, говорио је још Затоуст 
тумачећи Јеванђее по Матеју (виети: Јевтић, Свети Сава у Токовима Ћирио-
Метоијевског преања, 40–41).

147 Свештеничка правиа ВЈ, Уво, 1.
148 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за протопре-

звитере, 274.
149 Пава Ненаовића карштатског ваике Правиа за свештенике, 466–468.
150 Исто је важио и за монахе који су ии ужни а у манастирима Фрушке Горе 

поучавају мађу сараћу, аи и прњаворску ецу (Остојић, Доситеј у Хопову, 137).
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ре, парусије и руга помињања, прво уписују ко наежног Епископа, а 
потом ге ко хоће. Само она монашка ица која имају препоручена писма 
Патријарха Арсенија IV и његово ично, могу а скупају миостињу151 
по епархији. Неопхоно је оржавање реа у цркви, на огосужењима. 

Каа је постао Митропоит, Паве Ненановић је, 26. јуна 1753. гоине 
у манастиру Шишатовцу, изао опуну правиа за свештенике.152 У овим 
оатним напоменама Ненаовић корен свих заа у нароном понашању 

– како у отвореним гресима, тако и у еформисаним оицима попуар-
не поожности вии – у нерау свештенства које ни само није на потре-
ном оразовном и уховном нивоу, а при томе у огромном проценту не 
настоји а просвећује поверену му паству.153

Митропоит Паве, као и његови претхоници, суочаваи су се и са 
оптужама а они овим правиима увое новине које нису иске нашем 
нароу и његовом оживавању црквеног живота. Архиђакон Стефановић 
посено повачи а свештеници посе итургије оиазе парохију и 
ојашњавају верницима то што им је архиђакон поручио, да владика ниш�
а ново не уводи, него сеује правиима Апостоа и Светих отаца, за-
шта га Хришћани ругих конфесија прогоне.154 

Стано ревнујући за просвету, Митропоит Паве Ненаовић је не 
заорава ни у правиима о 17. августа 1749. гоине, ге оноси нове о-
уке. Сви каниати за свештенство и маи кирици морају а се оразују. 
То ће касније опунити еветим правиом нових Упусава протама о 
11. октора 1751. гоине. Митропоит ове наређује а сви свештеници 
морају оћи на испит у Кирикану шкоу у Каровце, па они који нису 
овоно оразовани а то опуне.155 При томе увои тзв. школску куију 

151 Пример оорене прошње, оносно скупања миостиње, имамо у циркуа-
ру Мојсеја Петровића којим препоручује свештенике Кириа и Рафаиа који 
скупају приог за онову цркве манастира Винче, а који је написан 6. новемра 
1724. гоине (Богановић, , 646). Други пример оорења скупања миостиње 
имамо у мои вршачког Епископа Јосифа Јовановића Шакаенте, написаној 30. 
новемра 1791. гоине ге се ораћа наежном уимском ијецезану Дионисију 
Поповићу а оори прошњу монаха манастира Затице који су Турци о темеа 
спаии у неавном рату. То ијецезан оорава (АСПЕБ К – 1792, ез роја).

152 Допуна Ненаовићева Вићентијевих правиа за свештенике, 22–25.
153 За ову посаницу Дамаскин Гранички је утврио а је већим еом преузета из 

књиге Симеона Пооцког – Вечера ушевна, и то из есее: Сово свештеницима 
на ан сиаска Светога Духа (Гранички, 19).

154 Руварац, Српска Митропоија Каровачка, 23.
155 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за протопрез-

витере, 329.
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за приог црквама, а изацује манастирске (пећку на пример), и пости-
че свештенство а упућује верни наро а приаже шкоама. И, на крају, 
говори а сву ецу која су зреа и спремна за шкоу, треа о првог окто-
ра овести у Каровце за почетак наставе.156 Митропоит Ненаовић је 
своје кирике шкоовао157 у Сремским Каровцима.158 Тако су Митро-
поит Паве и каровачки парох Теоор Марковић скопии уговор по 
којем Теоор постаје магистар у овој шкои.159 За нас је ове важна четврта 
тачка овог уговора, јер се њоме ефинише итургичко оразовање ђака. 
Они се уче употреи суженика, треника и катихизиса. Изучавају по-
реак и начин вршења сужи и Светих тајни, као и основе итургијског 
огосова (касичне схоастичке тезе о форми и материји и с.). У петој 
тачки учите се оавезује а ће ученике сваконевно овоити на о-
госужену праксу,160 што још јеном указује на првенствено практич-
ни и пастирски смер овога оразовања. Није на омет напоменути а су 
итургијску теоогију ђаци учии првенствено на основу првог српског 
приручника итургијског огосова – Епиома уимског Епископа 
Дионисија Новаковића.161 

Ненаовић је раи оег оразовању свештеника ао а се штампају 
ве књижице: Поука епископа новопосављеном јереју и Ородоксос 
омологиа, које су свештеници мораи учити напамет и о томе посе ого-
варати на испиту.162 Поука свеиељска новопосављеном јереју је још 
јена у низу књига настаих сооним преузимањем руских преожа-
ка и компоновањем нових итерарних цеина.163 Ову је књигу Ненаовић 
ојавио 1742. гоине, у спомен своје епископске хиротоније. Део је резао у 
акру Христофор Жефаровић у Бечу, 1742. гоине. Изашо је са агосо-
вом Арсенија IV. Митропоит је 4. јуа 1755. гоине манастирима посао 
књижицу Поука свеиеља посављеном јереју164 коју је треао ес-

156 Op. cit., правиа 10. и 12, 301.
157 О важности оразовања за свештенички каар виети: Регуамент, О презвите-

рима и ђаконима, тачка 4, 4.
158 Руварац, Покрово-огороичне шкое, 8.
159 Op. cit., 9.
160 Op. cit., 10.
161 Вукашиновић, Дионисије Новаковић: Епископ и еолог XVIII солећа, 36. Пре-

во Епитома виети у: Тамо, 73 –108.
162 Гранички, 28.
163 Михаиовић, 32.
164 Циркуари митропоита Пава Ненаовића фрушкогорским манастирима, 186.
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патно поеити ратији а је они за гоину ана науче напамет.165 Учење 
огосовских (поготово катихетских и краћих поучних) текстова напа-
мет ио је касичан мето усвајања знања у језуитском шкоству. Тако се, 
у трећој граматичкој гоини оновременог језуитског шкоског система, 
превиђа „рецитовање катихизиса напамет“.166 Тај мето усвајања знања 
прешао је преко језуитских питомаца, потоњих професора Кијевске у-
ховне акаемије, на њихове ученике Сре. Преко ових је, опет, ошао о 
шкоа на територији Каровачке митропоије.

Ненаовић је у циркуару о 13. септемра 1754. гоине167 посао ма-
настирима на преписивање и учење текст катихетског саржаја, у форми 
питања и оговора – уућу Ородоксос омологиу, из чега се вии а таа 
она још није иа ојавена. У циркуару о 2. септемра 1759, позивајући 
се на претхони циркуар о 13. септемра 1754. гоине каа је посао ма-
настирима књижицу коју је треао преписати и учии напаме (аи 
они то нису ураии), Митропоит напомиње а је Орфеин саа ту 
књигу у акру изрезао и а треа а је купе настојатеи манастира.168 21. 
јуа 1761. гоине Паве Ненаовић у циркуару наговештава визитацију169 
архиијецезе и испитивање свих каниата за рукопоожење о томе а и 
знају напамет ову књижицу.170 Ова књигаје еимично преписани први 
ео Православног исповедања вере Петра Могие. Након тог оомка 
сее, оати: Символ вере светог Атанасија Аексанријског; Крако 
изложење о вери Атанасија и Кириа Аексанријских; О делима човека 
хришћанина и панагирично многоетсвије Паву Ненаовићу.171 Само 
је овај посењи текст Орфеиново ауторско ео.172 Прво изање је а-
крорезни отисак Орфеинов из 1758. гоине, а руго је штампано изање 
из 1763. гоине, штампарије Димитрија Теоосија.173

165 Остојић, Доситеј Ораовић у Хопову f. 10, 285.
166 Ignacio de Loyola, Načela jezuita, 233.
167 Остојић, Доситеј у Хопову, 284.
168 Остојић, Захарија Орфеин, 83.
169 Познате визитације фрушкогорских манастира овијае су се: 1733. гоине, по 

агосову Викентија Јовановића, 1740. гоине – Арсенија IV Јовановића, 1753. го-
ине – Пава Ненаовића и 1771. гоине – Јована Георгијевића (Меаковић, Риз-
нице фрушкогорских манастира, 145).

170 Миосавевић, 189.
171 Михаиовић, 48.
172 Остојић, Захарија Орфеин, 83.
173 О настанку самог текста виети у: Вукашиновић, Теологија Орфелинових акро�

реза, 14–18; прево текста: Тамо, 40–63.
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И Митропоит Викентије је у својим Правилима за проопрезвиере 
о 12. маја 1733. њих оавезао а проверавају а и свештеници знају напа-
мет174 оавезне огматске текстове и моитве175 а и моги а поучавају 
верне. Затим им нааже а проверавају коико ревносно свештеници 
поучавају вери своје парохијане.176

Завршетак шкоовања није преставао и завршетак испитивања, из-
весне форме контрое знања кирика. Тако је постојао конзисторијани 
испит, егзамен, на основу Регуамента оносно Конзисторијане систе-
ме. Ту се испитивао свештеничко познавање теоогије. Сва су питања 
интонирана у уху касичне схоастике као и, уостаом, оговори. Таква 
су питања о роју Светих тајни, њиховом саржају и циу.177 На питање 
– Шта је причешће? – сеи оговор: Тео и Крв Госпоа нашега Исуса 
Христа по виом хеа и вина у којима истински присуствује оносно 
постоји Госпо наш.178

У оатним правиима за свештенике Ненаовић кори свештенство а 
не поучавају верне нееом и празником након огосужења.179 Зог тога 
им наређује а то сваке неее и празника након суже чине.180 Таа је 
увеен и прерачни испит као форма проверавања усвајања преаваног 
знања. Ко не и научио оно што се о њега очекивао, није могао ити 
венчан. На тај начин наро је примораван а ие на верску наставу и учи 
своју веру.

Свештеничка правиа аве се и питањем итургијског живота паро-
ха Каровачке митропоије. Инсрукција свешенсву архиђакона 

174 Што је нареио у Свештеничким правиима ВЈ, 2.
175 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за протопрезви-

тере, правио 3, 275.
176 Op. cit., правио 6, 276. 
177 1. март 1783. Доњи Сечуј, Циркуарни протоко, 1779–1804. АСПЕБ, Сентанреја.
178 1. март 1783. ипова, Циркуарни протоко 1782–1800, АСПЕБ, Сентанреја. 

Инквизиција ии испитивање свештеника а и су научии напамет основне ис-
тине из Исповеања правосавне вере саржаа је сееће испитне теме, оно-
сно питања: Три савета јеванђеска, Сеам Тајни Новога Завета, Три огосовске 
врине, Четири јеванђеске врине, Сеам арова Духа Светога, Сеам Поо-
ва Духа Светога, Сеам еа миости теесне, Сеам еа миости уховне, Се-
ам смртних грехова и њима супротне врине, Греси против Духа Светога, Гре-
си који вапију к неу, Девет аженстава јеванђеских, Пет чуа теесних, Пет 
чуа уховних и Четири посење ствари (Руварац, Српска Митропоија Каро-
вачка, 24).

179 Допуна Ненаовићева Вићентијевих правиа за свештенике, 22–25.
180 Протокоан, 29. јун 1754.
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Викенија свешеницима нааже а врше сваконевно правио, а ге 
је више свештеника а суже Свету итургију сваке суоте, неее и 
празника, уз препоруку: „Типик оноико коико може а се оржава.“181 
Викентије Јовановић нааже протопрезвитерима а нагеају како свеш-
теници врше пе Свеих ајни цркве,182 суже три итургије и суже 
невног круга.183 Паве Ненаовић оноси нова правиа 17. августа 1749. 
гоине. Он наређује а протопрезвитери проверавају како свештеници 
врше седам Свеих ајни,184 а и суже итургију и с.185

Митропоит Викентије у протопрезвитерским правиима инсистира 
а протојереји проверавају а и се реовно сужи итургија на начин 
на који је наређено у еветом правиу186 Свешеничких правила,187 о-
носно по московским књигама. Ова правиа имају и свој оатак, у коме 
се прота опомиње а на прво звоно оази у цркву и а пази како свеш�
еници врше проскомидију (повукао В. В.) и а и по „типику и прави-
у ејствују“.188 Из свега овога се јасно а виети а је ко наших Митро-
поита постојаа озина рига и старање о томе како се овијао процес 
ускађивања са руском огосуженом итературом и праксом.

Митропоит Паве Ненановић је, у својој Допуни правила за 
свешенике,189 корио свештенство а не врши Свету тајну крштења тро-
струким погружавањем, него оивањем, што је за Ненаовића крајње 
неприхвативо као регуарна, сваконевна пракса.190 Такође каже а свеш-

181 Руварац, Српска Митропоија Каровачка, 22.
182 Ово искучује рукопоагање и исповест коју су вршии посено оређени ухов-

ници.
183 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за прото пре-

звитере, правио 4, 275.
184 Ово је, наравно, немогуће. Моги су а оавају свега шест, оносно пет Тајни 

како правино примећује Митропоит Викентије. Свештеници нису рукопоага-
и нове кирике нити су сви о реа исповеаи вернике.

185 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за протопре-
звитере, правио 6, 300.

186 Свештеничка правиа ВЈ, 9.
187 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за протопре-

звитере, правио 5, 275.
188 Op. cit., правио 13, 276.
189 Допуна Ненаовићева Вићентијевих правиа за свештенике, 22–25.
190 Ibid.
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теници не врше огосужења реовно, па чак ни Свету итургију. За њу 
звоне у звона аи не иу у Цркву.191

У оквиру реформе кута и огосова у Каровачкој митропоији 
појавује се чувених пе оавезних књига за сваког свештеника. У 
Инсрукција свешенсву архиђакона Викенија Сефановића из 
1732. гоине стоји а сваки свешеник мора да купи пе књига (по-
вукао В. В.): Исповеање правосавне вере, Нови завет, Десетосове,192 
Треник и Суженик, аи а све уу московска ии синоано-кијевска 
изања.193 Ово су неки изегаваи а учине.194 Митропоит Викентије 
Јовановић ће у својим Правилима за проопрезвиере истима наожи-
ти а шест пута гоишње оиазе поручне парохије и проверавају а и 
свештеници имају пе оавезних књига.195 Претхоно је пет оавезних 
књига поменуо у својим Свешеничким правилима и наожио коико 
пута коју треа у току гоине оавезно читати.196 Иеја оавезних књига 
из којих ће свештеници прво сами стицати потрена знања а посе поуча-
вати верне, потека је из Духовног Регуламена Пера Великог. Тамо се, 
оуше, помињу три књиге – прва октринарног типа, руга исципин-
ског, а трећа – зирка проповеи. Оне и ие увеене и у цикус хра-
мовног огосуженог читања, на такав начин а се сваке гоине четири 
пута прочитају. Прве ве су имае и намену а уу шкоски уџеници.197 

Као што се из претхоних страница мого виети, сожен и огат 
итургијски и светотајински живот Цркве Каровачке митропоије је 
својим орим еом преставао уступање огосужене праксе „старо-
га краја“ – очуване у првим штампаним огосуженим књигама, ројним 
рукописним књигама као и у усменом преању и итургијском етосу пре 
наетом итургијских оичаја, итургијског стиа и разумевања који је ио 
крактеристичан за већ реформисано огосужење Мае и Веике Русије. 
До тога није оазио спонтано, ии пак неким неформаним спетом 
оконости – ова литургијска реформа иа је организована и спровее-

191 Ibid.
192 То је књига Теофана Прокоповича: Краткое токованије законаго Десјатосовија.
193 Руварац, Српска Митропоија Каровачка, 21.
194 Гранички, 27.
195 Правиа митропоита Викентија Јовановића и Пава Ненаовића за протопрез-

витере, правио 3, 275.
196 Свештеничка правиа ВЈ, чан 1. Тако је Нови Завет треао читати евет пута 

гоишње, Катихизис јеанпут месечно, Десетосовије четири пута месечно а 
Треник и Суженик често и по потреи.

197 Регуамент, 17–18.
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на о стране црквених погавара – Митропоита. О томе свеоче њихова 
правиа, екрети и посанице које смо ове ораии.

Резиме:

Сожен и огат итургијски и светотајински живот Цркве Каровач-
ке митропоије је својим орим еом преставао уступање огосуж-
ене праксе „старога краја“ – очуване у првим штампаним огосуже-
ним књигама, ројним рукописним књигама као и у усменом преању и 
итургијском етосу пре наетом итургијских оичаја, итургијског стиа 
и разумевања који је ио крактеристичан за већ реформисано огосужење 
Мае и Веике Русије. До тога није оазио спонтано, ии пак неким не-
форманим спетом оконости – ова итургијска реформа иа је орга-
низована и спровеена о стране црквених погавара – Митропоита. О 
томе свеоче њихова правиа, екрети и посанице које смо ове ораии.

БИБЛИОГРАФИЈА 

СКРАЋЕНИЦЕ
•	 АИСПКМ = Архив за историју Српске правосавне Kаровачке 

митропоије
•	 АСАНУК МПА = Архив Српске акаемије наука и уметности Срем-

ски Каровци, Митропоијско-патријаршијски архив
•	 АСПЕБ = Архив Српске правосавне Eпархије уимске
•	 АСПЕБ К = Архив Српске правосавне Eпархије уимске, 

Конзисторија
•	 АСПЕБ МГ = Архив Српске правосавне Епархије уимске, Ма-

настир Граовац
•	 АСПЕБ ЕР = Архив Српске правосавне Епархије уимске, Епархија 

рукописи 
•	 ЕБ ГР = Епархија уимска, Бииотека манастира Граовца 
•	 АСПЕБ, Сентанреја = Архив Српске правосавне Епархије у-

имске, Сентанреја
•	 БМС = Бииотека Матице српске
•	 МСПЦ = Музеј Српске правосавне цркве, Београ
•	 МСПЦ Грујић = Музеј Српске правосавне цркве, Београ, Зир-

ка Раосава Грујића
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•	 ПБ = Патријаршијска ииотека
•	 ПБР = Патријаршијска ииотека, рукописи
•	 ПБРЈР = Патријаршијска ииотека, рукописи Јована Рајића
•	 РОМС = Рукописно оеење Матице српске
•	 СЕШ = Сава, Епископ шумаијски, Српски јерарси од девеог до 

двадесеог века, Београ – Погорица – Крагујевац, 1996.

ИЗВОРИ
A. РУКОПИСНИ ИЗВОРИ
•	 Јован Рајић, Каноник = Јован Рајић, Каноник, БМС РР II 2
•	 Монашка правиа ВЈ = (Митропоит Викентије Јовановић), Пра-

виа, АСАНУК МПА 1733, 118.
•	 Свешеничка правила ВЈ = (Митропоит Викентије Јовановић), 

Правиа, ПБР № 86.
•	 Треник (XIV и XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 112)
•	 Треник (XV–XVI век), МСПЦ (№ 1) 
•	 Треник (XV и XVI век), Веика Ремета, МСПЦ (№ 212)
•	 Треник (XV и XVI век), МСПЦ Грујић (№ 67)
•	 Треник (XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 221)
•	 Треник (XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 237)
•	 Треник (XVI век), Крушео, МСПЦ (№ 246)
•	 Треник (XVI–XVII век), Крушео, МСПЦ (№ 229)
•	 Правила за свешенике (XVII век), Крушео, МСПЦ (№ 5).
•	 Треник (XVII век), МСПЦ Грујић (№ 13)
•	 Треник (XVII век), МСПЦ Грујић (№ 16)
•	 Треник (1790), Пакрац, МСПЦ (№ 729)
•	 Монашка правила ЈР = (Јован Рајић), Правиа монашескаја, ПБР 

ЈР № 21.

Б. ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
•	 Авоиографија Паренија Павловића = „Автоиографија 

Партенија Павовића епископа посвећења“, Д(имитрије) Р(уварац), 
Српски Сион 14, 396–399; 15, 430–432; 17, 493–495; 18, 526–527; 19, 
553–556. 1905.
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•	 Две посланице Павла Ненадовића владике карлшаског = „Две 
посанице Пава Ненаовића ваике карштатског“, Д(имитрије) 
Р(уварац), Српски Сион 10, 1905.

•	 Декре и иншрукција Мирополиа Павла Ненадовића ду�
ховним оцима = „Декрет и инштрукција Митропоита Пава 
Ненаовића уховним оцима“, Д(имитрије) Р(уварац), АИСПКМ 
4, 1, 1914.

•	 Допуна Ненадовићева Вићенијевих правила за свешенике = 
„Допуна Ненаовићева Вићентијевих правиа за свештенике“, (Са-
општио Д(имитрије) Р(уварац)), Српски Сион 1, 1904.

•	 Доситеј Ораовић, Живо и прикљученија = Доситеј Ораовић, 
Живо и прикљученија Димирија Орадовича нареченог у 
калуђерсву Досиеја њим исим списа и изда, Изарана 
еа, Београ, 2005.

•	 Духовнiй Регламенъ, Санктпитерургь 1721.
•	 Јован Рајић, Исорија Каихизма = Јован Рајић, Исорија Каи�

хизма Православних Сраља у Цесарским државама, Панчево, s.a.
•	 Моитвеник (Треник) Ђорђа Црнојевића, 1495, МСПЦ Грујић (№ 89).
•	 Моливеник (Треник) Гораждански, 1523, МСПЦ Грујић (№ 304).
•	 Моливеник (Треник) Божидара Вуковића, Венеција, 1539, МСПЦ 

(№ 263).
•	 Моливеник (Треник) Милешевски, Миешева, 1546, МСПЦ 

Грујић (№ 313).
•	 Моливеник (Треник) Јеролима Загуровића, Венеција, 1570, МСПЦ 

Грујић (№ 332). 
•	 Монашка правила п�ВЈВ = (Псево-Викентије Јовановић Виак) 

Правиа монашескаја (Беч, 1777).
•	 Никола Кавасила = Никоа Кавасиа, Тумачење Свее Лиургије, 

Нови Са, 2002.
•	 Пава Ненаовића карштатског ваике Правиа за свештенике 

= „Пава Ненаовића карштатског ваике Правиа за свештени-
ке“, Д(имитрије) Р(уварац), Српски Сион 16, 1906.

•	 Писмо владике Данила, паријарха Арсенија IV, Павла Ненадовића 
мирополиа, Досиеја Орадовића, Павла Соларића = „Пис-
мо ваике Даниа, патријарха Арсенија IV, Пава Ненаовића 
митропоита, Доситеја Ораовића, Пава Соарића“, Споменик 
СКА 17, Београ, 1892.
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•	 Поменик Манасира Крушедола = Поменик Манасира Круше�
дола, САНУ–НБС–МС: фототипска изања књ. 17, Прир. М. Томић 
и М. Војкуеску, Београ, 1996.

•	 Правила мирополиа Викенија Јовановића и Павла Ненадовића 
за проопрезвиере = „Правиа митропоита Викентија Јовановића 
и Пава Ненаовића за протопрезвитере“, Д(имитрије) Р(уварац), 
Српски Сион 9; 10, 1903.

•	 Правила за калуђере = „Правиа за кауђере“, приопштио 
Д(имитрије) Р(уварац), Српски Сион 1, 1905.

•	 Прооколан = „Протокоан је в уховном сује испитуемих и суи-
мих и прочих коекакових на заповје них високо-преосвјашченства 
Г. Г. Архиепископа и Митропоита нашего Г. Пава Ненаовића, 
чрез мене Архиепископо-Митропоитскаго сужитенаго сингеа 
Пава Георгијевића, зје у вору каровачком у епархији Сремској в 
њекових мјестјех јеаних и совершаемих и зје во овом протокое 
записивати се начинајушчих от ета 1751. месеца Декемврија 13. 
не. Јакоже посеует.“ (саопштио Д(имитрије) Р(уварац)), Српски 
Сион 11, 301–304; 12, 335–339; 13, 363–366; 14, 397–400, 15, 430–433, 
16, 461–464, 17, 503–507, 1904.

•	 Redovnička pravila = Redovnička pravila: Sveti Pahomije, Sveti Bazilije, 
Sveti Augustin, Sveti Cezarije, Sveti Benedikt, Sveti Franjo, prir. H. Borak 
OFM Cap, Zagreb, 1985.

•	 Треник Теодосија Јањинског, Венеција, 1761, МСПЦ (№ 1492).
•	 Циркулари мирополиа Павла Ненадовића фрушкогорским 

манасирима = Остојић, Т., „Циркуари митропоита Пава 
Ненаовића фрушкогорским манастирима“, Српски Сион 10, 154–157; 
12, 185–189; 16, 252–254; 19, 300–303, Сремски Каровци, 1907.
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