
ГАВРИЛ СТЕФАНОВИЋ 
ВЕНЦЛОВИЋ (2) 

Премда су ова дела неоригинална по свом 
пореклу, јер су преузета из књижевне традиције других 
народа, она су оригинална и јединствена по стилу и језику 
којим су испричана српском народу Горњег Подунавља. 
Венцловићева дела се одликују великом лепотом и 
једноставношћу у композицији и прекрасним метафорама, 
алегоријама и другим књижевним стилским фигурама. 

Гаврил Стефановић је оставио иза себе значајно 
песничко дело. На једном месту он пева: „И врло сам се 
уморио / Зовући срце и уста да се саглашавају.” 
Венцловићево песништво обухвата пет циклуса и стварано 
је првенствено за усмено кази- вање. Оно је музикално, 
ритмично и изразито мелодично јер је стварано за потребе 
изговарања са црквеног амвона. Венцловић наводи да је 
уметност слушања поезије изнад уметности стварања и 
тако 

Дакле, истим редом, како сам и ја навео. Нико и није рекао 
да је стрељан због претходног места службо- вања, како је 
навео г. Пауновић. 

Предивно и корисни подаци о Милораду Мојићу 
биће свакако, поред горе наведених, унети у ново издање, 
када буде требало да изађе. 

Што се тиче Михаила Олћана, у његовој званичној 
биографији, која је штампана у „Новом вре- мену” 30. 
авгауста 1941. међу биографијама других министара, стоји 
дословце: 

„...Пришао добровољачком одреду у Русији, убрзо 
се истакао јунаштвом и жарким родољубљем, које му је 
увек било најсветија и најважнија дужност. Одликован је 
био Белим орлом с мачевима и орденом Св. Георгија 
официрског реда, руским царским одликовањем које се 
давало изузетно храбрим офи- цирима...”. 

А још веродостојније сведочанство о јунаштву М. 
Олћана и одликовању „Крстом Св. Ђорђа, највишим руским 
ратним одликовањем” написао је у „ИСКРИ” 1962. генерал у 
пензији Пав. Гр. Павловић, под насловом „Потпоручник-
добровољац Михаило Олћан”, чију Вам копију шаљем. 

Волео бих да се ова загонетка разјасни, баш ради 
тога, да би се истина забележила, јер ни ја, ни г. Пауновић 
нисмо у то време живели и не можемо тврдити ни да је тако 
било, ни да није... 

Господине Пауновићу хвала на корисним 
примедбама и допунама, а такође и на лепој књизи, 
сведочанству једног времена, коју сам прочитао одјед- ном, 
без прекида. 

С поштовањем Ваш читалац,

Бранислав А. Жорж 
аутор књиге „Трагом Учитеља”

утемељује мисао каснијих књижевних теоретичара који 
говоре да је читање подједнако креативно као и писање. 

Венцловић се у поетском заносу користи 
десетерачким народним стихом са и без риме, барок- ном 
поезијом у везаном стиху, пољским тринаестер- цем, а 
такође и римованим дванаестерцем и осмерцем, као и 
традиционалним невезаним слогом. Осећа се утицај 
византијског маниризма, руске поезије, као и старе српске 
поезије од 9. до 16. века. 

Поетска дела Гаврила Стефановића су веома 
разноврсна и претежно писана у невезаном слогу. Ту има 
римованих пословица и изрека, алегорија, химни природи, 
слика пејзажа, профане поезије, клетви, похвала српским 
светитељима, молитви, здравица и плачева библијског 
порекла. У њима се песник обраћа божанству и другим 
људима или се божанство обраћа верницима. Затим, ту има 
много песама о смрти хришћанског, искупитељског призвука, 
премда Венцловићу нису страни ни мотиви преузети из 
паганске загробне традиције. Он је, такође, прерадио скоро 
цео Псалтир и препевао га на народни језик. 

У Венцловићевим делима осећа се утицај број- них 
песничких узора: анонимних аутора песничких загонетки 
друге половине 18. века, Гаврила Троји- чанина, патријарха 
Арсенија Јовановића Шакабенте, Кипријана Рачанина, 
Никанора Мелетијевића и многих других. 

Песме најчешће имају двоструко значење: 
историјско и актуелно. Старозаветни мотиви јевреј- ских 
сеоба се тако доводе у везу са српским сеобама с краја 17. 
века. 

Меша Селимовић на једном месту, говорећи о 
Гаврилу Стефановићу Венцловићу као песнику, каже: 
„Изгледа готово невероватно да су ти стихови, и многи други 
од тог песника, изузетне лепоте, као на самом врху неког 
блиставог поетског века, настали пре више од два столећа, 
из пера песника који је у историји књи- жевности остао 
забележен као опскурни преписивач црквених књига...”[11 
]<мхтмл:мид://00000069/#_фтн 11> 

Венцловић се, познавајући барокно позориште 
свога времена, окушао и као драмски писац. На њега је 
нарочит утицај извршило „школско позориште”[12] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн12> које је било попу- ларно у 
Украјини и преко руских извора стигло, среди- ном 18. века, 
на наше просторе, затим језуитски театар, ораторијум, као и 
пољски рустични театар из друге половине 16. века. То је 
доба када Емануило Козачински ствара језуитску школску 
драму на црквенословенском језику у Сремским Карловцима 
и тако утемељује позоришну уметност код Срба. У исто 
време, Венцловић приказује своје сакралне прозне драме на 
народном језику у средњем Подунављу. 

Гаврил Стефановић енергично осуђује у својим 
проповедима, такозвани, улични театар, оличен у 
маскарама, лакрдијама и вашарским играма, и пре- поручује 
својој пастви да се клони овакве јевтине и 
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Венцловић ... 

души бескорисне забаве, која је у оно време била веома 
популарна. Улично позориште -„зурнице” биле су далеко 
посећеније него саме Венцловићеве проповеди, те он, да би 
привукао шајкашку паству на богослужења, прибегава 
извођењу драма за рецито- вање, такозваних ораторијума, 
које уприличује као незванични део богослужења. 

На тај начин прво настаје око 1740. године дијалог 
сатане и светог Јована, а недуго потом и неко- лико дијалога 
између Богородице и арханђела Гаврила. Венцловић ствара 
своја драмска дела, користећи списе, беседе, дијалоге и 
слова св. Јована Златоустог, св. Јована Дамаскина, св. 
Максима Исповедника, Илије Липовскога, Барановича и 
других писаца. Он у своје сакралне ораторијуме уводи дија-
лог, хор и беседника као коментатора. Притом зане- марује 
сценографију и костимографију, потпуно се посвећујући 
катихези пастве. Остаје нејасно да ли је Венцловић своје 
драме сам читао у наставцима после богослужења, из 
недеље у недељу, или су оне заиста постављане на сцену. 
Њихова тематика је едукативног карактера и претежно се 
ослања на унутрашњи сукоб духовног и телесног у човеку, 
на сукоб који ће касније сам Венцловић формулисати 
метафором „црни биво у срдцу”. Хроничари бележе да су 
овакве драмске минијатуре уметнуте у проповед, имале 
великог успе- ха код публике и то не само православне. 

Духовни и пастирски рад 

Премда је преписао и илуминисао на стотине 
књига, сам Гаврил Стефановић Венцловић, услед 
немаштине, није имао властиту библиотеку, већ се служио 
туђим, позајмљеним књигама. 

Знатан утицај на њега морала су оставити дела 
учитеља Кипријана Рачанина, српска сред- њовековна 
поезија и проза, хронике Цариграда и Солуна, византијска 
поезија, античка књижевност, историја и философија, дела 
пољско-украјинског барока и руске црквене књижевности, 
похвале и житија Србима светитељима, дела Светих Отаца: 
Јефрема Сирина, Григорија Паламе, Василија Великог, 
Григорија Богослова, Јована Златоустог, Максима 
Исповедника, Теодора Студита, Јована Лествичника, 
апокрифна дела, али и грчка и латинска богословска 
књижевност коју је читао у оригиналу. Познавао је 
Венцловић и световну поезију која је кружила међу ђацима у 
анонимним зборницима и коју је оштро нападао као 
богохулну. Такође, у својим делима није се устезао да убаци 
цитате и мисли класичне књижевности. 

Павле Ивић у једном свом делу каже: 
„Венцловићеви списи су лабудова песма српске редакције 
црквенословенског језика, али у једном смислу и њена 
кулминација. Међу ауторима који су стварали на таквом 
језику, он је не само временски последњи него и духом 
најмодернији”. Не одбацујући језик старе српске 
хагиографске књижевности којим су се служили Доментијан, 
Теодосије, Данило Други, Кантакузин, Пајсије и други српски
писци, Венцловић уводи у књижевни живот народни, говорни 
језик. 

У првој половини 18. века у Угарској се води 
жестока борба за примат између православних и 

римокатоличких свештеника у погледу утицаја на паству. 
Српска Православна Црква се труди да се прилагоди 
новонасталим околностима у егзилу. Зато се јавља потреба 
за образованим, просвећеним и елоквентним беседницима 
модерног, барокног проповедништва који би својим 
катихетским радом учвршћавали Србе у вери. Васпитаван 
„на делима украјинско-пољског беседништва, Венцловић је 
овладао теоријом и праксом барокне омилитике и она ће у 
његовом проповедништву играти пресудну улогу”[13] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн13>, те t\e управо такав 
говорник и мисионар пронети славу срп- ског беседништва 
код подунавских Срба 18. века. 

Венцловић је сликао портрете: апостола Петра и 
Павла, Јована Златоустог, Григорија Богослова, Василија 
Великог, Светог Саве, Светог Симеона, Кнеза Лазара, Свете 
Петке, али и сцене из Христовог и Богородициног живота. 
Постоје мишљења да су неке од малих икона из сент-
андрејских цркава насликане Венцловићевом руком.[14] 
<мхтмл:мид://00000069/# _фтн14> Сликајући понегде 
иницијале у својим рукописним књигама, он даје и 
објашњења тих иници- јала, као нпр. у књизи „Поученија и 
слова разлика”. Осим иницијала, често се срећу у 
Венцловићевим рукописним књигама и вињете, фризови, 
биљни и фи- гурални елементи, украси и декоративни 
детаљи. Нарочито су занимљиви примери иницијала „ОТ” 
који представља стилизован аскетски Христов лик. 

Венцловић је у свакој слици, икони или фресци 
видео двоструко значење, двоструку вредност: унутрашњу 
као одраз духовности и спољашњу чулну красоту, притом 
увек истичући предност унутрашњег над спољашњим. Када 
верник посматра икону он не треба да се задржава на 
спољној лепоти, већ треба да проникне у „унутрашњи 
портрет, продирући умом до моралне лепоте насликаног 
предмета.”[15] <мхтмл:мид://00000069/#_фтн15> На 
појединим мес- тима Венцловић даје двоструке портрете 
својих омиљених беседника: Василија Великог, Григорија 
Богослова и Јована Златоустог. Биле су то, уствари, 
комбинације житија и упустава будућим иконописцима, са 
детаљним описом физиономија светитеља. Венцловић је 
ову двострукост лепоте видео у поезији, музици и 
позоришту, али и у беседништву, јер он вештог беседника 
пореди са добро наштимованим инструментом. 

Гаврил Стефановић је веома добро познавао 
античко сликарство, вајарство и археологију, те се у свом 
раду често служио овим искуствима. Осим тога, он је писао 
у својим прозним делима о иконописцима, православним 
иконама и чудима везаним за њих. У једном позамашном 
тексту из „Великопостника” који говори о иконоборачкој 
јереси, Венцловић слика догађај у којем неверном цару 
Теофилу скривена коморникова иконица враћа здравље. 
Бројне су приповести о настанку појединих храмова, 
нарочито оних у Цариграду, Солуну и Африци. 

Венцловић се у својим књигама и проповедима 
обраћао двема групама читалаца, односно слушалаца: с 
једне стране, образованијем свештенству и монаштву, а с 
друге стране необразованој, мирјанској пастви, међу којом је 
било доста и неписмених. На тај начин се препознају два 
различита стила, правописа и језика којим Венцловић 
говори, односно пише. 

У делима намењеним свештенству, насталим 

26 Iskra 1. maj 2005



између 1711. и 1740. године, Гаврил Стефановић се јавља 
као преписивач и илуминатор, понекад и редак- тор, али 
веома ретко као прерађивач и преводилац. Он овде 
употребљава канонски, српскословенски језик у списима који 
су веома значајни са књижевно-историј- ског аспекта, али су 
мале естетске вредности. Око седам хиљада рукописних 
страница ових списа одликују се богатим илустрацијама и 
старом црквеном ћирилицом. Ту су, углавном, сабрани: 
тропари, кон- даци, канони, молитве, акатисти и други 
литургијски текстови за практичну употребу, са детаљним 
упуствима о богослужењу. 

Књижевна дела писана на народном језику, за 
потребе шајкашке пастве, настала између 1732. и 1746. 
године, представљају оригиналнији, естетски вреднији и 
обимнији део Венцловићеве књижевне заоставштине. Ту 
спадају: три књиге збирки Барановичевих проповеди Мач 
духовни (1736), збор- ници разних беседничких, прозних, 
драмских и пес- ничких жанрова: Поученија и слова разлика 
(1732), Житија, слова и поуке (око 1740), Великопостник 
(1741), Пентикости (1743), Слова изабрана (1743) и 
Поученије избраное (две књиге, 1745. и 1746). На девет 
хиљада сачуваних страница уочава се чист, српски, 
народни језик, писан брзописном ћирилицом и упрошћеним 
правописом. 

Тако је Венцловић стварао и беседио за најра-
зличитије слојеве српског друштва јер „његова 
предикаоница морала је заменити и надокнадити све, од 
универзитетске катедре до школе за одрасле и 
неписмене”[16] <мхтмл:мид://00000069/#_фтн16>. У 
извесном смислу Венцловић је први енциклопедист свога 
времена, али и народни учитељ и просветитељ. Гаврил 
Стефановић такође оставља иза себе први уџбеник 
омилитике, приручник за будуће беседнике у којем 
објашњава начин приступа слушаоцу. 

Венцловић је изразити представник „прет-
просвећености” која је већ почетком 18. века ухватила маха 
у Русији, Украјини и Србији. За њега је цео живот 
школовање, а црква главна школа. Он уздиже и велича 
књигу као сакрални предмет - икону, али и као 
просветитељско оружје којим се изгони тама незнања. Са 
своје предикаонице Венцловић упорно, али веома често и 
безуспешно, покушава да приволи паству на читање и 
образовање. Он сматра да „крајње кон- секвенце незнања и 
примитивизма трагичних су размера: један непросвећен 
народ угрожен је у непри- јатељској, а по културном нивоу 
супериорној среди- ни”[17] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн17> Ове његове речи и данас 
делују веома актуелно. 

Венцловић у рационалистичком духу хвали у својим 
беседама рад, поштење, племенитост и пожртвованост, а 
истовремено куди просјачење, ружне погребне обичаје, 
сујеверје, врачање, претеривање у посту, незавидан 
положај жене, као и друге мане и ружне навике српског 
народа у Подунављу. У тим проповедима Гаврил 
Стефановић се обраћа шајкашима присно, братски, са 
благим хумором, почињући деминутивима, тепањем, 
надимци- ма, а тек понекад с претњом и високим тоном. 
Сам беседник често крши строга црквена правила и уводи у 
своје беседе елементе народног, фолклорног и про- фаног 
да би се лакше приближио свом слушаоцу. Ту се често 
сусрећу народни обичаји и веровања, поздрави и изрази, 
пословице и загонетке, народна поезија, коју сто година пре 
Вука дели на „јуначку” и „женску”, тј. на 

епску и лирску.

Такође много пре Вукове реформе, Венцловић 
уводи у употребу народне називе за црквене празнике: 
Духови, Сретење, Видовдан, Богојављење, Божићни, 
Ускршњи, Петровски пост. Касније је због тога, слично Вуку, 
имао великих проблема и морао је да доказује пред 
црквеним властима оправданост оваквог поступ- ка, 
служећи се цитатима из Светог Писма. Осим тога, био је 
приморан да објашњава великодостојницима своје 
слободне реформе правописа на које се гледало са 
подозрењем. 

Реформа језика и правописа Гаврила Стефановића 
има много сличности са Вуковом у неко- лико тачака: 

„1. реформа језика с тежњом да се пише на народном и за 
„просце људе” приступачном језику 

2. реформа правописа, при чему је Венцловић кори- стио 
три од шест нових графија које ће Вук унети у свој правопис 

3. увођење народних назива за празнике 

4. скупљање народних умотворина (пословица) и подела 
усменог песништва на женске и мушке песме 

5. тежња да се Св. писмо преведе на народни језик”[18] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн18> 

Највећи део од сачуваних девет хиљада страница 
текста на народном језику, Венцловић је забележио у форми 
беседа. Чак и када је писао жити- ја, легенде, историјска 
дела, песме, пословице или загонетке, Венцловић их је 
уобличавао у беседе и тако их лакше приближавао 
слушаоцима. Уздижући бесед- ништво, Венцловић истиче 
значај не само говорења, него и слушања, схватајући да 
беседничко семе не пада само на плодно тле, већ и на 
камен незнања и у трње неразумевања. 

Венцловић преводи, прерађује и посрбљује дела 
Светих Отаца, великих беседника: Василија Великог, 
Григорија Богослова и, нарочито, Јована Златоустог, кога је 
највише ценио, али и списе укра- јинске барокне омилитике, 
руског „схоластичког” беседништва, језуитских проповеди и 
пољске драме и поезије. 

У борби православних теолога са језуитима на 
терену Пољске и Литваније, уз теолошку полемику, развија 
се и схоластичко духовно беседништво, којем припада и сам 
Венцловић. Нарочит утицај на њега извршили су Баранович 
и украјински беседник Гаљатовски, са својом омилитиком 
„Кључ разуменија”. Наиме, околности које су владале у 
Аустријској царевини и њена спремност на унијаћење Срба, 
биле су сличне оној ситуацији у којој се нашла украјинска 
црква пред налетима римокатолицизма. Тако су се 
Венцловић и његови савременици користили искуствима 
украјинских колега у свом пастирском раду на очувању 
православља. 

Беседник, говорећи о догматским темама, често 
прибегава митолошким, астрономским, геолошким, 
зоолошким и другим природњачким зна- њима, да би, 
вршећи успоредбе, лакше дочарао слушаоцу суштину 
проблема. „...Тако је двострукост 
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божије природе објашњена упоређењем са пле- менитим 
воћем на које је накалемљена грана од неког другог 
растиња, или са прстеном од обичног метала у којем је 
драгоцени дијамант...”[19] <мхтмл:мид: 
//00000069/#_фтн19>. Говорећи о људском телу Вен- цловић 
често успоставља аналогије са поретком небеских тела; 
беседећи о људском уму, упоређује га са светлосним сјајем. 

Сачуване беседе Гаврила Стефановића 
Венцловића представљају драгоцени документ у књижевно-
историјском смислу, али још више од тога, оне су значајан 
показатељ друштвених, моралних и духовних прилика 
српских избеглица у Угарској, у првој половини 18. века. 

Аутентични сведок славне епохе 

Венцловићево књижевно и беседничко дело је 
оставило дубок траг у развоју српске културе. Оно доноси 
целовит пресек стања српске заједнице у Горњем 
Подунављу у првој половини 18. века. Велики просветитељ, 
беседник, писац, али и велики читалац, Гаврил Стефановић 
Венцловић, пореди читање са бескрајном пловидбом, пуном 
лепота, искустава, али и мука. 

Његов однос према Богу је рационалистички. „Он 
негира моћ човека да инструментима који му стоје на 
располагању сасвим појми природу божанства.”[20] 
<мхтмл:мид://00000069/#_фтн20> Тако он у својим беседама 
објашњава пастви метафорама недоку- чивост Бога: „Кажи 
ми тај лонац, који свога лончара познаје” 

Према Гаврилу Стефановићу, моћ човекове 
спознаје је толико ограничена да он није способан да спозна 
ни властиту душу и тело, а камоли недокучиве Божје висине. 
Свако поима Бога у оквиру сопствених могућности: „Ко вели 
да зна што је, оно му и јест Бог што он зна”. 

Венцловићев став у погледу могућности споз- наје 
Бога ограниченим људским чулима веома је близак учењу 
исихаста о „просветљењу”, а посебно ставовима мистичних 
препорука Симеона Новог, који сматра да се постављени 
циљ достиже индивидуал- ним напорима и личним 
искуствима. Користећи се језиком народних пословица, 
Венцловић формулише свој став о могућности спознаје 
Бога: „Не може се прхати к небу с тешким телом под 
слабашним крили- ма”. 

Космолошка схватања Гаврила Стефановића 
говоре о макрокосмосу у ком влада огњени принцип 
постанка и опстанка целокупног материјалног света и 
човековом микрокосмосу који представља слику у малом 
свих тих процеса. 

Рационализам извире из Венцловићевог виђења 
раја и пакла. Он о рају, којег сматра човечијим умом, веома 
често пева, понекад у духу Дантеа, понекад наслоњен на 
српско народно предање, док о паклу избегава да пише и 
говори, сматрајући да је то изван домета људских чула. 
Венцловићево философ- ско полазиште стоји на становишту 
да „човек може 

стећи спознају света једино помоћу чулних утисака и 
разума”[21 ] <мхтмл:мид://00000069/#_фтн21 >. 

Познавајући византијску философску мисао, 
Венцловић често користи методу алегорије у својим делима. 
Такође се надахњивао и познијим мислиоцима византијске 
философије и теологије, Кападокијцима из 
IV века, који преферирају метафору и симбол у својој 
методологији. Венцловић је старе византијске философске и 
књижевне изворе облачио у ново рухо модерне, западне 
мисли и прилагођавао их потребама подунавских Срба, те 
оставио дубок траг у развоју српске писмености, 
књижевности и философије 18. века. 

Поред свих специфичности, Венцловићево дело 
има низ сличности са осталим делима српске књижевности 
18. века. Сличност лежи пре свега у богатој ерудицији самог 
аутора, као и снажном утицају многих заједничких извора, 
односно слободној обради тих извора. Међутим, поред тога, 
Венцловић је изузетно оригиналан писац, премда његова 
оригинал- ност није у тематском одабиру. Обзиром да је био 
свештеник, по природи ствари, делокруг тема његових 
проповеди и писаних дела био је веома ограничен. 

Оригиналност Венцловићевог дела лежи у вештој 
компилацији, посрбљавању универзалних тема светске 
баштине, у увођењу и обради народних умотворина у своје 
дело, у поновном оживљавању српске културне традиције и 
њеном бележењу на на- родном језику, наместо 
изобичајеног старословенског језика, у просветитељској, 
мисионарској и катихетској важности његових списа, у 
верном сликању српске националне заједнице у егзилу, у 
првој половини 18. века, најзад, у сведочанству српског 
бивствовања и опстанка на просторима европског 
Подунавља. 

У лику Гаврила Стефановића Венцловића српски 
народ је, по први пут у својој историји, добио целовитог и 
зрелог беседника, поету, прозног и драм- ског писца, 
естетичара, антологичара, преводиоца, енциклопедисту и 
народног просветитеља, који је оставио иза себе позамашан 
опус од двадесетак хиљада страница и тиме знатно задужио 
културне следбенике и поколења српског народа. 
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