
ГАВРИЛ СТЕФАНОВИЋ 
ВЕНЦЛОВИЋ 

Од Срема до Горњег Подунавља

Гаврил Стефановић Венцловић је један од 
највећих и најсвестранијих представника српске барокне 
књижевности, преводилац, песник, илумина- тор, монах, 
иконописац, преписивач, антологичар, научник -
енциклопедист и естетичар, јединствен по обиму свога 
дела од близу двадесет хиљада страница на 
српскословенском и народном српском језику, али, изнад 
свега, „чувени беседник из Сент-Андреје”, поз- нат по свом 
катихетском раду. 

Рођен је у Срему, око 1680. године од оца 

Ревизионизам ...

користили су конфискацију за своје личне интересе. Тако 
су многи имућни људи суђени не зато што су починили 
грехе за време окупације већ да им се јед- ноставно 
одузме имовина. 

Занимљив је опис разлике између пчеле и човека, 
коју отац објашњава деци: „Пчела је паметни- ја од човека. 
Она тачно зна ди спада. Ниједна неће да погреши и залута. 
Све од цвет до цвет... а човек гази по ливаду цвеће. Не зна 
ди је лек... И тачно се врати ди треба у своју кошницу. Не 
иде у туђе ки човек... Само једном мож д‘ уједе... А човек 
ако је бесан створ мож’ да уједа цео живот... Она никад 
своју другарицу пчелку неће да убије, а човек би, бре, кад 
се острви, и рођеног брата зубима закло, а некмоли 
комшију и поз- наника...”(90) На такав непосредан начин 
отац не само учи своју децу већ и указује на злоћу људске 
природе, која се несумњиво среће малтене на сваком 
кораку, па и у животу ове породице. 

Смисао за правду кћер је наследила од оца. Као 
најбоља ученица у разреду одбила је да прими књижицу 
Стаљинових говора уместо највеће књиге, какву је 
неоспорно заслужила. Слушала је коментаре присталица 
режима: „Зна се ко јој је отац.” „Он је тако васпитао.”(57) 
Кад се задевојчила, заљубила се у Звонимира, поштеног 
младића, али је он ипак хтео да је искористи, и поред 
њеног противљења, за задово- љење своје пожуде, ноћу, у 
делу града „иза пруге”, куда се одлазило за такве потребе. 
„Муњевити бол зари ми се у прси. Онда ме обузе оно већ 
познато осећање од кога у прсима расте нешто шупље, као 
кад сам још давно зурила забезекнуто и без даха у отвор 
луткиног трупа испуњеног сламом.”(196) Шупљина лутке 
тако постаје симбол моралне празнине око ње и 
„отварање” лутке је откриће зла у свету, које је неми- новно 
чак и уз најбоље намере. Отварање лутке је једно од све 
чешћих књижевних дела која се баве неделима у 
комунистичком систему, што води ревизионизму тог целог 
полувековног раздобља. 

Васа Михаиловић

(1) Босиљка Пушић Отварање лутке (Београд: 
ЛОМ, 2001), 199 стр. Бројеви страна цитата из ове књиге 
назначени су у тексту. 

Стефана, те је, према ондашњем обичају, добио пре- зиме
Стефановић, да би га касније превео са грчког на српски 
„Венцловић” („Стефанос” на грчком језику значи ,,венац”)[1] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн1> . 

Живот овог великог Србина одвијао се између 
злехудих српских сеоба 17. и 18. века, од Чарно- јевићеве 
1690. преко Шакабентине из 1737., па све до сеобе 
разочараних Срба у Русију, средином 18. века. Данас нам је 
позната, углавном његова делатност између 1711. и 1747. 
године. 

У Великој сеоби, под патријархом Арсенијем 
Чарнојевићем, Гаврил Стефановић Венцловић напушта 
Срем и прелази у трговачку варош Сент- Андреју, која већ 
тада има четири православне цркве, а по богатству и 
величини не заостаје за Београдом и Будимом. Тридесетих 
година 18. века потписује се у неким од својих дела са 
„Рачанин”, што говори о блиској вези са калуђерима из 
манастира Раче на Дрини и избеглим подрињским Србима. 
Овде се већ беху населили монаси из Раванице, Хопова и 
Крушедола. 

Ту је нашао спас од турских зулума, између 
осталих знаменитих Срба, и чувени Кипријан Рачанин, у ком 
ће Венцловић наћи свог првог учитеља и духовника. У то 
време при храму св. Луке у Сент- Андреји обнавља се 
чувена преписивачка рачанска школа, као највеће врело 
писмености и учености Срба у Угарској. Рачански калуђери 
у Великој сеоби беху понели са собом писане и штампане 
богослужбене књиге, те тако, потпомогнути новим 
ученицима, нас- тавише у егзилу своју мисионарску 
делатност. 

Кипријан Рачанин је имао извесних склоности 
према сликарству и поезији. Писао је, помало невешто, у 
дванаестерцу, илуминисао властите рукописе, сликао 
иконе, бележио народне изреке и умотворине 
и, притом, уносио новине у правопис. Млади ученик, 
Гаврил Стефановић је тако, у раздобљу између 
Карловачког мира 1699. године и Ракоцијеве буне 1703. 
године, стекао бројна и разноврсна знања од својег 
патрона, да би их комплетирао у периоду новог затишја, 
између 1711. и 1717. године. Осим преписи- вачког заната 
Венцловић је савладао и илуминаторску вештину, као и 
иконопис. 

Извори наводе да већ у јуну 1715. године Вен-
цловић прелази у Ђур[2] <мхтмл:мид://00000069/ #_ фтн2>, 
а одатле две године касније опет у Сент- Андреју, где 
завршава преписивање и илуминацију нај- мање две књиге. 
Период од 1718. па до 1736. године Гаврил Стефановић 
проводи као путујући проповедник по позиву, на релацији 
између Беча и Будима, по срп- ским шајкашким 
насеобинама дуж горњег Дунава, у Коморану, Ђуру и Сент-
Андреји. 

Неки подаци говоре да се 1732. године Венцловић 
налази на парохији у Ђуру, да би већ следеће године у 
Коморану започео своје дело „Разглаголник”, које довршава 
у Ђуру, у који се поно- во враћа 1734. године. Наредне 
године борави као путујући проповедник и служи 
наизменично у оба ова 
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места. Године 1735. настаје у Ђуру дело „Преса- ђеница”, а 
следеће године преводи „Мач духовни” од Лазара 
Барановича. Из овог периода датира и његова преписка са 
владиком будимским Василијем Димитријевићем. 

У годинама које следе Венцловић, као бесед- ник 
на гласу, наставља своје сеобе дуж српских, гор-
њоподунавских насеобина: у току Аустро-турског рата 
(1737-1739) поново прелази у Сент-Андреју, потом у 
Коморан, где ради на књизи беседа „Слова изабрана”. Те 
године, у Ђуру, Венцловић отпочиње рад на „Канонику”. 

Године 1746. Венцловић постаје „општи духовник” 
и прелази из Коморана у Сент-Андреју, где наставља свој 
мисионарски рад, уз бројне потешкоће које му задају 
римокатолички свештеници. Они Србе терају насилно на 
унију и не дозвољавају им светко- вање православних 
празника, док српске свештенике убијају и бране им да 
служе опело упокојенима. У то време на снази је наредба 
царских власти о обавезном празновању римокатоличких 
празника и забрана подизања православних богомоља без 
посебне доз- воле. Тако Гаврил Стефановић Венцловић, 
поред сиромаштва и материјалне беде која га прати још из 
Ђура и Коморана, добија нове противнике оличене у 
мађарском свештенству, језуитима, па чак и Грцима који му 
задају бројне проблеме, захтевајући да се богослужење 
одвија на грчком и подстичући паству на непослушност. 
Практично, Венцловић живи од милостиње коју му удељују 
богати Срби трговци. 

Са предикаоница у Сент-Андреји, Ђуру, Коморану 
и Острогону, Венцловић се обраћао Србима у избеглиштву, 
далеко од родног краја. Били су то срп- ски шајкаши на 
горњем Дунаву, у служби аустро- угарске круне. Посве 
необични ратници на дугачким, уским шајкама, чували су 
јужне границе царевине према моћној турској империји. У 
дугим ратовањима ти људи беху огрубели и навикли на 
сталну опасност. У Другом Карловом рату са Турцима 
граница се помера на Дунав и Саву, те ђурски, коморански 
и острогонски шајкаши остају без службе. Један део Срба 
премештају на Тису, Саву и Доњи Дунав, док други део 
почиње да се бави земљорадњом. Наравно, у то време 
нису ретке ни пословичне свађе међу самим Србима у 
угарским варошима. Необразовани и груби српски шајкаши, 
притиснути материјалном бедом, римока- толичком унијом и 
класним раслојавањем, правили су Венцловићу доста мука 
у пастирском раду. Додатни проблем представљала је и 
ћудљива, понекад прека нарав самог Гаврила, која често 
није била спремна на компромисе. 

У својим проповедима Гаврил Стефановић 
Венцловић неретко разобличава друштвене девијаци- је 
свог доба без длаке на језику, притом укоревајући паству и 
терајући је на стид пред иноверним слушаоцима, који су 
били чести посетиоци његових проповеди. Под удар 
Венцловићеве критике долазе незајажљиви богаташи, 
похлепно племство, осиони кнезови, велепоседници, 
бољари, бегови, Мађари, али и Срби неверници, ватиканско 
лицемерје, па, чак, и православни монаси и свештеници. 
Тако се он, једном приликом, обраћа калуђерима и 
поповима оштрим прекором: „Високо су небеса, а тешка су 
наша теле- ca”[3] <мхтмл:мид://00000069/#_фтнЗ>. 

У критиковању Венцловића не ограничава мантија, 
„он добро познаје своју паству и средину у 

којој живи; он је бољи хришћанин него православац, бољи 
син свога народа него свештеник”[4] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн4>. Притом беседнику нису 
стране ни клетве, које упућује несложној браћи, посвађаним 
комшијама, прељубницима, зеленашима, лажљивцима, 
разбојницима, оговарачима, лењивцима, среброљубцима и 
славољубцима, кривоклетницима, незахвалној деци, 
однарођеним господарима... У сво- јим проповедима 
Венцловић се, помало наивно за ондашње друштвене 
прилике, залаже за друштвену и социјалну једнакост, за 
братство и солидарност међу паством, за повратак 
моралних начела међу сапле- менике. 

Гаврил Стефановић у својим проповедима осуђује 
потурице и издајнике, али и све оне који то мирно 
посматрају, не борећи се да спасу своју заблуделу браћу. 
Он раскринкава унијате, али и све оне који се стиде свог 
српског порекла у туђини. Беседе са оваквом тематиком 
најчешће се одвијају у форми дијалога између трговца и 
свештеника, са неизбежном поуком на крају. Занимљив је 
типични пример разговора трговца који се жали да му није 
могуће на дугачком путу држати строги пост и молитву, и 
проповедника, који је алтер его самог писца, и који га 
поучава и разобличава све његове мане и слабости. 

Највећи број Венцловићевих књига на народ- ном 
српском језику настао је четрдесетих година 18. века, пред 
саму његову смрт, када исцрпљени проповедник почиње 
интензивније да бележи своје беседе шајкашкој пастви. 
Тада се повлачи у самоћу, где живи отшелнички, помало 
ћудљиво и моли будим- ског владику за благослов да се 
насели у испосницу „код воде што је зову Сулејмановац”[5] 
<мхтмл:мид:- //00000069/#_фтн5>, у близини села Помаз. У 
монашкој ћелији га стиже старост, болест и немаштина, где 
умире, притиснут неразумевањем околине и несуг-
ласицама са паством, највероватније, око 1749. године.[6] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн6>. 

Језички медаљони и вињете 

Гаврил Стефановић Венцловић се током целог 
свог пастирског рада, а нарочито пред сам крај жи- вота, 
бавио књижевним радом. Његов опус обухвата преко 20.000 
страница беседа, приповедне прозе, песама и драма. 
Целокупно Венцловићево списа- тељско дело је прожето 
мисионарским и катихетским призвуком, како по својој 
тематици и изворима, тако и по језику и стилу. 

Језик којим се користи Венцловић помало је 
архаичан, али се одликује и необичном лепотом, 
богатством и живописношћу. Стил приповедања је изразито 
оригиналан и језгровит, те са лакоћом гради философска, 
верска и уметничка дела велике вред- ности, посебно 
обраћајући пажњу на детаљ и на пси- холошко 
портретисање књижевних ликова. Често проповед почиње 
неком ефектном сентенцом, изреком или пословицом. Језик 
којим се Венцловић служи представља пресек друштвеног 
стања Подунавља у 
18. веку. Он је, под утицајем сеоба и трговачких мешања, 
препун турцизама, германизама и других страних речи и 
израза. 

Венцловић доводи до стилског савршенства српски 
књижевни народни језик неких сто година пре самог Вука 
Караџића. Он у својим обрадама ретко пре- води, а много 
чешће парафразира библијске и друге текстове, 
прилагођавајући их потребама српске, 

Iskra 1. april 2005 21



Венцловић ... 

шајкашке пастве. Тако он, рецимо, слика сцену Христовог 
поновног боравка међу ученицима које нема у Библији, већ 
је само наговештена у текстовима Марка и Јована. Слична 
је ситуација и са сценом „Риболова после смрти”. 
Практично, Венцловић је у сегментима превео готово целу 
Библију сто година пре самог Караџића и Даничића. Он се, 
чак, боље сналази у философским, метафизичким и другим 
апстрактним темама од каснијих преводилаца Светог 
Писма. 

Гаврил Стефановић, такође, врши реформу 
правописа пре Вука Караџића, стварајући три од шест 
Вукових знакова (употребљава „ћ”, „ђ” и „џ” и ствара 
посебне графије за „ћ” и ,,ђ”)[7] <мхтмл:мид: 
//00000069/#_фтн7>. Његово ,,ti” и „ђ” разликују се по томе 
што је реп на горњој водоравној црти код „ћ” заврнут на 
горе, а код „ђ” на доле. 

Меша Селимовић износи смелу тезу када каже да 
је којим случајем Венцловићево дело штампано и 
представљено јавности пре Вука, да би можда знача- јно 
утицало на потоње књижевно-историјске догађаје. Каснији 
језик којим су се служили Сима Милутиновић Сарајлија и 
Петар Петровић Његош веома је близак Венцловићевом 
језику. 

У извесном смислу Венцловић је родоначелник 
књижевног огледа у српској књижевности. У његовом 
„Великопостнику” из 1741. године срећемо пионирске 
покушаје утемељења српске књижевно-историјске прозе. 

Износећи повести настале по узору на житија 
светих, старозаветне и новозаветне догађаје, Венцловић се 
увек обраћа свом слушаоцу кроз поучну беседу. То ће 
остати доминантан начин његовог приповедања све до 
последње деценије живота, када почиње да записује своја 
дела. 

Његове приче су „Један низ љупких медаљона, 
попут оних који лебде над аркадама срп- ских манастира...”, 
како вели Милорад Павић у својој знаменитој студији о 
Гаврилу Стефановићу Венцлови- ћу. 

Венцловић приповеда својој пастви о митској 
животињи једнорогу, преузимајући мотив из „Физиолога”. Ту 
су, затим, легенде из грчке, римске, хебрејске, византијске и 
паганске митологије, које Гаврил вешто прерађује, додајући 
им хришћанске еле- менте или их сасвим христијанизујући, 
а потом, презентујући својој шајкашкој пастви, појашњава, 
упрошћава и приближава масама. 

Од библијских мотива он користи легенду о 
Валтазару, визије пророка Језекиља, и многе друге. Нису 
му страни ни апокрифни списи, богумилске анег- доте, 
попут оне о преподобном Макарију који мири Бога са 
сатаном, па чак ни поучне басне („Лав и пусти- њак”, 
„Трговац и смук”, „Цар, лав и змија”) и загонетке („Цар на 
крај света” и „Горњи град”). Венцловићева књижевна 
заоставштина броји „преко 700 народних пословица и 
изрека”.[8] <мхтмл:мид://00000069/ #_ фтн8> 

Нешто су другачије по садржају и карактеру 
Венцловићеве приповести које је он сам звао „Јудејским 
повестима”. То су заправо веома слободно и креативно 
прерађене грчке и хебрејске библијске легенде. Ту спадају 
обимни текстови о цару Давиду и 

Саулу, као и прича о Давидовом греху, затим приповест о 
Јосифу, о шареној ризи Ахаровој, као и о милосрдном 
Самарјанину. Од новозаветних прича ваља напоменути 
„Шетаче по мору”, „Кладенац Јаковљев” и „Разговор бесова 
са Христом” [9] <мхтмл:мид://00000069/#_фтн9>, који су 
веома велике књижевне вредности. 

Приче настале по византијским мотивима одликују 
се извесном посебношћу, као она о „трусу у Цариграду”, о 
„буни у прицариградском манастиру” и о „ослобођеном 
Цариграду”[10] <мхтмл:мид: //00000069/ #_ фтн10>. У њима 
Венцловић говори о византијској култури са нескривеним 
симпатијама и сетом због пропалог царства, које је нестало 
под ударима запад- них и источних пљачкаша и освајача, 
истовремено осуђујући римокатоличке отпаднике од вере. 

Посебна група приповести на народном језику, по 
обиму малобројна, али веома значајна и изразито 
оригинална, има за своју основу легенде и житија Срба 
светитеља (Житије свете Петке Српске, Житије деспота 
Максима, биографски спис о Стефану Немањи), као и 
историјске мотиве („Плач над царством”). 

У својим причама Венцловић често убацује мале 
вињете које искачу из наративног тока, али га појашњавају 
и чине књижевно дело стилски успелијим. Оне имају за циљ 
да анимирају и иначе слабу пажњу необразоване пастве, да 
пруже предах између две тешке теме. То су 
карактеристични „Двоструки пејза- жи” где се упоредо даје 
слика прелепе природе и стања људске душе, а потом се 
међусобно упоређују по сличностима и разликама. Типичан 
пример је место где се башта пореди са књигом по својим 
богаствима и вредностима за људски род. На другом месту 
Венцловић пореди читање са ловом на бисере или са 
брањем винограда, на трећем, опет, свој рад пореди са 
послом сејача, а учење са изношењем драгуља из дубоких 
јама подземних рудника на светлост дана. Као чест мотив 
за успоредбу или објашњење, Венцловић употребљава 
галије и водена пространства да би шајкашкој пастви лакше 
приближио и објаснио комп- ликоване теолошке појмове. 

(Наставак у следећем броју) 
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