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УВОД
У првој књизи Историјског прегледа српског школског поретка кроз Турско Доба
представили смо један континуални низ свих оних духовних центара за које смо
претпоставили да су училишта на основу даскала и учитеља, али и на основу дијака и
ђака, који су у тим православним училиштима предавали и који су та православна
училишта похађали.
По закључцима Вука Стефановића Караџића школе су углавном постојале код
калуђера у манастирима и у селима код попова1 и школе би настајале тамо где би
дошао одређени мађистор, а када би он отишао школе би се затварале и он би одлазио
у друго место где би поново његовим присуством школа настала. 2 Тако да на основу
ових Вукових теза можемо рећи да тамо где су живели и обитавали одређени даскали и
општи учитељи тамо су постојале школе и училишта. Видели смо у првој књизи да су
то углавном били наши најзначајниjи манастири. Стефан Герлах у својим путописима
јасним називом именује школе у манастирима као што су Свети Димитрије – Дивљан3,
Хопово и Свети Никола4 и тиме на један начин нам већ на самом почетку указује на
православна училишта која су постојала већ у XVI-ом веку на тлу обновљене Пећке
патријаршије.
Тако и у првој књизи о српском школском поретку ми смо означили она училишта,
у којима су водили наставу одређени даскали и учитељи, као што су: Хиландар,
Ораховац, Хопово, Раваница, Жича, Студеница, Милешева, Крушедол, Шишатовац,
Морача, Лесново, Пећ.
У овој другој књизи, која би, такође, требала да се бави српским школским
поретком кроз Турско Доба, додаћемо, и тиме покушати да обогатимо слику тог
поретка, и анализе одређених саборских одлука, писама и извештаја који су писани у
послесеобном периоду наше историје. Покушаћемо још детаљније да се посветимо
периоду од XVI-ог века до Велике Сеобе. У намери да сагледамо присуство даскала и
учитеља као знак да тамо где су они присутни, а то су углавном манастири, да су ту
истовремено биле присутне школе и училишта. Наравно да су манастири као:
Хиландар, Ораховац, Хопово, Раваница, Жича, Студеница, Милешева, Крушедол,
Шишатовац, Морача, Лесново, Пећ, били стабилна и константна училишта у којима су
даскали и учитељи били обучавани да постану даскали и учитељи и тиме ти училишни
центри били места духовне и интелектуалне обуке будућих даскала и учитеља. Пример
за то је и даскал Висарион Павловић, епископ бачки, који је постао даскал баш у
Хиландару 1720. године. После Хиландара он долази у Пећ и тамо постаје пећки
епископ. После Хиландара и Пећи оснива Collegium Vissariono – Pawlovicsianum
Petrovaradinense 1731. године. Исте године оснива и једну теолошко–философску
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академију, школу високоучилишног ранга. Само из Висарионовог примера видимо
колики су ови училишни центри имали потенцијал да ишколују учитеље вискоученог
нивоа и степена.
У једном шеснаестовековном запису можемо сагледати какво је схватање
учитељства и даскалаштва у том периоду. И то се може видети баш кроз личност
Светога Саве. И тај запис нам открива да је учитељство и просветитељство, преко ког
се стиче свака наука, имало један централни и језгорвит значај у српском народу и
друштву. Тај запис нам говори:

''У лето 7000 и 60-то преписа се ово житије и подвиг и
пошћења са оцем и особено у пустињи светога Саве првог Ар
хиепископа и Наставника и Учитеља и са Богом Просветитеља
својему отечаству српске земље.''5

Овај запис из 1508. године је настао неких 6 година после пада сремске
деспотовине Бранковића. Свети Сава је овде означен вишеструким титулама. Само
једна од њих је, да тако кажемо, црквено–хијерархијска, а то је титула Архиепископа.
Све остале титуле јесу титуле, опет да тако кажемо, школско–образовног типа:
Наставник, Учитељ, Богом Просветитељ. Наравно да је у православној цивилизацији
црквено–школски поредак увек био богочовечански јединствен, али овде само
указујемо на ту разлику која је и даље у јединству, тако да архиепископство није нешто
што је отцепљено од учитељства, наставништва и просветитељства. Оно је у једном
пуном јединству са овим духовним облицима и позивима. Тако нешто казује и свети
Теодор Студит обраћајући се царским властима: ''Царе, како си се усудио
узнемиравати и потресати Цркву Божију која борави у миру? . . . Црквени послови
припадају свештеницима и учитељима, а цару припада управљање спољашњим
грађанским пословима.''6 И по Студиту постоји једно свештено–учитељство,
обједињеност свештенослужења са учитељским позивом. Тако и у овом запису Свети
Сава је и Архиепископ и Учитељ, и Архиепископ и Наставник, и Архиепископ и Богом
Просветитељ.
Овај запис сведочи и то какво је уопште просветно–образовно схаватње постојало
на почетку самог XVI-ог века. И тада Свети Сава је био пример, узор и образац сваке
просвете и образовања. Из овога закључујемо какав је и школски поредак могао бити
на почетку ере туркократије, ништавековног турског ропства, разорне турске окупације
и једним појмом речено: Турског Доба. Дакле, и на почетку тог тамновилајетског доба
просвета и образовање су се схватали као један светосавски образац, као један поредак
који свој узор има у једном Учитељу, Светом Оцу, и како запис каже, Богом
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просветитељу. Овај запис нам казује и какав ће карактер имати српски школски
поредак и кроз читаво Турско Доба. А да овај запис није само пука фраза и пука
похвала говоре нам и списи самога Светога Саве:
''Заповедам вам да овај типик читате у почетку сваког месеца, за време вашег јела,
ради сећања заповеђенога вам и на корист душа ваших. Тако будите! А ви у вашем
спасењу усавршени, као они који сте добро сачували оно што сте примили од ваших
отаца, и дајући мени награду за ово духовно поучавање и настављање у Господу. А Бог
мира који нас је позвао у вечну његову славу због његове многе и неисказане Доброте,
нека вас усаврши и утврди у његовој светој вољи, због јединца Сина свога Господа и
Бога и Спаса нашега Исуса Христа и пресветога и животворнога Духа, коме припада
свака слава, част и клањање и велељепије, и сада и увек, и на векове векова. Амин!'' 7
И из ових Савиних речи видимо да Сава себе позиционира као некога који води
одређено ''духовно поучавање'' и као некога који има ''настављење у Господу'', дакле
као некога који је наставник у Господу и који је духовни учитељ. Ове речи јесу
записане у Хиландарском Типику као поука братству Хиландара. Већ овде видимо да
је Сава Хиландар формирао не само као храмовно место, већ и као једно Божје
училиште у коме ће се људи учити одређеној настави Господњој. А ко ће их други
томе учити од онога који je и назван учеником Божјим?8
Самим тим већ тада видимо да Хиландар постаје једно конретно православно
училиште које оснива један Учитељ и Отац Цркве. А да Сава итекако барата одређеном
просветно – образовном апаратуром говоре јасно и његове речи из Житија Симеоновог
у коме Сава бележи и ове речи:
''Ваистину у недоумици сам како да га назовем. Да ли господином добрим? Да ли
учитељем праве вере? Оцем благим? Пастиром који вером напаса, предано му стадо?
Просветитељем цркава и учитељем добрих обичаја и који вазда пребива у молитвама?
Да ли преизобилним служитељем и љубитељем ништих? Да ли наставником праве вере
и учитељем добре вере и чистоте, светилом васељене? Да ли наставником пуним вере и
узором кротости и поста? Да ли наставником премудрости и смислодавцем и
укротитељем несмислених? Да ли чуваром стада свога и премудрим бранитељем свију
оних који живе око њега? Јер ваистину ово све догоди се на њему. 'Јер беше пун
премудрости и разума, и благодат Божја беше на њему.' ''9
Репертоар појмова који Сава користи изгледа овако: ''учитељем праве вере'',
''Просветитељем цркава'', ''учитељем добрих обичаја'', ''наставником праве вере'',
''учитељем добре вере и чистоте'', ''наставником пуним вере'', ''наставником
премудрости''. Све су ово одређени титуларни симболи и духовна звања која јесу основ
сваке истинске просвете и истинског образовања.
И овде се Сава показује оним који ствара звања и формира титуле које нису само
једно празно слово на папиру, већ један живи доказ његове просветитељске и
учитељске способности. У овоме видимо основе нашег школског поретка и основе
нашег просветно – образовног пута кроз историју и епохе.
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У списима из средњовековне епохе имамо довољан број извора који нам говори о
школском поретку у средњовековној српској држави и ти извори говоре нам да су
наши најузвишенији представници били питомци таквог једног просветно – образовног
плана и нацрта. Тако један средњовековни извор казује: ''И једном дошавши ка својим
родитељима, рече им: 'Господари моји, љубављу зажелех да ме дате да учим речи
књиге'. А они, када чуше ове његове речи, веома се обрадоваше и благодарише
Господа даваоца свију добара, који је то дете ранио љубављу према Богу. И нађоше
неког учитеља, и њему дадоше свога сина да учи књиге, и њих помоћу силе светога
Духа за мало времена научи, тако да се он ученик, показао већи од премудрих учитеља.
Јер овај младић није се ништа бринуо о многом јелу или пићу или о одећи, нити је
тужио за својим родитељима, но је ум свој приковао божаственим учењем, и сву
срдачну љубав и једномислено уздање имађаше у Господа.''10
Овај опис архиепископа Данила II односи се на личност архиепископа Јевстатија II
(XIII век – 1309). У првом делу овог извора казује се да је Јевстатије имао једног
учитеља коме је био дат зарад ''учења речи књиге'', али у другом делу излагања за
Јевстатија се каже да се показао ''већим од премудрих учитеља''. Други део нам говори
да је Јевстатије имао више учитеља и да су они по опису Даниловом били ''премудри''.
Они су учили Јевстатија ''божаственим учењима''.
Сам овај епитет Премудри има једну титуларну вредност. Они су били Философи у
оном изворном значењу. Философ је обично био неко ко је поседовао огроман број
знања и учења. И ови Премудри Учитељи били су предавачи, васпитачи, наставници
по свему судећи свих наука. Јер сам појам ''божаственим учењем'' нас упућује на то. На
овакав закључак нас терају саме речи из Јеванђеља које нам говоре: ''А утјешитељ Дух
Свети, којега ће отац послати у име моје, Он ће вас Научити Свему и напоменуће вам
што вам рекох'' (Јов. 14, 26). По овим речима Господњим добијамо и то сведочанство
да ће они који уче ''божаствена учења'' бити Научени Свему. Тако и сам Свети Сава у
својим списима говори о једном таквом научењу, о једном таквом училаштву:
''Богоносни и преподобни и преблажени оци наши, свемиру светила, земаљски анђели
небески људи, испрва од предања Светога Духа научивши да живе као монаси и отуда
благодаћу Божјом бивши просвећени . . .''11
Овим речима је Сава већ унапред дао образац и узор училаштва као таквог.
Пример и јесу, како он каже, Богоносни Оци, они људи који су били најученији људи у
људској историји. Они су заиста то и били. Људи попут Василија Великог, Григорија
Богослова, Григорија Ниског, Јована Златоустог и многих других били су истински
најученији људи и најшколованији људи свога доба. А то су стекли једним
богопромисаоним вођењем и науком Духа Светога како и сам Свети Сава каже. Он,
такође, припада овом низу Богоносних Отаца.
Ови искази нас итекако упућују на то да увидимо да су учитељско – школске
способности у самом српском средњовековљу биле на једном завидном нивоу и да су
тадашња училишта давала нашим најзначајнијим историјским личностима итекако
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високо просветно – образовно знање које је, како и сам архиепископ Данило каже,
било Премудро и Божаствено.
Још један извор нам говори нешто о училиштима и о начину учења у доба српског
средњовековља:
''Јер овај преосвећени беше васпитање и наук Свете Горе, и отуда се беше навикао
благодати и смотрену разуму.''12
Ове речи посвећене су архиепископу Сави III (? – јул 1316) и говоре о његовом
просветно – образовном путу. Он је учио у училиштима Свете Горе у којима је за Србе
био најзначајнији Хиландар. А видели смо из Хиландарског Типика да је већ Свети
Сава тамо успоставио начело Духовног Поучења и Наставу у Господу. А какви су
производи те наставе може да нам посведочи баш један од Савиних ученика
Доментијан: ''И када је био веома печалан док је путем ишао, наиђе на њега заборав, и
нађе други извор светога Духа, који је с друге стране точио извор весеља, и који је
сладио и веселио богосветлу његову души; свети Дух, опеван у устима праведника,
рече му у уму његовом:
'Онај који је својом заповешћу основао земљу ни на чем и који је раширио
неодржиму тежину и који је на непомичном камену утврдио своју цркву, тај исти
помоћи ће ти свесилном руком, и све ће ти успети на добро поспешењем светога Духа,
да цркву твоју, велику архиепископију, савршиш часно са прекрасним бојама и са
божаственим лепотама и да цео народ твој научиш да последује његовим светим
заповестима, и часни рог праве вере узнеће се у твом отечаству.' ''13
И Доментијан је један диван примерак тог образовања које је стицао од Светога
Саве, а само ово излагање које је, како сам Доментијан записује, примио од Светога
Саве који је то добио посредством и предањем Духа Светога Божјег говори колико је
висока и дубока била та Савина Настава у Господу. У овом излагању сусрећемо веома
значајне научне закључке који се у савременој науци појављују тек осамдесетих година
двадесетог века. Наиме, Доментијан бележећи Савино излагање о настанку света
бележи и то да је Бог Раширио Неодржиму Тежину. Појам Тежина буквално значи
Гравитација, а ширење те Тежине означава да је та Тежина која је незадржива имала
одређени карактер ширења, а не скупљања. Алан Гут је тек 1981. године са
инфлаторном теоријом дошао до открића репулсивне гравитације тј. гравитације која
делује у супортном смеру, не као сила привлачења, већ као сила одбијања. И то је био
услов да васиона почиње да се шири.
О оваквом начину настанка света говорио је још један Учитељ и Отац Цркве
Григорије Ниски (335–394): ''Према таквом схватању, утврђујемо, постављање у
средину реченице овде напсаног: земља је била невидљива и неустројена (Пост. 1, 2); а
из овога јавља се, да је све било у могућности при првом усмерењу Божјем ка
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стварању, као да из неких уградних снага, семено биће васионе није било још у свакој
од појединачних ствари.''14
По закључцима професора астрономије Милана С. Димитријевића Григорије
Ниски говори о првобитној ултра густој почетној маси коју имамо у Теорији Великог
Праска15. Дакле, на основу ових чињеница и показатеља видимо да наука Светих Отаца
какви су Григорије Ниски и Свети Сава, јесте наука која је предњачила, великим
бројем векова, пре одређених ''званичних'' научних закључака. Таква је била
суштински Савина Настава у Господу која је давала људима Божје харизме (дарове) да
могу тако нешто сазнати. А како су они то сазнавали говоре и речи самога Светога
Саве: ''Јер сам Бог зна, а ни од људи није скривено колики је био његов подвиг за нас и
за људска незнања, ...''16
Видимо да онда када се Божје знање улије у сасуд људског незнања људима све
бива откривено и нескривено, све оно што треба Божјим знањем да сазнају. А то је
негде језгро светосавске просвете и образовања. Ако су овакву наставу Господњу
могли да пруже Свети Григорије Ниски и Свети Сава, онда нам ништа друго не остаје
него да закључимо да је њихова просвета и њихово образовање било највише могуће и
да су училишта која су Оци основали била сигурно највисокошколскије установе које
можемо замислити на овом свету.
Такво једно училиште сигурно је похађао и архиепископ Данило II (око 1270 –
1337):
''А овај блажени смотривши разумно и смислено савећање својих родитеља, и
разумевши да неће да га даду на оно што жели и хоће, поче тражити кога би нашао, да
га води ка учитељу. И нашавши некога једног од својих сродника, и њега наговоривши,
био је одведен од њега ка неком учитељу, тајно од родитеља својих. Када је тамо
доведен, Божјом вољом прими га тај учитељ. Јер знађаше и којих благоверних
родитеља беше син, и видевши његову усрдну прилежност, поче га упућивати у добре
поуке. А овај ваистину од младости вођен од Господа у свако доброразумије и у
Његовој вољи поучавајући се дан и ноћ, у дубини речи књиге боље успеваше од свију
својих другова, који су били у том училишту.''17
И сам архиепископ Данило у једном практичном излагању доказује да и училишта
која је похађао нису била испразног типа: ''А знајући да си Ти истинити син Божји, и
Ти си превечно слово, који седиш с десне стране Оца, будући у подобију Очеву, Ти си
просторо небо као кожу и утврдио земљу на водама, и слично море оградио си песком,
учинио си да Те анђелске силе опевају, а природа земаљска да те непрестано хвали.'' 18;
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''Јер Он је једини Бог богова и Господ над господарима, створитељ свега видљивог и
невидљивог створења, неприступна светлост и живот свега, који је утврдио небеса
мудрошћу и основао земљу на ничем.''19
Ова два навода итекако сведоче о природословној и постањској науци коју је
поседовао архиепископ Данило о првом небу и првој земљи и о другом небу и о другој
земљи. Прва земља је бездано – тамна, празна и безоблична твар, а прво небо је
онострани свет. Друго небо је небески свод и васиона која је настала из првобитне
безобличне твари, а друга земља је елемент сухости од кога настаје тло и кора наше
планете.
Такав један наук даје нам и Стефан Дечански који се није показао само као
светородни владар, већ и као неко ко нам је дао доста онтолошких одредница: ''Њега
заволеше наши очеви и у њега се уздаше, уздаше се и спасли су се, јер одбацивши
бригу о свему земаљском и прихвативши се духовног разума и страха божјег,
заменише земаљско царство небеским животом и бескрајном славом, оставивши нам
на земљи успомене достојне хвале, испуњавајући сваком насладом и радошћу наше
душе и тела наша.''20
Разлика ''земаљско царство'' – ''небеским животом'' јасно указује на разлику
земаљског као овостраног и небеског као оностраног.
Сви ови искази говоре о једној дубокој просвећености и образовању које су имали
ови средњовековни писци. А извори говоре о училиштима која су они похађали помно
пратећи баш ону Савину наставу Господњу која им је, као Царство Божје, све потребно
надодавала, дакле надодавла је сваку науку и мудрост, сваку вештину и словесност.
И да немамо одређене историјске податке о училиштима која су постојала у
српском средњовековљу само на основу учености у делима ових писаца могли бисмо
да закључимо да су они похађали одређена високошколска училишта.
По многим историјским реконструкцијама многи стручњаци сматрају да је
Манасија, чувена задужбина светога деспота Стефана Лазаревића познатија још и као
Ресавска Школа, била уствари једна врста Православног Универзитета. Један од
предавача у тој школи је био и Деспотов животописац Константин Философ.
Падом Смедерава 1459. године Бранковићи се повлаче у сремску област
формирајући тамо своју сремску деспотовину. Сви фрушкогорски манастири, од којих
ће неки касније бити и школе, јесу њихова задужбина. У престоном граду Купинику
живео је и писац Монах из Купинова и његова делатност може бити историјски
показатељ да је и у Купинику постојало одређено училиште.
Покретањем штампарске делатности од стране војвoде Ђурађа Црнојевића и
јеромонаха Макарија покреће се одређени просветно – образовни поредак који у себе
укључује и саму штампарску вештину и тиме и само знање не само о писаним, већ и о
техничким стварима. Штампарска просветно – образовна делатност прелива се и у XVI
век.
Са свим овим прегледима које смо досад извршили добили смо једну какву – такву
слику историјске основе за просвету и школство у српској историји. Ученост,
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стваралаштво, висока созерцања, више су него доказ да су средњовековни људи Србије
имали итекакво добро школовање као једну врхунску духовну обуку неопходну за
сваки практичaн живот.
И овим кратким прегледом кроз Увод који је више био основа за наставак писања
стигли смо до XVI-ог века и до оне теме којом ћемо се бавити у овом запису. А то је
тема српског школског поретка од XVI-ог века до Велике Сеобе, анализа саборних
одлука и писама у послесеобном периоду и извештај који је написао егзарх Максим
Радковић 1733. године.
А ми смо и овај Увод почели једним записом из XVI-ог века у коме се даје један
значајан и пун опис Светога Саве, онога који је зачетник просветно–образовног и
школског поретка у нас. Тако да овај почетак јесте и сам почетак школског поретка у
XVI-ом веку.

Анализа школских установа од XVI века до Велике Сеобе
Већ смо у Уводу споменули делимично почетак штампарске делатности код Срба
и самим тим требало би указати на плејаду великих штампара који су са собом донели
нови просветно–образовни талас. Личности попут војводе Ђурађа Црнојевића,
јеромонаха Макарија, војвoде Божидара Вуковића, његовог сина Вићенца Вуковића,
Теодора и Божидара Љубавића, јесу оне личности које су штампарском делатношћу
начиниле нове просветне центре као што су Цетиње, Хиландар, Горажде, Београд,
Милешева.
Ако мало сагледамо уопште штампарске поступке можемо увидети да је то доста
сложена делатност коју су одређени штампари у својим записима и описали. Потребно
је направити калупе за слова, пресе, механизам који све то покреће и ставља у рад. То
је једна машинско – технолошка страна која је у то време захтевала доста добре зналце
у тим поступцима. И обично су ти зналци били у редовима монаха, што и није неко
велико чудо с обзиром да је један монах – Лазар Хиландарац конструисао прве
механичке часовнике са зупчастим механизмима.
Али, авај, овакава једна делатност појавила се код нас на замаку саме српске
средњовековне државе, на њеном починку и заласку. Она се продужила скоро чак и до
краја шеснаестог века и о томе ћемо нешто рећи у овом поглављу, што је итекако
битно за наш школски поредак.
Штамапарске машине су дошле из Венеције, али су српски монаси морали да
овладају њиховом техником. У томе је предњачио јеромонах Макарије који је у
почетку радио на двору војводе Ђурађа Црнојевића, а касније је постао игуман
Хиландара и тамо је донео ову делатност.
Држава се све више осипала. Зета је пала 1499. године, а сремска деспотовина
Бранковића 1502. године, а вредни монаси и калуђери бавили су се просветом,
штампарством, књижевношћу и свим могућим тада доступним духовним делатностима
и облицима.
Читава књижевна и штампарска делатност покушала је да опстане у тим тешким и
ништитељским вековима и показале се веома виталном, а та виталност јесте опет та
монашка благодатност која је непрeстано се борила са силама немерљивим и успела је
бар да премости један временски период што и јесте једна одређена врста победе. А та
победа јесте и просветна и образовна и јесте један нацрт школског поретка који је
постојао у Турско Доба.
Штампарска делатност почиње на Цетињу 1492. године, неких седам година пре
пада саме Зете и она се касније преноси са покушајима да стално ради у крајње
немогућим условима. Хиландар, Горажде, Београд, Милешева, чак и Румунија, све су
то места и позиције где су штампари покушали да пребаце своју делатност борећи се
тако истовремено и за духовни опстанак једног народа.
У писаној делатности садржани су сви духовни обрасци – науке, философије,
књижевности и богословља, а најбољи начин, и за то време најбржи, био је штампарска
делатност која је могла да одштампа и умножи не само што је до тада написано, већ и

да штампа све ново што се пише. На жалост седамнаести век је морао поново да се
врати преписивачкој делатности и то је у многоме успорило рад свакој списатељској
делатности.
Пратећи траг уопште једне просветно–образовне делатности, не само неког
високоученог и стваралачки узвишеног типа, већ и и оног уобичајено училишног и
школског типа, оног општепохађајућег начина, истраживање нас доводи и до самих
почетака српске писане делатности. На јеванђељу кнеза Мирослава, брата Стефана
Немање, остао је потписан Глигорије Дијак21. Овај запис је негде забележен пре 1190.
године.
Када говоримо о самом појму дијак, који сусрећемо кроз многе записе, морамо се
задржати на том појму не били успели да одгонетнемо његов смисао. Дијак са грчког
преведен ознaчава писара или писца. То јесте дословни превод и има неко одређено
титуларно важење. Варијанта овог појма у српском језику јесте и реч Ђак. Али дијак,
ако прецизније сагледавамо кроз записе, није само неки ђачић – првачић, већ један
доста учен писар. Дијак би био негде у оном рангу у коме данас користимо назив
студент. Неко ко је већ доста учен, али који мора још да учи и да се доучи. Дакле, дијак
јесте неко ко је учен, ко је итекако писмен, али и неко ко мора да учи да би могао да
стигне до степене учитељства. Дијаци се појављују у записима кроз читав српски
Средњи Век и кроз читаво Турско Доба. Тако помен дијака имамо од XII–XV-ог века22
у старим српским записима. Дијаци се појављују и кроз цео XVI век 23. Поред титуле
дијака, која видимо да нам долази из Средњег Века, имамо и друге просветне титуле.
Тако се појављује један запис Петра Грматика из 1545. године.24 Петар нам долази из
града Крушевца и доживео је трагедију да му деца буду одведена у јаничаре.
Многе просветно–образовне тутуле из Средњег Века прелиле су се у Турско Доба.
Многа црквена звања била су истовремено и просветна и образовна звања. Тако иноци,
дијакони или ђакони, презвитери били су истовремено и они који уче и поучавају. Ту
су и стандардне титуле даскала, магистора, учитеља и наставника. Тако Сава Инок је
писац првог српског буквара из 1597. године. Иноци и свештеноиноци јесу
истовремено и учитељи и наставници. А у описима одређених ученика, од којих је и
митрополит Михаило Кратовски, ученик патријарха Пајсија, имамо и ту подударност
да су одређене црквене функције истовремено биле и степеновање за ученике. Тако он
каже да је 3 године био параклисијарх, 5 година полатар, 3 године клисијарх25. Све ове
црквене функције биле су знаци степеновања до којих одређени ученик долази.
У Кратову, одакле долази и митрополит Михаило Николајевић, постојало је
одређено училиште које је имало ученике и о томе у својим записима на један посредан
начин говори и Јован Кратовац:
''Ја многогрешни раб божји и свете тројице . . . Јован потрудивши се исписах ову
божаствену књигу господину моме родитељу у лето 7034 месеца августа 11 дан, а у
21
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месту богочуваном Кратову. Да, оци и братијо, молим вас, изабрано стадо Христово,
словесне овце до којих долази ова књига, читајте исправљајући: ако ли што сагреших,
не куните, јер не писа дух свети, већ рука грешна, а ум слаб, а мисли ми сметаху тугом
живота овога света сујетнога, пошто беху и времена зла, а смрти по местима често
биваху, а по писму крај близу, а ми се не находимо припремљени, а учитељ мој мало
дохођаше. Да вас замолим, оци и братијо, који од вас прочита ово, реците: бог да
прости учитеља мојега и родитеља и оног што писа ову књигу, а вас бог да благослови
у векове, амин.''26
Да је у Кратову постојала училишна делатност сведочи и запис дијака Дмитра из
1467. године.27 Ова делатност је била богата и сам дијак Дмитар се трудио да препише
и преведе многе текстове на српски језик, што говори да је, поред преписивачке
делатности, у Кратову постојала и преводилачка делатност.
Сви ови записи нам указују да је и митрополит Михаило Николајевић Кратовац
имао у свом месту једно основно добро образовање, а да је наставио да учи у вишим
школама Пећких училишта код патријарха Пајсија.
Да су се у периодима XVI – XVII-ог века па све до Велике Сеобе неговале и
одређене науке говоре нам, такође, одређени записи. Тако нам запис јеромонаха
Макарија, једног од првих српских штампара, говори да су српски старокњижевни
писци познавали географију28. Да су се српски старокњижевни писци користили и
хемијом говоре нам записи из XVII-ог века које је сакупио Стојан Новаковић29. Српски
стракњижевни писци су баратали и рачунском науком. Многи записи сведоче о томе.
Начин на који су записивали датуме и мере. Тако и запис патријарха Пајсија, написан
помало акростиховски, говори о једном сложеном знању рачунских метода:
''Овај поменик преписах ја, смерни и многогрешни, последњи настојник свете ове
Велике цркве, који нисам достојан назвати се архиепископ. Заповешћу преблагог
Владике нашег Исуса Христа и оне која га је родила, пресвете Владичице наше
Богородице, постављен бејах на овај Свети престо. И ово преписах само љубави ради.
А име ако хоћеш сазнати које преписао и ово писао, овако има, шест слова: четири
десетице двоструко, и један који је испред свих, и два пута два у двоструком, и двапут
педесет двоструко, и двапут два и један који је испред свих и три троструко, к њима
два прилажем. И имаш сазнати годину која је протицала тада, 1618 (7126), месеца маја
14.''30
Многи старокњижевни писци Турског Доба користили су овај метод прикривено –
откривеног именовања који је у себи садржавао и шифровање и принцип непознате,
сабирање, одузимање, множење и дељење.
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А коришћење штампарске технике указује да су се стари Срби користили и
одређеним елементима машинства, јер штампарска техника, поред књижевне стране,
имала је и ту машинску страну о чему говори и запис милешевског игумана Данила:
''Ја, смерни игуман милешевски Данил јеромонах и са свом у Господу братијом
зажелесмо трудољубиво да саставимо штампарске калупе у манастиру светога
Вазнесења господњега и посласмо у Господу братију нашу Никанора јеромонаха и
Саву јеромонаха у стране италске и са игуманом бањским Мардаријем јеромонахом, у
широм света славни град Венецију и све неопходно отуд донесоше. И састависмо ове
штампарске калупе колико могасмо постигнути и написасмо ове души корисне књиге
псалтире, а у њих приложисмо синоксаре дневне и посне, и часловац с ноћном и
дневном службом . . .''31
Овај запис игумана Данила говори нам о томе колико су стари Срби успели да
овладају техничкотехнолошким способностима које су поседовале елементе једне
машинске делатности.
Сва ова духовна делатност постојала је код Срба до Велике Сеобе. Нови ратови
донели су нова уништења и појачали су степен рушалаштва и разорности.
Све ове духовне делатности морале су имати одређену духовну обуку која је
морала бити присутна у православним училиштима унутар манастирских и црквених
зидина. Монаси и калуђери, иноци и свештеноиноци, ђакони и ипођакони,
архимандрити, владике, патријарси, сви су истовремено били учитељи, наставници,
даскали и мештери. Они су овладавали и свим основним делатностима зантаства,
пољопривреде, али и уметности, науке, философије и књижевности. Познавали су и
орнаментику, појање и градитељство. А све то беше производ школског и образовног
поретка православних училишта стасаних у оградама манастира и цркава Пећке
Патријаршије.
Велики духовно – училишни центар свакако је био Хиландар и он је поседовао
велики број кадрова који су духовно учили и поучавали Србе Турског Доба. Један од
даскала Турског Доба помиње се баш у манастиру Хиландар:
''И у то лето представи се велики даскал хиланда(р)ски
Пахомије, вечна му памјат, месеца октобра, први дан.''32
Овај запис потиче из 1571. године. Истина, то јесте негде крај XVI-ог, али то и
јесте период када турска рушилачка најезда све више добија маха, тако да духовно, па
и физичко повлачење у манастирске зидине, јесте један од неминовних метода који је
настао као последица турских репресија. Запис из 1637. године, такође помиње једног
хиландарског даскала:
''. . . и ту се обрете даскал Јефтимије Хиландарац, у лето 7 хиљада 100 и 45.''33
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И овај запис нам говори о присуству даскалошке делатности на Хиландару у
седаманестом веку. У запису патријарха Максима из 1671. године, такође, постоји
запис о даскалима светогорским:
''Купих је у Светој Гори од даскала Захарије, који је био ученик духовника
Дамаскина;''34
Следећи навод нам говори, баш на један непосредан начин, о том јединству
духовних и учитељских чинова:
''Стихословие приложио у Хиландар 1707 године јеромонах даскал Дамаскин.''35
Даскал Дамаскин је био истовремено и јеромонах и овај запис нам говори да су
баш монаси и јеромонаси, иноци и ђакони, епископи и патријарси били ти који су били
учитељи, наставници, даскали и мештери. Тако је и Дамаскин Хиландарац био даскал–
јеромонах.
Да су и патријарси били општи учитељи и надзорници духовних покрета и
образовног рада сведоче записи Срба Турског Доба:
''И тада правешноме престол српски преосвећеном Архиепископу
и Учитељу и Наставнику свим Србљем и Булгаром и другим мно
гим странама кир Јовану пећком.''36
''Бих са преосвештеним патријархом кир Пајсејем у Пећи 3 лета параклисијарх, 5
лета полатар, пак после клисијарх 3 лета: верно дакле њему послужих 11 година, и он
мене добро Учаше. Који по боже, о Добри Учитељу, како ћу те похвалити. Држа
престол српски 34 лета. Престављење њему би у лето 7156 (1647), месеца ок(тобра) 3,
недеља даном.''37
''Ово се зби при патријарху српском кир Максиму, многа њему љета,
Великоме Учитељу. Писах грешни Дмитрофан.''38

И ови записи само су један од знакова који нам указују каква је била та просветно–
образовна структура српских школа и училишта из Турског Доба. И заиста то није
било никакво претеривање у хвалисњу општих учитеља који су имали и такво једно
титуларно важење. Они су заиста, по многим саборним сведочанствима, били вични
34
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свакој науци. То смо имали прилике да видимо баш на примеру патријарха Пајсија,
који је у Турском Доба имао исти онај значај који је Свети Сава имао у српском
Средњем Веку. Наравно, значај Светога Саве на универзалном плану је много већи, али
и патријарх Пајсије је у многоме следовао своме духовном претку.
У својој химнографији посвећеној архиђакону Стефану, Зограф Лонгин је оставио
и ове поруке:
''од поганих Агарена од младости сачуван бих,
радуј се, што мигом божаственим
књигу колико могадох научих,
радуј се, апостоле и првомучениче''39

Сам појам ''књигу колико могадох научих'' јесте појам који ће се односити уопште
на све оне који одлазе у манастир да ''уче књигу''. Учити књигу значило је у Турском
Добу школовати се и просвећивати. Сам Лонгин је, такође, још један од оних који је
имао, да тако кажемо, интелектуалну титулу: Зограф. Било је још зографа у том
времену, као што су Радул, Јован . . . Лонгин јасно указује да је богопромисаоним
упливом био сачуван, од агаренског насиља, да ''књигу научи''. Овај појмовни склоп ће
се касније појавити као образац учења и школовања под турском окупацијом, онај ко
''учи књигу'' јесте онај који се образује и просвећује, јесте онај који напредује у
школовању.
У запису из 1685. године, у манастиру Хиландару имамо још једно помињање
титуле граматика:
''Исписа се овај Псалтир у селу Ханца, исписа га грaматик
Филип у лето 7193: не писа бог ни ангел, него рука тешка, и да
буде негде погрешно, исправљајте, и мене не куните.''40

У још једном запису из исте године духовник Никанор пише да је подигао из
основа цркву Свете Тројице у коју је приложио 30 књига међу којима је житије Савино
и Симеоново41.
Запис из 1689. године, пред саму Сеобу говори о гостима цетињског манастира:

''И приђоше са старим четири калуђера његова на ноћ:
прво хаџија Василије јеромонах и архиђакон Данило и
Атанасије даскал, и сташе 4 дана на Цетињу, и одатле се
вратише натраг преко Цуца у Никшиће.''42
39

Србљак, коига трећа, СКЗ, Бепград 1970, стр. 465
Љубпмир Стпјанпвић: Стари српски записи и натписи, ко. 1, Бепград, щтампанп у државнпј
щтампарији Краљевине Србије, 1902, стр. 437
41
Истп. 438
40

Видимо да је међу гостима цетињског манастира био и Атанасије даскал,
вероватно чувени писац из Велике Сеобе који је описао те значајне догађаје у својој
књижици и о царевима српским43. И ово је још један од писаних трагова који нам
говори о том континууму образовања и просвете код старих Срба. Титула даскала је
била високообразовна титула као и титула граматика или зографа. Тако je и титула
наставника била титула која се користила у Турско Доба и која је, такође, означавала
високу ученост:

''Магнит духовни Гаврила духовника Свете Горе
и наставника Кареје, преведен од језика грчкога на
српски смиреним јеромонахом Самуилом, у лето 1690.''44

А какав је просветни план и програм тог времена био и ко је био највиши
просветни узор и тог претешког времена говори нам запис владике Данила из 1699.
године:

''У лето 7207 месеца јула 17 у недељу светих отаца,
да јесте знано како купих ову душеспасну књигу, жи
тије светога Саве првога архиепископа и учитеља срп
скога, ја грешни смерни Данило наречени владика це
тињски. Ако произволи благи бог са братијом прилож
исмо ову књигу храму рождества пречисте богородице
на Цетињу. И ко ће и са неправдом отети од овог више
реченог храма, да буде проклет од господа бога сведрж
теља, и да му буде на страшном суду света богородица
уместо милости супарница, амин.''45

И овим записом смо већ дубоко ушли у епоху Велике Сеобе и тиме смо дошли до
самога патријарха Арсенија III Чарнојевића. О његовој образованости укратко, али
врло значајно писао је и велики Стојан Новаковић46. Сам патријарх Арсеније је у
својим записима јасно указао на тај континутет просвете који се преносио са
патријарха на патријарха који су били и општи учитељи и народа и свештенства, а чији
42
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је родонaчелник, видели смо из записа владике Данила, сам свети Сава. У једном
запису сам патријарх Арсеније говори о том учитељско – патријаршијском наслеђу:

''Престави се преосвећени архиепископ Пећки
хаџи кир Максим и предржа престо српског начелс
тва 20 лета престави се у лето 7154 око 30 дана у па
тријаршији буди њему вечна памјат. Лишисмо се до
брога оца нашега и учитеља; остави нас сироте, као
отац своја чеда у последња времена. Бог милостиви
да укрепи његовим молитвама. И потписах својом
руком ја архиепискуп Арсеније последњи преставн
ик свете велике цркве. И при њему придржах престо
6 лета. Тако да се зна.''47

Из овог Арсенијевог записа видимо тај просветно–образовни континуитет српских
Патријарха као Општих Учитеља од којих се хиротонише свака просвета и наука и од
којих проистиче учитељство. Тако је ту титулу носио патријарх Јован, његов ученик
патријарх Пајсије, патријарх Максим, а видимо да је то у наследство добио и сам
патријарх Арсеније III Чарнојевић. Владика Данило, који је добио хиротонију од
патријарха Арсенија да преузме скендеријску епархију48, указао је на тај непрекинути
историјски низ долазећи до самога светога Саве. И то јесте постала једна од
патријаршијских дужности, да буду Учитељи и Просветитељи народа. Тако опет у
једном писму послатом у крајеве црногорске, брдске и приморске, патријарх Арсеније
шаље и једног учитеља: '' . . . у место нас посласмо до вас духовника Василија с мојим
писанијем, да вас исповеди и учи закону божјем . . .''49 То је само знак да патријарх има
и то духовно преимућство да оснива просветне установе и да хиротонише учитеље који
ће просвећивати и учити становништво. Патријарх Арсеније то преимућство
образлаже овако: '' . . . и молимо вас као своје синове љубљене, да послушате и ми да
вас научимо страху божјем, зато што је сам Бог рекао да вас учимо . . .''50
Дакле, ово учитељско преимућство долази од апостола и од самога Господа Бога и
Спаса Исуса Христа. И тиме се показује да су патријарси као поглавари и
првосвештеници дужни да уче народ и да указују да њихово учитељство долази од
Божјег учитељства у тешка времена када је све, па и просвета зависила од цркве Божје.
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Овај учитељски континуум се преносио са патријарха на све ниже чинове до
калуђера и ђакона. И сви су морали да се труде да буду учитељи и духовни подизатељи
самога народа Божјег – лаоса.
У то предсеобно доба делују скоро сви на плану просвете и образовања. Духовни
центри као Хиландар, Рача, Раваница, Пећ из себе производе даскале, учитеље,
наставнике, граматике, зографе, илуминаторе, магисторе и то је било неопходно у доба
када су све духовне невоље, немани и стихије удариле на цркву Божју и на народ
Божји. Просвета и образовање били су егзистенцијална потреба народа и учење је било
знак сећања и наде. Сећања на дане и времена Светога Саве и на просвећеност и
ученост тог доба и наде да ће се опет подићи ученост и просвета до крајњих висина.
Запис из Велике Сеобе, која је увелико трајала, написан је 1695. године и он нам
даје баш тај историјски податак о Раваници као једном школском центру који није
само школовао ученике, већ и производио учитеље:

''Ова књига мене грешнога и недостојнога и лењивог
монаха Михаила јеромонаха Раваничанина. Принесох је од
великога и царствујућег града Москве. Да ми служи до смр
ти у келији мојој, а по смрти мојој да је манастирска или од
ученика мојих, којима завештавам устима мојим, а служите
љи манастира буду. И никим пак одузета да буде од вишере
чене обитељи или од служитеља његових љубазношћу или
неким насиљем неправедним, да није просто ни благослов
ено, него клето и проклето у овом веку и у будућности.
Ово би у лето 7203, а од рождества Христова 1695.''51

Поред јеромонаха Михаила чувени учитељ из манастира Раванице био је и Стефан
даскал који је био и значајан писац из Велике Сеобе. Раваница остаје битан училишни
центар све до друге Велике Сеобе.
Са првом Великом Сеобом долази до пресељења свих духовних установа, а самим
тим и училишних. Цео манастир Рача са својим рачанским учитељима одлази у правцу
Сент Андреје. Раванички учитељи одлазе, па се враћају и тај центар обнављају. Пећка
училишта одлазе са својим Архиеписком Пећким и Патријархом Српским Арсенијем,
мада у фрагментима ту наставља да се врши училишна делатност. Рача се никада није
обновила као училишни центар све до Устанка. И сви други манастири као монашке и
духовне школе које су пружале адекватно образовање у претешким условима. Сви
манастири били су истоврмено и школе у Турском Добу. Оне су биле затвореног типа.
Ми смо у првој књизи покушали да попишемо у записима помињања даскала, учитеља,
наставника и мађистора с једне стране, али и помињања дијака и ученика са друге
стране. Видели смо у запису митрополита Михаила кратовског да је школовање било
51
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степеновано. И сам патријарх Пајсије ишао је из Јањева на више школовање код
патријарха Јована у Грачаницу.
Са првом Великом Сеобом дошло је и прво велико осиромашење просветно –
образовног поретка на тлу Пећке Патријаршије. Другом Великом Сеобом тај процес је
био до краја довршен. Тако су централна Србија и остале српске земље остале скоро
без икаквог школског устројства. И ниво учитељства је пао на најнижи могући степен.
Са 1766. годином и са укидањем Пећке Патријаршије дошло је до коначног слома
српског просветно – образовног поретка. Епископи нису више били Срби већ Грци,
осим у неколико епархија, и школовање су само водили калуђери и игумани из
манастира. С друге стране прекодунаваска Србија је све више јачала у свом школском
поретку и она је преузела на крају историјску иницијативу за школовање и образовање
српских питомаца. Како се тај процес одвијао говоре нам писма и саборне одлуке на
почетку XVIII-ог века и о њима ћемо детаљније писати у следећем поглављу.

Анализа саборских одлука и писама од 1705. до 1726. године
Да бисмо ушли у једно подробно расуђивање о школском поретку који се
формирао или боље рећи наставио и после Велике Сеобе, морамо проникнути у само
схватање школскости као такве у времену вође Сеобе – патријарха Арсенија
Чарнојевића. Наиме у једној од својих ставропигија Арсеније даје скицу шта смисао
школства, просвете и образовања јесте:
''Смерност наша пише по даној ми Власти свише од пресветога и животоворнога
Духа трисијаног божаства, благодаћу Светлости пак Кесарске, по пуно даној ми
милости владатељства и управитељног ми уређења у догматима црквених источнога
православља придржавати се, стројити све, и исправљати, и сачињавати, дејством
власти духовне проуказивати, по правилу светих апостола и предању светих и
богоносних отаца у седам проповеданих светих васељенских сабора утврђених. Ово и
друго хоћу ко све наше поучити устројењу боље пристојећи ка разумљењу у слух
знано представити православни синови источне наше свете цркве у краљевском граду
Пешти, и с обе стране поља Дунава такође у краљевском граду Будиму вароши српске
пребиватељи, речени синови хришћански, ревношћу ктиторства распаливши се, цркву
свету су како у граду Пешти, тако у вароши будимској бивајући хришћани себе на
корист и своје душе вечни помен, устројили подвиг тешки указујући, и именима
реченим светим црквама, у боље своје, још у своме животу јесу, поучење ставропигије
њихове именовали, и ту власт њихову обасјати, с многим мољењима општим и тешким
од свега срца до наше смерности допирући, и нас ктиторским својим припадањем ради
својих поука умољавају.''52
Поуке и учења која се називају подушија јесу праћење догмата (=учења) источног
православља по предању апостола и богоносних отаца. То увођење у учење
светоотачке науке јесте увођење у проучавање науке коју су изнедрили најученији
људи који су ходили куглом земаљском. Арсеније на то надодаје: ''Тога ради свакога о
овоме наложеног зналца и духовне благодати наследника молим и заклињем, молитве
ради смерности наше, и љубави ради светих христових великомученика и господинов
реченим светим храмом, колико боље божја воља пристави би сачињено од нас више
извесно поучење утврђујте, и благодаћу ограђујте, а не бивајте разрушења наставници,
имена ради божјег.''53
Сам појам ''наставници'', иако узет у негативном контексту, говори о тој формалној
титули која је била у оптицају током читавог турског периода и током послесеобних
догађања. Рушилачком наставништву Арсеније супраставља једну врсту стваралачког
учитељства:
''Него да служи Богу неленосно, и стадо своје да чува са сваком пажњом, и да
рукополаже Свештенике, чтеце, и подђаконе и ђаконе, и да усавршава свештенике,
такође Игумане у манастирском управљању, и духовним Овцама душе спасоносно
52
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вођење, цркве Божје освећује, које немају раније освећење, и сва архијерејства да
свршава, по закону Божјем, и по правилу светих Апостола, и предању светих Отаца, и
учи народ хришћански ка душе корисном спасењу, спасава поверене му душе, колико
је могуће све.''54
Пратећи правило својих претходника при постављању одређеног епископа,
патријарх Арсеније указује на то да епископ мора да Учи народ по правилу Апостола и
предању Светих Отаца. Дакле, епископ – владика мора бити и учитељ и наставник
профетапостолошке и патролошке науке. Он мора у свом просветном раду применити
све списе пророчко–апостолске и светоотачке, бар оне које има при себи. То је језгро
просветно–образовног поретка православног света из ког онда произилази свака
истинска наука и мудрост.
То је увод у схватање образовања и школовања и просветног метода који ће се
развијати међу Православним Србима, а и међу свим православнима кроз наредне
векове. Тај образац наставља и Арсенијев наследник – Исаија Ђаковић, саветујући
народ како да изабере себи духовног вођу: ''Такође и ви учините, узмите печата, колико
више можете, на једну белу хартију и напишите тако: ми сви доле потписани иштемо и
одабирамо са свим народом, и опште како духовним тако и световним, себи за
поглавра и учитеља, а именом немојте, не именујте, него места оставите, да нам буде
пастир и патријарх.''55
Епископ Исаија Ђаковић указује на то опште учитељство које је једна од обавеза и
титула самих патријарха. Из тог Учитељства происходи сва просвета и образовање
православног поретка. Народ у једном писму кроз обраћање епископу Исаији као да је
већ у напред пренадзначио свог новог Учитеља и Духовника:
''Преосвештеноме оцу и учитељу господину Исаији Ђаковићу епископу
јенопољском понизно поклоњење од свих нас, који се налазимо овде у Будиму и у
Пешти, и у Сентандреји, хришћани општи Вам свету десницу целивамо.''56
Овим је епископ Исаија Ђаковић од народа био назначен да постане нови духовни
поглавар Срба после патријарха Арсенија. И он је постао његов наследник, али видимо
да је титула патријараха и епископа била: Отац и Учитељ. Из тог општег учитељства
происходи свака духовна радња, па самим тим и просветна радња. Као Учитељ, Исаија
Ђаковић већ једном саборном одлуком преузима иницијативу и у просветно–
образовном програму:
''5. Типографију, школе и друга црквена надређења међу собом да слободне
имамо.''57
Дакле, епископ Исаија, као наследник патријарха Арсеније Чарнојевића, као
Општи Учитељ из свог Општег Учитељства, које му је Благодаћу свишега дата,
почиње да производи и школе и штампарије и све друге духовне потребе које су
неопходне за народно просвећивање, образовање и школовање. Он као Општи Учитељ
гради, кроз саборну одлуку, школе и друге просветне установе. То је, видимо из
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претходних поглавља, оно што је наслеђено од духовних претходника пре Велике
Сеобе.
Како из Цркве и из саборног поретка почињу настајати просветне установе код
Срба видећемо у следећим редовима. О томе нам говори и Сабор у Карловцима из
1726. године. Наиме, тачка 8. одлуке овога сабора нам саопштава:
''Сваки епископ да има постављати ш к о л е у свакој епархији, где је узможно, а
најпре у архибискупату в е л и к а ш к о л а да јесте цело дијачка, немачки, и
србски.''58
Видимо да Велика Школа која је самим тим и нека врста високошколске наставе
настаје код Срба из Цркве и Сабора у име Господње. Њу је обавезан да поставља
Епископ – Владика, а какав Епископ треба да буде говори нам 3. тачка овог Сабора:
''Да хоће епископе, који јесу достојни постављати, и који јесу подобни бити
епископи, који хоће потпуно одржавати закон православни, и с к у с н и с в а к и м н а
у к о м, н а р о д у к о ј и п о в о љ и ј е с т е, и н а р о д с к о м в о љ о м д а с е и з а
б е р е и п о с т а в и в о љ о м и о г л а ш е њ е м о н е е п а р х и ј е.''59
Дакле, Епископ је дужан бити искусан Сваким Науком. Он мора бити велеучен да
би могао да учи други. Он мора бити учењак оне Божје свишенауке да би могао да
научи, просвети и образује друге.
Црква је та која образује високошколску наставу која се излаже кроз установу
Велике Школе. Црква је творац просветно–образовног поретка, али као богочовечанска
установа која поучава богочовечанским догматима. Одатле и искуство сваке науке.
Оно долази из Божје свишенауке. Такав треба да буде и презвитер – свештеник:
''Кад би почели постављати свештеника, да има н е п о а т а р у н е п о н о в ц у,
н е г о к о ј и ј е с т е и с к у с а н и к њ и ж е в а н, и н а у ч а н и с в а к о м б л а г
о д а ћ у и с п у њ е н, то је да се постави, кога народ хоће имати, а ако неће са народом
у љубави бити, да се има променити у друго село или варош.''60
И свештеник мора бити Научан, онај који је означен Божјом Свишенауком. И ово
је одлука Сабора која као заповест мора да се спороводи, јер то је неопходно да би се
спороводила Божја свишенаука. мора да постоји канал кроз који ће проћи ток Божје
свишенауке, а то јесу епископи и свештеници.
Тачка 3. Сабора из 1726. године има јеванђелску основу у себи, бар што се тиче
самог стицања науке. Та јеванђелска одредба каже: ''А утешитељ, Дух Свети, ког ће
Отац послати у име моје, Он ће вас научити свему и напоменуће вам све што вам
рекох'' (Јн. 14, 26). Дакле, Дух Свети даје свенауку, зато епископи као Божје владике
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морају бити искусни сваким науком. За саме презвитере се тражи да буду књижевни и
научни, али владике – Божји архијереји морају бити свенаучни. То је једна од кључних
саборних одредница из 1726. године. Они морају бити носиоци те Божје свенауке и
самим тим они морају начелно бити они који врше произвољење Великих Школа,
наравно колико је то, по Саборној одлуци, узможно. Свака епархија по тој одлуци
морала је да отвара Велике Школе.
Свакако видимо да ове Саборне одлуке имају свој корен и у оном предсеобном
добу када су патријарси били Учитељи и Наставници своме духовном стаду. Из тог
патријаршиског начела, које јесте начело Божјег првоначелништва, происходи,
благодаћу Духа Светога, свишенаука која даје свенаучну силу онима којима је
неопходно да формирају просвено–образовно–школски поредак.
У још једном писму народ се обраћа архијереју по том учитељском принципу:
''Светломе и блаженоме господину господину Архепископу и Митрополиту
Будимском и другима госп. госп. Кирију Кир Михаилу Милошевићу Архипастиру и
учитељу стада Христова.''61
И овде је један од архијереја означен и као Учитељ стада Христовог и то има једно
титуларно назначење, али то није празно звање, већ Божански призив учитељства који
мора имати сваки архијереј Цркве да би уопште могао да врши једно Божје
просвећивање. Да би вршио ону врсту просвећивања коју је вршио и Свети Сава:
''Гледајући у бесмртни дар Христов, творите свагда бесмртна дела у Христу: веру
чисту и молитву честу, имајући према Њему љубав и наду, и савест чисту пред Богом и
пред људима (ДАп. 24, 16), пост и бдење, на земљи лежање, истину у свему, чистоту
телесну и душевно уздржање, чувајући разум светог крштења – просвећења Божјег,
којим се одрекосмо Сатане и свих дела његових.''62
Из овог учитељског начела, које происходи из Божјег архијерејства, формирала се
и настава практичне примене учења деце и школовања питомаца. Тако нам једно писмо
из 1707/08. године говори о једном учитељу који је прихватио да подучава децу. Писмо
ће нам јасно указати и на оно учитељско начело из ког происходи сваки тип
учитељевања у православној васељени:
''Да се има знати и веровати овоме писму, када би год било од које потребе у које
време, да се има веровати овоме писму.
Како ја именом Лацко Криштовљевић родом од Коморана приђох у Табан
будимску са свештеним господином Егзархом Кир Василијем. По томе, како ме
призваше кметови саборно и биров и ешкути, и понудише нас да послужимо цркви, и
да поучимо неколико деце за неко време. –
И ја се Лацко погодих и приста како биров и кметови урекоше мене плате од сада
за годину дана шесдесет форинти. За то је моја служба прво што је црковна служба,
кандила палити и свештенике, и звонити на време, и примати светиње црковне до
ковчега и предати сину црковноме; по том да имам примити тридесет и петоро деце, да
учим за ту више писану плату за једну годину дана. И за то дајем ја Лацко ово моје
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исто писмо. И овде се сам потписујем боље га ради веровања. Лето 1707. Маја 12. дан
у Табан вароши.
1708 лето, маја 12 дан пак се погодих с кметовима, да послужим цркви за – 70 –
фор. и од звона што је моје.''63
Видимо да учитељ Криштовљевић у Табан долази заједно са Егзархом Василијем,
тако да и његова учитељска служба происходи из црквеног поретка и он учестује у
црквеном поретку и као учитељ, али и као син Цркве.
Писмо из 1723. године пише један учитељ који је ушао у одређене
административне проблеме, али и то писмо вредно је сведочанство тадашњег
просветног устројства:
''1723. Месеца Јуна 22.
Молим се понизно и препоручујем га низу именовати, прво господару бирову и
осталим господарима таначким, који седе около танача,
Прво позаради школе, што сам ђаке у школи учио, година ми је и време изашло
како сте наредили и на оној сам речи био као и стајао за једну годину, и служио сам
свим господарима скупа, како су наредили и заказивали, и сваком сам господару
повинован био.
Пак тога ради молим се прво господару бирову, и осталим господарима таначким,
који седе около танача; за више не могу служити. Рад сам господарима и више
служити, али не могу, зато не могу делати, али не могу служити два господара
одједном, зато не могу делати, зашто се свештеници наши срде зарад деце за сваку
службу ишту да и служе, а ја се бојим господари, да ми не дође реч, зашто за вишу
службу не смем давати коме у цркви.
И друго, господари изводе децу из школе, а нису на оној речи господарској, како
су пре господари говорили, и која су деца под платом ону децу изводе, и које нису
свештеници узели сваки по двоје деце из школе, а за сироте ми наручују без плате да
уче, а деца која су под платом, ону изводе из школе. За више господару бирове и
остали господари не могу служити од данас, да знате.
И друго господари добри, на кога имам вересије, што је учио не смем ни искати. И
је ли право господари, које дете учи два три дана, пак не дође до суботе, пак када му
заиштем уречену плату, како су добри господари наредили, неће да плати, већ говори
нисам учио целу недељу, да ти платим. А друго имате: дође од пола недеље, те учи до
суботе, а када му заиштем грошу, а он вели нисам сву недељу учио. Те једно друго
никако не може да стигне. А господари рекли и наредили: ако ће један дан бити у
школи, а преко све недеље да не дође у школу, и дође у Суботу нека плати грошић, ти
зато ниси крив нека долази.
И ја се молим, прво господару бирову и осталим господарима таначким, који седе
около танача, такође, и који су и из окола господари нађу у нашој поштеној вароши
табахани, више не могу служити од данас, за што ми је криво, не служим такве у
школи, него имам и вишу службу како сами знате.
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И с тим писмом остајем на служби прво господару бирову, осталим господарима,
који седе около танача и свим који се из окола нађу и нашој поштеној вароши
табахани.
Данил школа – мештер вароши.''64
Мештер Данило имао је доста проблема и препрека у устројавању своје школе, али
оно што нам упада у очи јесте и то да он казује да ''има вишу службу'' тј. да је он имао
и неко више просветно позвање од само оног основног позвања да учи ниже разреде.
Иако видимо то школско устројство и у овом писму и писму учитеља Лацка
Крштовљевића закључујемо да су ови учитељи били учитељи, да тако кажемо, ''нижих
знања''. Они су имали за основу да науче децу одређеној научености, али даљи духовни
развој би преузимали баш ови други црквени чинови. Видели смо у тачки 8. Сабора из
1726. да Велике Школе морају бити у самом архиепископату, док обичне школе се
отварају на свим местима по епархији. Јер Општи Учитељи – Архијереји јесу они који
морају бити И с к у с н и С в а к и м Н а у к о м и самим тим они морају бити
предавачи оних Виших Знања и тиме је потребно да они који савладају ''нижа знања''
регрутују се самим тим да крену на учење Виших Знања. Историјски пример
патријарха Пајсије је више него очигледан по питању како се са ''нижих знања'' прелази
на Виша Знања. А то Више Знање описано је и у неким из ових писама периода 1705 –
1726. Окусивши нешто од тих Виших Знања неки од писаца ових писама, иначе
световни људи, указали су на та Виша Знања која се уче у православним училиштима.
Тако и капетан Хаџи Манојло Николић и Хаџи Захарија Добрић, извештавајући о
смрти митрополита Исаије Ђаковића, јасно демонстрирају места на којима су се
коснули тих Виших Знања:
''И оставши у великој бризи и у жалости, један мили Бог нека знаде, изгубивши
свога доброга Архипастира, . . .''65
Овде Хаџи Манојло и Хаџи Захарије показују Божје знање и призивајући то исто
Божје знање објављују упокојење Архипастира Исаије Ђаковића. Они даље настављају
у демонстрирању тих Виших Знања: ''И ако би се могло и доле пропратити
светопочивше тело, немојте се оглушити, већ подобно учините и оправите, како вас
Бог настави и дух свети научи.''66
''И метанија господину протосинђелу Кир Јанићију и осталим свештеницима, нека
буду настојатељи, како их Бог научи.''67
Тако и Марија Хаџи Комненова из Београда 1712. године у свом писму бележи:
''Молим вас с божје стране, будите за тим кад вас је Бог научио, и најпосле, како се
можете погодити.''68
Дакле, овде видимо на најнепосреднији начин одгонетнуто шта то Више Знање
јесте – то је наука Духа Светога, Божја наука, наука Божјег знања. Хаџи Манојло и
Хаџи Захарије разоткривају у последњем наводу коме је та Богонаученост дата и
предата. Дата је свештеницима Божјим. Зато они и јесу наши Учитељи, зато што су они
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свишег носиоци те науке Божјег знања. И то јесте следећа, виша, фаза школовања и
просветно – образовног развоја у православним училиштима.
У конкретним делотканим записима писама ових историјских актера уткано је кроз
словне знаке оно што би било високоучено школовање православних училишта, а то је
наука Божјег знања, свишенаука Духа Светога, тако да видимо да се и у тим временима
почетка XVIII-ог века негује и даље та наука Божјег знања која је кључна
карактеристика православних училишта. Склопови ''како вас Бог настави и дух свети
научи'', ''како их Бог научи'', ''кад вас је Бог научио'', јесу слике баш тог Вишег Знања
које почиње да се изучава баш у оним архиепископским Великим Школама. Дакле, то
је наука која мора да се изучава у православним училиштима. То је наука Божјег знања
која се предаје свишег научењем Светога Духа. То је Божанска Настава коју Дух Свети
научава.
Ове речи упутили су световни људи што нам јасно сведочи да су се и они
дохватили те науке Божјег знања која као да је и њима предочавана. А она им је
предочавана од оних које су Манојло и Захарије и назначили да им Бог наставу држи и
да их Дух Свети научава.
Само један сликовити приказ ће нам казати да се ова наука Божјег знања предавала
у православним училиштима кроз векове. То су, примера ради, и синђелије патријарха
Пајсија при успостављању одређених епископа. На пример синђелија вршачком
епископу Антонију: ''Међутим, на службу неленосно и са страхом (Божијим, као и сви
архијереји, да рукополаже свештенике, и подђаконе и да усавршава свештенике, такође
и игумане у манастирском управљању и душеспасно вођење духовних отаца, и цркве
Божије да освећује где немају раније освећење), а уз то и све друго да обавља по закону
Божијем (и по правилу) светих отаца и поучава сав народ хришћански у спасењу
корисном за душу.''69
Тако и у синђелији хиландарском митрополиту Михаилу: ''Међутим, и да служи
Богу неленосно и са страхом Божијим, као и сви архијереји, да рукополаже
свештенике, и чтеце, и подђаконе и да усавршава свештенике, такође и игумане у
манастирском управљању и душеспасно вођење духовних отаца, и цркве Божије да
освећује где немају раније освећење, и да обнавља осуте трпезе и оснива цркве, а усто
и све архијерјске послове да обавља по закону Божијем и по правилу светих апостола и
предању светих отаца и поучава сав народ хришћански у спасењу корисном за душу и
да подстиче свом природом спасење свих поверених му душа, колико је могућно
свих.''70
Тако и у синђелији митрополиту вретанијском и ровашком Михаилу: ''Да чини
како је и до сада у њој било и да служи Богу неленосно и са страхом Божијим, као и
сви архијереји, и да рукополаже свештеноиноке, и чтеце, и подђаконе и да усавршава
свештенике, такође и игумане у манастирском управљању и душеспасно вођење
духовних отаца, и цркве Божије да освећује где немају раније освећење, а усто и све
архијерејске послове да обавља по закону Божијем и по правилима светих апостола и
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предању светих отаца и поучава сав народ хришћански у спасењу корисном за душу, за
спас поверених му душа, колико је могућно свих.''71
Ове синђелије само су образац који нам показује какве су дужности одређеног
Божјег архијереја. Све оне су учитељског и богонаученог карактера. Чак и непосредно
он мора да Поучава Сав Народ Хришћански – предању Светих Отаца и правилу Светих
Апостола.
Ако узмемо, такође, један пример који треба да нам покаже какав јесте карактер
науке Божјег знања, моћи ћемо да видимо какав је био потенцијал училишта кроз
Турско Доба и Велику Сеобу:
''О, свесилни и неизрециви, непостижни, неистраживи, превечни, сириносуштни
неишчекујуће даровити, благи и човекољубиви, који у трисаставно од све твари
поштовани и слављени, ти јеси сваке благости почетак и узрок, напредак и савршетак,
који једини имаш бесмртност, који у светлости живиш неприступној, знајући све пре
постања његовог, све сам створивши, како хоћеш Словом заповедаш Твојим. Зато и ја
недостојни и тамном маглом греха обузети, поуздах се милосрђем Твојим почех ово
пречасно дело, пошто сада Твога милосрђа благовољењем и милостима удостојих се
видети савршење. Тога ради благодарим и величам и преклињем душу коленима мојим
и главу моју у земљу ударам, руке вазда старшне власти Твоје престола подножију,
величанству пак неизречене славе Твоје ово дело прилажем. Дрзнух јер на ово боље
милосрђу твоме, знати како је тешко човеку спасити се, тако чување заповести твојих с
вером, који благоволео јеси човека известити писмом, пошто благоволе сада примање
од мене грешнога и умањенога раба Твојега, Твоја јер од Твојих како у истину приноси
се. И ако за немоћ прегрешења мојих недоумљем неисправљено шта би, Сам исправи
својим благовољењем са сузама Тебе молим, грехова пак отпуштење молим и радосно
славим и превазносим Твоје пресвето и прехвално име Оца и Сина и Светога Духа и
сада и увек и у векове векова, амин.''72
Ово је запис Кипријана Рачанина из 1717. године, великог и значајног рачанског
монаха и учитеља. Па, ако је он само као рачански монах, додуше и учитељ, имао
овакву науку Божјег знања какву су науку Божјег знања тек имали архијереји Божји
тог доба – архимандрити, митрополити, епископи, архиепископи, патријарси? А они не
само да су требали да имају такву науку Божјег знања, они су морали да имају чак и
вишу науку Божјег знања, него што је то имао учитељ Кипријан Рачанин.
Како се учи наука Божјег знања? Сталним понављањем Истог. Ако се непрестано
читају акатисти, триоди, хрисовуље, летописи, животописи, служе литургије итд., у
њима се непрестано помиње и налази Реч Божја. Понаваљање Речи Божје јесте
непрестано помињање Имена Господњег, а то је долажење до Логоса познања тј.
једноставно речено то је долажење до Божјег Знања, а онда из тог Божјег Знања
произилазе сва знања. То јасно сведочи и писано дело монахоучитеља Кипријана
Рачанина.
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А то је очигледно и на примеру капетана Хаџи Манојла и Хаџи Захарија: један
мили Бог нека знаде. Из свега овога се види да су и они били ученици науке Божјег
знања. И они су ту науку сигурно стицали у српским школама тога времена. А та наука
се учила кроз читав период Турског Доба и Велике Сеобе.
Иако, критика професора Радослава М. Грујића донекле стоји када су у питању
српске школе у првој половини XVIII-ог века73, ипак свођење само на механичко
понављање не мора бити нешто неповољно, ако знамо шта се понавља и како. Тако
понаваљање Имена Господњег није свакако исто као и понаваљање неког
празнословног садржаја.
У сваком случају из садржаја ових писама и начина на који су она написана и из
саборних одлука, било да су их писали духовни, било да су их писали световни људи,
видимо какав је дух водио ове људе док су писали. Иако је ово сво писање било у
тешким и претешким временима у њему се види шта је главни духовни садржај, а то
јесте успостављање просветно – образовно – школског поретка извођењем из онога:
Бог научи, Бог настави, дух свети научи. Из тог извођења долази свеукупна
просветно – образовна радња свих православних училишта и то је тако одређено кроз
векове: од Средњег Века, Турског Доба, Велике Сеобе, па надаље.
Све ове одлуке и сва ова писма садржајно говоре о степену образовања и
просвећености њихових писаца, а у тим одлукама видимо оснивање школа и Великих
Школа, училишта и свих потребних просветних оруђа која су неопходна једном народу
за његов духовни напредак. Учење је нешто што неминовно прати хришћанство. И сам
Господ је себе назвао Учитељем (Јн. 13, 13–14) и из тог Његовог учитељства долази и
Учење (=Догма), а из Учења и Наука. Од Њега долази и Божје просвећење и Божја
настава.
Будући да је време било тешко и да је било мукотрпно остварити своја права, ипак,
то просветно начело није се брисало код Срба. То сведоче и одлуке Сабора. Видимо да
писци који пишу за разне потребе не заборављају оно централно у својим писмима, а
то је наука Божјег знања: један мили Бог нека знаде.
Иако смо на неки начин више показивали та формално – институционална решења,
ми смо неминовно морали да се осврнемо према унутрашњем садржају тог формално–
институционалног и да покушамо да препознамо они науку Божјег знања која је све
време струјала кроз садржаје писама и Сабора. У њима, ипак, пре свега видимо ту
слику Божјег учења које је учило те наше претке у том тешком и претешком времену.
Они сами кроз своје писање су нам показали те духовне садржаје који на
најконкретнији начин показују шта су они садржајно учили кроз читав свој живот. То и
јесте нека врста приближавања Богу што и јесте смисао и просвете и образовања –
доћи до: Бог настави, дух свети научи, Бог научи, или још боље: све то примити у
себе као оно што нас учи и просвећује и даје нам образовање. Онда, можемо смело
закључити да наши преци су суштински имали то високоучено образовање Божје
свишенауке примљене на један непосредан начин стављајући непосредно Божје учење
у духовни садржај свога писања.
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Свакако да можемо рећи да је образовање наших предака било скромно, али да ли
је то нешто неповољно историјски или је то једно одгонетање по коме се у скромности
највише засветли сјај Господњи? Јер свеприсутни Господ, као онај Маљевичев бели
квадрат на белој површини, јесте свеприсутно присутнији у скрушеном срцу, светињи
и Вечности. У скрушено–просвећеном срцу наших предака разоткрило се Божје
просвећење.

Анализа Извештаја Макисма Радковића из 1733. године

Максим Радковић, егзарх и ученик митрополита београдског Мојсија Петровића.
На посредан начин и ученик патријарха Арсенија III Чарнојевића, будући да је
митрополит Мојсије Петровић био ученик патријарха Арсенија III Чарнојевића.
Сам Извештај егзарха Максима је једно импозантно дело. Оно је и научно и
богословско и књижевно, па и философско. И само по себи оно сведочи колики је
степен учености био код одређених архијереја. То је практично био један научни рад
на коме би могли завидети и најсавременији истраживачи и научници. Вредан сваке
пажње. Егзарх Максим је написао Извештај који се пре свега тиче стања Цркве на тлу
тадашње хабзбуршке краљевине Србије, али он је својим извештајем захватио опште
стање на том тлу које се тицало и друштвеног устројства и културног наслеђа и
демографске анализе, па и просветно–образовно–школског поретка.
О просвети и образовању на тлу српских земаља није бринула ниједна од
актуелних државних сила. Ни Хабзбуршка Монархија нити Отоманска Империја. Оне
су се пре трудиле да физички униште српску популацију. О својим просветно–
образовним установама морали су да се брину Срби сами, тачније Српска Црква као
једина функционална установа у том добу.
У Извештају су, такође, пописана и училишта која су радила тада на тлу
београдске митрополије, али егзарх Максим је пописао и училишта која су се налазила
и ван саме митрополије.
На самом почетку егзарх Максим највећи приговор прилаже на рачун свештенства.
Максим нити је осуђивао школе у којима се учило, нити је осуђивао учитеље који су у
тим школама поучавали, већ је критиковао највише свештенике који су дошли из тих
школа, а видећемо и зашто је то Максим чинио. Али пре свега почнимо са пописом
училишта која су радила на тлу српских земаља. Максим их је пописао преко оних
свештеника који су учили у тим школама. Поред училишта Максим је пописао и
литертуру коју су они поседовали, а и литературу коју су поседовале и саме цркве.
А сада погледајмо тај попис егзарха Максима Радковића:
ЕКСАМЕН
''свештеника П е т р а П а р а ћ и н с к о г а'' – ''Иако је прво питан, где је рођен:
родио се у К о л а ш и н с к о м пределу у селу М и л о ј у, учил књигу код некога Г а
в р и л а З у г р а ф а о д Р и с н а, и код њега проучив псалтир, у Р а в н и ц и учил
код д а с к а л а С т е ф а н а једино љето; прочиштајуште октоихон. После тога у
Карловцу код М а к с и м а С у в о р о в а, 9 месеци учио се десетословију и граматици
од делова, и када је изашао из школе, господин покојни М о ј с е ј П е т р о в и ћ узе

грматику од њега, десетослов и сада је држи, које наизуст тећи не може из књига
чита.''74
''Јереј, Д и м и т р и ј е П о п о в и ћ, Поречки. Стар 28 љет, родом Поречанин.
Учил књигу код својега оца, такође и у Р а в а н и ц и два лета код покојнога д а с к а л
а С т е ф а н а.'' – ''Књига црковних има својих; два требника кијевска и два српска; 1
чудо светога Николаја; један цвјетник московски; 1 десетословије; 1 буквар; 1
луновник; једну литургију московску; један полустав кијевски; један петогласник
московски на велико коло; два псалтира московска.''75
Поред доста неповољних судова које је дао егзарх Макисм о овоме јереју, он
указује на неке занимљиве чињенице: ''Сродних својих: једнога брата роднога старијег
је оженио; једнога сина именом Јован 9-о лето; учи се у Београду с р п с к о ј к њ и з
и.''76
Из овога видимо да следећа генерација питомаца била је припремана да се школује
у Великој Школи београдске митрополије, али историјски ток је указивао на други
смер. Следећи свештеник у овом низу је:
''Јереј Н и к о л а ј П е т р о в и ћ, Голубачки, стар 38 лета, родом од Херцеговине
из Мораче, учил књигу у Д р о б њ а ц и м а, у манастиру Т у ш и н и, код некога
духовника Н и к о д и м а.'' – ''Књига својих има: један трeбник кијевски мали; један
полустав кијевски; једну српску литургију;''77
''Јереј И л и ј а Д и м и т р и ј е в и ћ из Б и к о т и н а ц а, стар 30 лета родом из
Пожаревца. Учил књигу тамо код Павла мештера.'' – ''Има својих књига: 1 требник
мали московски, 1 литургију српску; 1 полустав московски, . . .''78
Трагична слика овога јереја описана је и кроз један суд егзарха Максима: ''У силу
писанија божанственога и у вере православне ништа не зна, нити пак о светој Тројици
шта проговорити. На питање; 'Дух Свети или од Оца или од Сина исходи'. Одговара: да
није учио.''79
Дубока трагедије је то да један православни јереј не зна о Исхођењу Светога Духа,
да ништа не зна о православној вери. Наравно, да је овде у питању врдање и
безобразлук једнога јереја, јер и на основу књига које поседује и на основу школа које
је похађаo он је могао да стекне једно сасвим солидно образовање. Довољно је било да
ишчита само Симбол Вере, па да стекне знање о Исхођењу Светога Духа. Овим он не
само да је нанео бруку на себе, већ на свога учитеља – Павла Мештера чију је школу
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похађао. Али егзарх Максим се није дао преверити и проникнуо је у саму срж
проблема: ''И ово знање з а љ у т у н е в о љ у п р и м и т и с е м о ж е, к а д н е м а б
о љ е, д а с а с в и м љ у д и н е к р ш т е н и н е п о у м и р у. А ј а н е б и м о г а о
њ е г а н а с в о ј у д у ш у у з е т и, д а с е с а с т а б и л н о м г р а м а т о м у т в р
д и.''80
И овде се јасно види да на снази је постојао један крајњи духовни немар једнога
православнога јереја, а ниво свести и одговорности био је најнижи могући. У даљим
разматрањима егзарх Максим пописује:
''Јереј П е т а р М и х ј л о в и ћ из К л е њ а, Р а б р о в с к е нурије, стар 44 лета;
родом из С к о п љ а. Учил књиге у П е ћ и, код некога М е л е н т и ј а С к о р у п а н
о в и ћ а 6 лета, псалтир преучил.'' – ''Има својих књига: 1 псалтир мали московски; 2
октоиха с р п с к а; 1 апостол с р п с к и р у к о п и с; 1 литургију српске штампе;
један српски пентикостар; . . . један мали московски требник.''81
''Поп Н и к о л а ј Д е с и н а ч к и стар 53 лета, родом из Новог–Пазара, учил
књигу у П е ћ и, код некога Василија за 5 година, наустицу и псалтир преучил.'' – ''Има
црквених својих књига: 1-о Јеванђеље с р п с к е ш т а м п е; један псалтир српски;
октоих петогласник; и молитвеник српски; и часослов српски; . . .''82
И на примеру овога свештеника егзар Максим закључује, дајући један општи суд
за то време: ''Десет заповести божјих не зна; у колико чланова се састоји вера не зна. И
з о в о г а в и д и с е, к а к в и с у у ч и т е љ и љ у д и б о ж ј и!''83
Свакако још један поражавајући суд егзарха Максима по питању образованости и
просвећености свештенства које је морало бити једно својеврсно божје учитељство, јер
свештеници немају само улогу да свештенослуже и да износе наравоученијске поуке,
мада ови свештеници питање је да ли су и то могли, већ је њима заповест да буду и
свештеноучитељи, да поучавају народ. А слика на терену је катастофална. Свештеници
не знају поштено ни да читају. И опет Максим не види узрока у училиштима која су
похађали, већ у њима самима. Они не показују никакаву иницијативу да унапреде своје
знање, да читају бар из књига које имају. Не, они су потпуно инертни. Следећи
''свештеноучитељи'' које Максим наводи јесу:
''Јереј Р а д о с а в М а р и ј а н с к и, стар 57 лета, родом из В и д и н а. Учил се по
Каравлашкој у Ж и т и ј а н у м о н а с т и р у, код Луке игумана Светогорца, за 4 лета
наустицу псалтир преучил и неколико пута октоихон преучил.'' – ''Својих књига има: 1
Сборник српски; октоихон оба два комада; 1 литургију московску; псалтир московски
са последованијем; 1 часловац московски; Јеванђеље московско; 1 требник московски;
. . .''84
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''Поп М а р к о С т а ј и ћ смолначки, стар 25 лета, родом из Ж а б љ а. Учил се у Б
е о г р а д у код С т е ф а н а Д а с к а л а 3 лета, преучил наустицу и до 15 катизме, и у
З е м у н у саврши катизме, и октоихон 4 пута.'' – ''Књига својих: 1 полустав кијевски;
један петогласник српски; литургију московску с целим типиком на мало коло; . . .
молитвеник московски мали.''85
''Поп Н и к о л а И л и ј и н, из Градишта, стар 22 лета. Родом онде у месту, тамо и
учил се код попа и неког ондашњег мештера 6 лета, . . .'' – ''Књига црквених нема, само
један требник к о ј и н и ј е ј о ш п л а т и о; . . .''86
О овом свештенику егзарх Максим још казује: ''Овоме подобан учити се свакако, п
ошто његовим читањем се толико не слави Бог колико се на
њ е г а х у л и.''87
И овде је суд крајње поражавајући до те мере да се можемо слободно питати да ли
се ови људи уопште више могу именовати именом простих попова, а не именом
свештеноучитеља.
''Јереј П а в е л и з З в и ж д е од села К р у ш е в ц а. Стар 26 лета, родом Влах из
Н а ј д а ш а. Учил се тамо у Најдашу код попа Бранка влашки и српски 8 лета.'' – ''Има
књига: један псалтир московски; један буквар влашки и словеснки.''88
''Јереј Исак из села З а т о н и, стар 32 лета родом из Ђ у л и н с к о г п о љ а. Учил
књигу у П е ч к и и у Б е з д и н у 6 лета.'' – ''Књига својих има: 1 молитвеник; 2
Псалтира српских; два октоиха српска; литургију српску; часловац српски.''89
Максим егзарх о овом јереју даје исто један наповољан суд: ''Жали Б о г о н о с в
е ш т е н с т в а, ш т о ј е н а њ е м у.'' 90 Јер ови јереји не само да не показују
иницијативу да унапреде своја знања, они полако почињу да губе и она учења која су
стекли и поред књига које имају и које могу да проучавају и да у њима откривају глас
Божје поруке. Не, они су потпуно препуштени духовној лењности и једном крајњем
немару.
''Јереј Димитрије Каменовачки; стар 25 лета; родом из Ресаве. Учил књигу у
манастиру ресавском, код покојног игумана Јосифа, и код садашњег намесника
Арсенија.''–''Има својих књига: 1-о требник московски мали: 2-о псалтир српски,
октоих петогласник српски.''91
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''Јереј Н е ш к о С т е ф а н о в и ћ Шетонски, стар 26 лета, родом из Херцеговине.
Учил књигу у С т а р о м В л а х у у м о н а с т и р у К о в и љ у код Филипа
духовника 6 лета. Преучил у то време наустицу псалтир и октоихон пречитавал.'' –
''Има својих књига: 1 октоихон в о с к р с е н и ј и г л а с о в и и п р е к о д н е в и ц а,
ш т а м п е с р п с к е; молитвеник српски.''92
''Јереј П а в а л Ј о а н о в и ћ, стар 25 лета; родом из Грабовца ресавске нурије.
Учил се у манастиру Раваници, 12 лета, код Стефана даскала наустицу псалтир
преучил, октоихон првогласник пречитал неколико пута.'' – ''Има књиге: Јеванђеље
српско; октоихон српски; један молитвеник српски рукопис; . . .''93
О овом јереју егзарх Максим има посебно неповољан суд: ''Б о г у и с т и н у и с п
и т у ј е п о с в е ћ е н е н е р а с у д њ о м о в о г а с л е п ц а.'' 94; ''Никако пак по мом
мишљењу у парохију не пуштати о д с л е п и х п о п о в а о в а к а в с и ј а с е т п о
љ у д и м а и п о и з р а с т е.''95
''Јереј Д и м и т р и ј е Н е с т о р о в и ћ, стар лета 22, родом из С е р њ а к а
парохије Ресавске. Учил књигу у Р е с а в и, код покојног игумана Јосифа и садашњег
намесника Арсенија 12 лета. Преучил код њих наустицу псалтир и октоихон, и друго,
нуждно што је било, онде учил.'' – ''После овога учил свештенстовати у М а н а с и ј и,
целу зиму.'' – ''Књига својих има један требник српски, псалтир српски, часослов
српски.''96
''Јереј Л а з а р Ј о в а н о в и ћ, стар лета 33, родом Б а ч в а н и н ил С у б о т и ц
и. Учил се код некога мештера Л о з а н а Н и к о п o л ц а 7 лета, и што је било
потребно код њега преучил.'' – ''Књиге: 1 требник кијевски мали; 1 литургију
московску са типиком, однео му владика Максим. 1 псалтир српски рукопис са
последовањем; 1 молитвослов кијевски; . . .''97
''Јереј Ј о с и ф С а в и ч, родом Белградац, стар 28 лета. Учил тамо код в л а д и к е
Н и к о л а ј а, бившега Ексарха митрополитског с р п с к и. По том код д а с к а л а Г е
р а с и м а учил гречески читати, и писати и говорити по гречески, и граматику је
почео.'' – ''Има своје књиге: 1 требник московски; 1 псалтир московски; часослов
московски; . . .''98
''Јереј Ј о а н Т о м и ћ, стар 26 лета, р о д о м и з К а р л о в ц а. Учил се тамо пак
код покојног Ј о а н а Б р к и ћ а до седме катизме. Оставши пак сам занат учил
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абажилук.'' – ''Има своје књиге: 1 требник московски; 1 псалтир кијевски; часослов
кијевски; празнично јеванђеље и апостол Лвовски; 1 часослов гречески; . . .''99
''Јереј С т е ф а н А р н и т о в и ћ, стар 19 лета, родом из Б а н а т а. Овде растао и
учил се код мештера П а в л а 4 лета, преучил наустицу псалтир, тропаре и
последовано код С о ф р о н и ј а Е к с а р х а. После сам читал октоихон код Е к с а р х
а М а к с и м а.'' – ''Књига својих има: 1 псалтир српски; 1 молитвослов кијевски; 1
луновник московски; десетослов, 1 требник кијевски . . .''100
''Ђакон В а с и л и ј е пожаревачки, стар 23 лета, родом из Баната, С е р в и ј с к а е
п а р х и ј а, у селу К у л и, Учил прве књиге у манастиру Раваница, код покојног д а с к
а л а С т е ф а н а; по том овде у Пожаревцу код Павла Мештера и сам је помагао у
школи децу васпитавати, како потом сам издржа два лета.'' – ''Књиге своје: један
псалтир московски и 1 буквар кијевски; . . .''101
Код овога ђакона наилазимо на повољан суд, врло строгог, егзарха Максима: ''Чита
књигу средње, м о г л о б и б о љ е, када би се трудио. Има писмо доста у ч е н о С р
п с к и самогласно п о ј а т и. Правило црквене ординари може саставити.''; ''Десет
божјих заповести зна, где што смета. Догмат свете православне католичанске у колико
чланова се састоји, зна и помало разуме.''102
Зашто је то тако? Па баш из горе наведених разлога. Ђакон Василије је имао
можда најуређеније школовање. Прошао је тадашње све школске степене. Наравно,
могао је да крене и на нека виша степеновања. А такве примере ћемо видети касније у
овом поглављу.
''Ђакон С т е ф а н и з с е л а Д р в н а, парохије рукумијске, стар 20 лета. Учил
књигу овде код мештера Павла три лета, преучил наустицу псалтир, и јеванђеље 2
пута. Апостол и октоихон пречитал један пут, по том у Београду код даскала Стефана 1
година дана, обучавао се, . . .'' – ''Књиге нема никакве.''103
У овој првој фази представљања Извештаја Максима Егзарха добили смо слику
просветно – образовног стања на тлу београдске митрополије. Видели смо и оне који
су прошли кроз те училишне поступке. Строги егзарх видимо да се није изговарао ни
околностима, ни историјским невољама, већ је ударао у само срце проблема те
епидемичне неукости: ''У звању своме ђаконском јесте добро неизвестан; за лењошћу
лежи.''104 Значи пред Максимом се нико није могао изговорити ни недовољно добрим
школством, ни љутим невољама од освајача, ни лошим окружењем. Не, кривац
неукости код егзарха Максима је духовна лењост из које происходи немар и заборав.
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Кривац за неукост свештеничку јесте свештеничка лењост. Школе су биле сасвим
адекватне. Да нису биле зар би и Максим кроз овај Извештај могао показати своју
врхунску ученост? А нагалашавамо да је егзарх Максим Радковић био ученик
митрополита Мојсија Петровића.
У другом делу Извештаја егзарх Максим Радковић излаже ученост одређених
јереја кроз испитивање истих. Он нам даје јасне информације о школама које су они
похађали:
''Свештеник Ћ е р м а н Ђ у к и ћ имајет 24 . . . . . . . . .''105; ''Он поп Ћерма(н) . . . . . .
. . . . . ми при лету 14-ом у Земун мештеру Томи п . . . . . . . . . . пребивајући 2 године,
преучил наустицу и пса(лтир) . . . . . ти. После дат у Крушедол почившем Белом ав . . . .
. . тамо био 5 година; прочитао 12 минеј, тр . . . . . . . . . пут, Л а з а р е в а ц један пут.
Постн . . . . . . . Акатист и молебан неколико пута пресветија . . . . . појати самогласно
гласове српски научил. После тога са свим домом реч . . . . . бјегли, које код
Крушедола, које у Београду, у Круш . . . . ченом духовнику 5 лета на служби пребивао .
. . ''106; ''У којем чину пребивајући и поучивши се . . . . благословљењем реченог
господина митрополита на свештенство . . . . Н и к о л а ј е м Д и м и т р и ј е в и ч е м
епископом темишварским . . . . пребивајући у резиденцији у Београду 2 месеца поучивс
. . . . отпуштен са сингелијом у Смедереву свештенствовати . . . .'' 107; ''. . . . тир кијевски
на мало коло; 1 десетослов мос . . . . московску; 1 требник кијевски на мало коло.''108
''Свештеник П е т а р Н и н к о в и ћ из Асан–Пашине Паланаке, рођењем и
васпитањем Ш а н а ц а Б р е с к о в а.''109; ''Он поп дат родитељима својим осмог лета
узраста свога у Ч а л м у, д а с к а л у В е с е л и н у учити се књизи. Код кога 5 лета
(бивајући), преучил наустицу сву, псалтир, Мојсијеве песме, акатист Богородици и
молебан Исусу слаткоме, акатист неколико пута пречитао, и по мало писати, ово не
употребљавајући, заборави. После тога у манастиру П е т к о в и ц и, код игумана
Георгија, за три лета: октоихон, саборник, апостол, јеванђеље, које по 10 пута
пречитал, појати подобија и самогласнице. Сада је подобија заборавио; херувику и
причастну, к о ј е к а к о н а т у ц а првог гласа. Још пак и в е ч б и н у ц р к о в н у у
Пековици преучил.''110; ''По том блаженом светопочившем п а т р и ј а р х у М о ј с и ј у
П е ћ с к о м у Нови Пазар отишавши децу учити . . .'' 111; Књиге: ''1 саборник српски,
јеванђеље српско, литургија српска . . .''112
''Свештеник С (т) е ф а н из Асанпашине Паланке. Има 35 лета, родио се у Д р а г а
ш е в у и васпитавао.''113; ''Он поп, још млад, принесен родитељима својим у Б а ч к у у
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Ш а н а ц С о м б о р, идући пребива 2 лета, прибегли у р е б е л и ј е К у р у ц к е у С
е ч у ј. И тамо дат мати својом неком Аши(ји) учити се књизи, код којег је пребивао 3
године, преучил наустицу сву.''114; ''Онда дат у К о б и љ у свештенику Ђ у р и ц и
учити се. Код кога за 7 лета преучил псалтир; к томе молебан и акатист пресветија
Богородици; читати навикао и мало писати, и гласове самогласно појати, и октоих
прочитал 5 пута.''115; ''Потом учинивши пресељење у Београд и њега узе светопочивши
митрополит М о ј с е ј П е т р о в и ч у двор на службу и у научење, идући мало два
месеца престојавши постави њега ђаконом, у ком чину целе године у двору
архиепископовом учивши се ђаконисати и вежбама црквеним.''116 Књиге: ''1 требник
московски, 1 часослов московски''117.
''Свештеник В а с и л и ј е А н т о н и ј е в и ћ из Колари рођењем и васпитањем у
С к е н д е р и ј и у граду П о д г о р и ц и, под државом Турском.''118; ''Он поп дат
родитељима својима при 9-ом лету узраста његовог у м а н а с т и р О с т р о в
(Острог?) писменима учити се, тамо пребивајући 3 лета, изучио наустицу, псалтир,
молебан пресветој Богородици и Акатист. Још проучи октои(х) 6 пута, саборник и
минеј 3 пута, и мало писати навикао се.''119; ''Потом друге године, заповешћу блаженог
п а т р и ј а р х а госп. Мојесеја на ђаконство постави њега в л а д и к а Ј е ф р е м у С
т у д е н и ц и, у којој седмици и свештеником њега постави. И тамо поучи се служити
се два месеца, отпуштен са сингелијом блаженог Патријарха у вароши Приполи и
околним селима свештенствовати.''120 Књиге: ''један псалтир српски штампан; један
српски требник; 1 саборник српски; 1 октоих; 1 петогласник српски; 1 литургију
српску; једно Јеванђеље српско неоковано.''121
''Свештеник С т о ј а н В у ч и ћ е в и ћ у Гроцкој, лета њему 39.'' 122; ''Он поп дат
родитељима својим, при 8-ом лету узраста свога, у Гроцкој попу Г р и г о р и ј у учити
се књизи, код којега пребива 4 године, преучил наустицу и псалтир до седме катизме.
И од тог попа Григорија прешао је у В о ј и л о в и ц у монастир попу Т е о ф а н у, и
код њега преучил од седме катизме сав псалтир, и псеме Мојсејеве, к том параклису
пресвете Богородице, и мало писати научил, и с р п с к и п о ј а т и самогласно
навикао је, Херувику грчки и пречастну првог гласа просто поје.''123; ''По коме
прошавши три седмице, на ђаконство рукоположен преосвештеним митрополитом
Београдским Мојсијем Петровичем. У једној седмици и свештеником њега постави. И
мало тамо 3 дана поучивши се свештенствовати, отпуштен са сингелијом у Гроцку
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свештенствовати и нурију држати.''124; Књиге: ''молитвеник Кијевски; часослов
Лвовски''125.
''Свештеник В а с и л и ј е С т а н о ј е в и ћ у Гроцкој, има 29 лета.'' 126; ''Он, поп,
дат више реченим родитељима при 8 година узраста свога, М о ш к о в и т у В а с и л и
ј у у К а р л о в ц е учити се књизи, код кога би пола године, научил повечерницу, до
вјерују во једнога Бога. И д а с к а л о т и д е у с т р а н у с в о ј у. И он (поп) после
једнога месеца попу С т а н о ј у у Карловце, к о д к о ј е г а п о б о р а в и, и ш т о б
и н а у ч и л. И тада н а с т а в ш и В а р а д и н с к и б о ј, Т у р ц и, они прибегли у
шанац Варадински (Нови Сад). И тамо без ученија пола године пребивајући, па онда
дат попу С у б о т и карловачком. Код кога за пола године поправи п о в е ч е р н и ц у,
и изучи полуноћницу. У то време у Карловце поврати се к дому своме, и од реченог
попа Суботе извађен и дат попу С т о ј к у П а н и ћ у. Код кога у Карловцима учивши
4 године, преучил јутрењу, часове, псалтир, пјесне Мојсијеве. К томе навикао се
читати из књига акатиста пресвете Богородице и молебан и тропаре.''127; ''И потом по
указу преосвећенога митрополита пришао је у Београд, где поучи се 3 месеца, па
поврати га у Карловце. И тамо у лето 1728 на Васкрсење Христово постави њега
свештеником. По коме 4 дана отправи њега у Београд учити се, и тамо служивши до
Светога Кирила Отшелника.''128 Књиге: ''1 требник московски; 1 часослов
московски''129.
''Свештеник Ј а н к о Р а д о ј е в и ћ има 27 лета, из Гроцке, рођењем и васпитањем
у вароши Карловцу.''130; ''Он поп дат родитељима својим, при 10 лета узраста својега,
духовнику О н о ф р и ј у у Карловце учити се књизи. Код којега би 2 године, преучил
наустицу, и псалтир до 8 катизме. И када речени духовник почину, он дат поп Марку Ц
в е (ј и) ћ у карловачком, код кога стаја 3 и по године, научил сав псалтир од 7 катизме,
акатист, молебан пресветој Богородици неколико пута, и тропар прочита сав. К томе
октоих, петогласник прочита три пута. Још самогласне гласове по српски појати
научил. Херувику и причастну првога гласа добро навиче.''131; ''По коме минувши два
месеца блаженопочившим господином митрополитом В и к е н т и ј е м П о п о в и ч е
м и благословљењем у лето 1722. на ђаконство постављен би, руком богољубивога С о
ф р о н и ј а Р а в а н и ч а н и н а, епископа Јоанопољског. У ком чину пребива и боље
се поучи пет лета. И када настављујући госп. митрополит Мојсије заповеди и
благослови владики Максиму Несторовићу, и њега свештеником у лето 1728 постави у
Београду, где се поучи свештенствовати 5 дана, отпуштен у Гроцку свештенствовати
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парохију држати, за које допуштење нити што плати нити сингелију дали.'' 132 Књиге: ''1
требник московски''133.
''Свештеник Ж и в о т а И л и ј е в и ћ из Вишнице, има 32 лета, рођењем и
васпитањем у реченој веси Вишници.''134; ''Он, поп дат родитељима, при 9-ом лету
узраста у манастир В о ј и л о в и ц у учити се књизи код јеромонаха Никанора, код
којега би 6 лета, преучил наустицу, псалтир и пјесне Мојсејеве. К томе октоих прочита
4 пута.''135; ''Потом призван би од егзарха Николаја у Београд послужити и научити се.
Код кога к а н е р а т и, појати самогласно гласове и подобија, херувику, причастну 1-ог
гласа и а л и л а р научил. И по једном лету преосвећеним митрополитом Мојсејем на
ђаконство у лето 1720 постављен би, и потом још 2 године послуживши тамо и
ђаконовати и в е ж б е црквене навикавати, и свештеником њега више речени госп.
митрополит постави. По коме не више но седмицу онде литуригју појати научил.'' 136
Књиге: ''1 литургију и требник московски; 2 часловца кијевска; 1 букварчић; 1 житије
св. Николаја; . . . 1 катихизис''137.
''С в е ш т е н и к Н и к о л а ј П е т р о в и ћ из Вишнице, отуда је рођењем и
васпитањем.''138; ''Он, поп, још мален својим реченим родитељима п р и с л а н у К а р
л о в ц е, и тамо дат, при 8 лету узраста свога, М о ш к о в и т у В а с и л и ј у учити се
књизи. Код кога за две и по године преучил наустицу до 6 катизме, и мало писати. По
том Мошковиту отишавши, он дат свештенику Станоју, код кога за 1 годину преучил
псалтир од 6 катизме до 15.''139; ''И вративши се у Карловце и тамо . . . крсти приста на
учење, и код њега изучи до 15 катизме сав псалтир, и песме Мојсијеве, и писа боље.
Потом у 1717 лета из Карловаца преселивши се у Вишницу на завичај свој; и онде дат
п о п у Г р и г о р и ј у у Г р о ц к о ј, и код њега бивајући 1 годину и по, навикао
акатист и молебан из књиге пресвете Богородице читати тропаре и вежбе црквене.''140;
''Потом оде у резиденцију у Београд п о п у Т е о ф а н у, и тамо послужи 1 годину,
научи гласове и подобија српски појати, и боље писати, правило састављати, и канерат,
и друге вежбе црквене. Потом преосвећени господин митрополит Мојсије Петровић
поставше њега ђаконом, и тамо послужи пола године у резиденцији, одслат владики
Темишварском, господину Ј о а н и к и ј у на послужење. Код кога би 8 месеци, па га
узе митрополит М о ј с е ј у резиденцију у Београд. Где после пола године, у лето 1724
свештеником постављен у 22 години. И потом поучивши се свештенствовати 15 дана . .
.''141 Књиге: ''1 требник московски; 1 луновник; 1 исповедање православне вере''142.
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''Свештеник М а р к о С т а н и с а в љ е в и ћ из Жељезника села, рођењем и
васпитањем из села В р а н и ћ а, у диштрикту Београдском.'' 143; ''Он, поп, дат
родитељима својим при 10 лета од рођења свога, у В р а њ е в ц у, попу Георгију учити
се књизи, код кога 6 лета, преучил наустицу до 17 катизме.'' 144; ''О н н а о ц а р а с р д
и с е, п о б е ж е у м а н а с т и р Р а к о в и ц у д у х о в н и к у А ж и – В и с а р и о н
у. Код кога за 2 године заборављено поправи, и још остале 3 катизме и песме Мојсијеве
научил. К томе молебан пресвете Богородице, и мало писати и појати самогласне г л а
с о в е с р п с к е, херувику и причастну 1-ог гласа. Потоме владика С т е в а н Љ у б о
б р а т и ћ к а н и г а, д а с е п о к а л у ђ е р и, и он не хтеше, него п о б е ж е у Б е о
г р а д у ш к о л у с р п с к у, С т е ф а н у Д а с к а л у. О д к у д а п а к г о с п о д и н
в л а д и к а њ е г а и с т е р а. По коме оде у Карловце, приста М а л о м С т о ј ч и н у
у болту, и тамо му се не свиде. Но потоме месец дана поврати се дому своме, и тамо 9
месеци празан стајаше, пак оде у Раковицу монастир реченоме духовнику.'' 145; ''И пак у
манастиру пребиваше код реченог духовника и учавши се. Кога пак настојањем
преосвећени господин митрополит Мојсеј њега у ђакона постави у Београду. Потом у
резиденцији задржа ђаконовати учити се за један месец.''146; ''И тамо свештенствовати
поучивши се за 15 дана, отпуштен са сингелијом у Жељезник и Лољање
свештенствовати.''147 Књиге: ''1 требник руски; 1 часослов српски и један руски; 1
десетослов; . . . 1 октоих српски.''148
''Свештеник А р с е н и ј е Ј о с и ф о в и ћ из села Л е с к о в ц а има 40 лета,
рођењем и васпитањем из реченог села.''149; ''Он, поп, дат матером својом од 10 лета у
монастиру Б о г о в а ђ у духовнику Ј а н и ћ и ј у учити се књизи. Код кога за 6 лета
преучил наустицу, сав псалтир, молебан, акатист из књиге навикао је читати. К томе
самогласно на 'Господи возвах' појати, и на 'Бог Господ', херувику 1-ог гласа и
пречестну. Још прочита Јеванђеље, Апосотол, Октоих по 4 пута. Још је навикао мало
писати.''150; ''После једне године госп. в л а д и к а М и х а и л о Б е о г р а д с к и у 1710
лету у ђакона постави. У тој седмици постави њега и свештеником. И по овоме 7 дана
поповати и литургију појати поучи се, . . .''151; ''Има своје деце, мушког пола, троје.
Први од 9 година учи се при њему повечерници.''152 Књиге: ''1 псалтир, московски; 1
октоих српски; 1 требник кијевски; . . .''153
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''Свештеник П л а н о ј е Р а д о ј е в и ћ из села С и б н и ц е има 43 лета.'' 154; ''Он,
поп, Планоје, од десетог лета код свога брата свештеника Војина поче учити се књизи.
Код кога непромењено 10 лета учивши, преучил наустицу, псалтир, молебан пресветој
Богородици, октоих неколико пута је прочитао.''155; ''Тог лета, по указу блаженог
господина п а т р и ј р х а М о ј с е ј а, П е ћ с к о г, приведен братом својим, поп
Војином у П е ћ, где речени господин патријарх постави њега у ђакона, тој седмици и
свештеником.''156 – ''По коме поучи се тамо дан пети на десети'' – ''Потоме оде у С т а р
и В л а, у м о н а с т и р К о в и љ е, поучити се вежби и литургију служити.'' 157; ''Има
троје деце, мушког пола.'' – ''З а п о в е д и с м о, д а ј е д н о д е т е о т п р а в и у ч и т
и с е к њ и з и у Б е о г р а д у.''158 Књиге: ''1 псалтир, часловац, литургију, октоих,
требник, све српски штампано.''159
Све школе које је егзарх Максим Радковић пописао јесу манастирско–монашког
типа. То су манастирско–монашке школе и оне јесу духовно–динамичког типа: према
степену духовне даровитости и духовне висине трају. У трећој фази да би смо
попунили до краја представу о училишном стању на тлу београдске митрополије, па и
шире, морамо узети у обзир и литературу која се поседовала на тлу овог дела српске
цркве. То смо делимично учинили кроз саме јереје показујући које су књиге они
поседовали, а сада ћемо то учинити кроз храмове и манастире. Видећемо какву су
литературу они поседовали.
Књиге у Храму светога Архитратига: Два комада октоиха српска, два соборника,
апостол московски, 4 Минеја Пролога, за целу годину, московска, један псалтир српски
с последовањем, један псалтир кијевски, триод посни и пентикостар московски, 5
јеванђеља српских, 1 октоихон160. У склопу храма је и школа161.
Књиге цркве светога Никојала пожаревачког: Два комада првогласника и
петогласник рукопис и штампа српска, апостол штампа влашка, 1 соборник српске
штампе, 2 триода постна рукописана, 1 пентикостар кијевски, 2 Минеја по од два
месеца, рукопис српски, 2 тумачења светога Јована Златоустог на Јеванђеље Матејево
рукопис српски, један пролог за месец јануар, књига свих осмогласа недељне службе
рукопис, један катавасијар српске штампе162.
Књиге цркве поречке храма светога Николаја: 1 апостол кијевски, 1 октоих
москвски, 1 петогласник, 1 псалтир кијевски, псалтир српски с тропарима и кондацима
– 1 рукопис, 1 пентикостар српски, триод и поучење московско, 1 пролог московски,
полустав кијевски, катавасија влашка163. Књиге попа Димитрија поречког: 3 требника
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московска, 2 октоиха московкса, полустав кијевски, псалтир московски с молитвама,
саборник српски, минеј општи московски, десетослов164.
Књиге цркве мајданпечке храма светога Арханђела: Октоих српски, осмогласник,
минеј московски165. Књиге калуђера и зографа постављених од стране митрополита
Мојсија Петровића: 2 полустава кијевска, 1 мали псалтир кијевски166.
Књиге цркве монастира Горњака храма Ваведења Богородице: Саборник српски,
октоих првогласник један и петогласника 2 сва три српски, псалтир српски и један
московски, један тестамент московски, једна менеја (минеј), један златоуст бугарски,
четири рукописа пролога српска, једна књига: правило светога Григорија Синаита и
гробница светога Григорија Синаита167. Књиге свештеника Данила Јеромонаха из овога
храма: пластир српски, акатист кијевски, а мартолон сотирија, наука христјанска168.
Књиге попа Димитрија цркве каменовске: требник московски, октоих, петогласник
српски, псалтир српски169.
Књиге монастира ресавског храма свете Тројице: јеванђеље московско, апостол
московски, типик московски, триод московски, окотоих каравлашки штампан, 12
московских минеја, поучење недељом московско170. Књиге игумана Јоасафа манастира
ресавског: псалтир српски, требник московски, минеј московски празником и општи,
каноник, часловац московски, тумачење јеванђеља Јефрема Сирина, тестамнет
московски171. Књиге попа Арсенија манастира ресавског: 2 псалтира рукописана,
требник московски, часловац московски172. Књиге попа Виктора манастира ресавског:
часловац московски, псалтир московски, требник московски173. Књиге Јосифа ђакона
манастира ресавског: један псалтир московски174. Књиге попа Димитрија манастира
ресавског: псалтир рукописни и требник кијевски175.
Књиге цркве параћинске храма светога Атанасија: окотоих, петогласник, један
тестамнет московски176. Књиге попа Петра исте цркве: полустав московски, псалтир
московски, литургија московска, десетослов московски177.
Књиге монастира Раваница храма Вазнесења Христовог: два апостола српска и
московски један, јеванђеље московско оковано, литругија московска, 12 минеја на мало
коло, пролога два, сваки садржи по шест месеци, пролога четири редом што находе, и
једно јеванђеље московско без окова, 4 псалтира – два московска и сва српска,
тестамената кијевска, једно поученије московско, један осмогласник московски, један
петогласник српски, један саборник српски, један триод московски и један српски, три
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литургије – две српске, три молитвеника српска и један московски, три часловца
српска и један московски178. Књиге калуђера Гаврила манастира Раванице: полустав
московски, часловац српски, требник угровлашки179. Књиге јеромонаха Георгија:
плустав кијевски, требник кијевски, саборник српски, часловац московски 180. Књиге
јеромонаха Гаврила: полустав кијевски, требник кијевски, часловац српски 181. Књиге
јеромонаха Стефана: часловац московски182.
Књиге цркве смолничке храм светих петозарних мученика: октоих рукопис стар,
саборник вентички, псалтир српски лознаш183. Књиге свештеника Марка: литургија
московска, требник московски, псалтир московски184.
Књиге монастира марјанског храма светога Николаја свештеника Радосава:
саборник српски, октоих, псалтир московски, требник и литургија московска185.
Књиге цркве градишке храма светих Архистартига: псалтир српски, октоих
српски, петогласник српски, 2 требника српска, 1 апостол српски186. Књиге свештеника
Милића: полустав московски, требник московски, јеванђеље српско, литургија
српска187.
Књиге цркве кленске свештеника Петра: требник московски, литургија српска,
апостол рукопис, октоих првогласник српски, петогласник српски188.
Књиге села Затоња попа Исака: псалтира два српска рукописа, октоихон рукопис,
петогласник, требника два српска, литругија рукопис189.
Књиге цркве голубачке: литургија српска, један московски саборник190. Књиге
свештеника Николе: полустав московски, требник московски191.
Књиге монастира Рукумије: саборник српски, апостол московски, псалтир српски
и московски, минеј општи московски, триод посни – српска штампа, Лазаревац –
рукопис српски192. Књиге попа Гаврила: требник угровлашки, часловац кијевски193.
Књиге цркве баричке храма светих 40 мученика: требник московски, литургија
српска штампана из пожаревачке цркве194.
Књиге монастира Тумане храма светога Архистаратига и калуђера Исаије: један
разрушен октоих српски, требник угровлашки, законик – рукопис српски светогорског
калуђера195.
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Књиге монастира Витовница храма Успења Богородице: 10 минеја рукописних, 3
октоиха, пет псалтира српских, два Јеванђеља окром трпезе рукописана, четири
литургије српске, четири требника московска, триод посни – један рукопис, лазаревица
два, један молебник московски, саборник српски, једна библија московска, један
панагијар, плачевник – рукопис, житије светих отаца – рукопис, Златоуст – један
рукопис, други златоуст московски, Јефрем – рукопис, Отачник – рукопис196.
Књиге цркве пожаревачке храма свети Архангел: Јеванђеље – рукопис бугарски,
саборник српски Божидаров, општи минеј молдавски, псалтир кијевски – нов, триод
московски посни – нов, пентикостар московски – нов, пролога четири нова, апостол –
нов московски, октоиха два српска расипата, псалтир Божидаров са синаксаром197.
Књиге свештеника Лазара Јовановића: псалтир – рукопис, требник московски,
литургија московска198. Књиге попа Јосифа Савића: псалтир московски, требник
московски, часловац московски, други часловац кијевски199. Књиге попа Стефана
Аранитовича: молитвослов московски, десетослов двојезички влашки–српски, требник
кијевски200. Књиге попа Јоана Томића: требник московски, псалтир кијевски, тестамент
Лвовски201.
Књиге доње цркве пожаревачке храма светога Николаја: октоих првогласник –
рукопис, петогласник – штампа српска, саборник српски, апостол кијевски, триод
српски – рукопис, пентикостар руски, 2 минеја – рукопис, поученије Јована
Златоустога – рукопис, предсловије Јована Златоустога – слово прво, катавасијар
српски202.
Књиге у дистрикту смедеревском: саборник српски, минеј московски, триод
српски посни, псалтир московски203.
Књиге у селу Ливади цркве имена светога Архистаратига саграђена 1724: 1 српска
литургија, 1 саборник српски – рукопис, 1 требник српски – рукопис204.
Књиге у Асанпашиној Паланци црква имена светитеља Господња Николаја: 1
саборник попа Петре, један псалтир205.
Друга црква у вароши грочанској има у порти школу у којој се дијаци уче 206.
Школи код цркве треба направити смештај за магистра и рад калуђерица207.
Књиге дистрикта београдског села Велика црква: један псалтир Српски208.
Књиге у селу Вишници храма светога Архистаратига Михаила саграђеног 1721:
једно Јеванђеље српско – рукопис, 1 псалтир московски, 1 октоих лавовски, један
саборник српски, 1 апостол московски, један минеј српски209.
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Књиге у селу Железнику цркве Вазнесења Христова саграђена 1733: саборник
српски и Лазаревац на послужењу210.
Овај попис егзарха Максима јасно нам показује колико књига је било на тлу
београдске митрополије хабзбуршке краљевине Србије, какве су то књиге и шта је
њихова улога, тако да његов неповољни и прецизно строги суд двоструко је на месту.
Ако наши свештеници, рецимо, нису имали адекватно образовање у манастирско –
монашким школама, могли су себе да унапреде читањем литературе коју су поседовали
у склопу својих цркава и црквених општина, али они нису чинили ни то. Зато, иако су
имали да читају Вјерују, неки нису знали да ли Дух Свети од Оца или од Сина исходи.
Изговор: нису учили! Нити су хтели да уче, нити су хтели да се надограђују. Али сам
Извештај Макисма Радковића, егзарха митрополита Мојсија Петровића говори да нису
сви били неуки и да нису хтели да уче. Он први је један истински свестрани зналац –
носилац богословске учености, научно – истраживачког рада, префињеног књижевног
израза и мудропоучног обрасца просветно – образовног поретка. Но, Максим није сам
у том времену. Могли смо видети у претходном поглављу многе које: Бог научи, Дух
Свети научи и Бог настави. Ту је и епископ Исаија Ђаковић, митрополит Мојсије
Петровић, митрополит Викентије Јовановић, Кипријан Рачанин и многи други. Сви
они који беху под духовним покровом патријарха Арсенија III Чарнојевића. Поред
онаквих негативних примера, ово, ипак, беху примери високе учености.
Сам егзарх Максим, па и поменуте многе друге личности тог доба живи су доказ
постизања високе учености у, ипак, веома неповољним и суровим историјским
околностима. Али поука богопромисаоног научења књиге најбоље је исказана у
Лонгиновима речима: мигом божаственим књигу колико могадох научих.
Сам Господ Зна да смо имали школовање на једном високом степену, а то и
видимо на основу писама и саборних одлука: како вас дух свети научи, како вас Бог
настави, како вас Бог научи. Значи имали смо непосредни призив Божје науке.
Или, на пример, то видимо и у Кипријановом запису: знајући све пре постања
његовог, све сам створивши, како хоћеш Словом заповедаш Твојим. Ако се у тим
временима долазило до оваквих закључака, као што видимо у овом запису, онда је
очигледна на снази високоученост највишег могућег степена.
Литература коју је представио егзарх Максим јасан је показатељ могућности
стицања знања у то време. Ако само погледамо како изгледа један часловац, онда нам
може бити јасно зашто је та литература на једном завидном нивоу. Додуше, она је
доста слабија у односу на XVII век, у односу на време патријарха Пајсија, што можемо
јасно видети кроз његове записе211. Или у односу на век првих српских штампарија,
када Срби имају и свој сопствени Буквар који је створио Сава Инок Дечанац 212.
Нису сви у манастирско–монашким училиштима ''за лењошћу лежали''. Први
високоучени егзарх Максим није био такав, а и он је прошао све ове школе које су
прошли његови испитаници. Ове манастирско–монашке школе похађали су и Гаврил
209
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Стефановић Венцловић, Дионисије Новаковић, Јован Рајић, Кирил Живковић, Сава
Петровић, Василије Петровић, Доситеј Обрадовић, Вук Стефановић Караџић, Свети
Петар Цетињски, Свети Петар Ловћенски и многи други, па им није засметало то
''скромно'' образовање монашко–манастирских училишта. Дакле, нема изговора по
егзарху Максиму Радковићу за оне који су показали крајњу духовну лењост и
интелектуалну немарност у крајње одговорним временима. Нема изговора. Врло
мудропоучно Максим егзарх нам је указао да: Бог уистину испитује посвећене
нерасудњом (ових) слепаца. И то је итекако тачно за оно време у коме је живео
Максим егзарх. Заиста они су само надодатак искушења на сва историјска искушења
која је претрпљивао српски народ. Они су заиста дошли као још један од Божјих
испита једном народу. Господ је хтео да га испита до краја да би га умно и телесно
очистио до краја. Поред толике светописмене, светоотачке, богослужбене и
духопотребне литературе остати ''слепац'' заиста може бити само један значајни Божји
испит онима који морају да се пречисте тим историјским страдањем. Остати ''слепац''
са оваквом литературом заиста је једно својеврсно чудо.
Максимова реченица да Бог уистину испитује посвећење нерасудњом нерасудних
свештеника постала је једна универзална реченица не, можда, само српске историје,
већ историје уопште. Сетимо се само Христове критике првосвештеника, оних који су
злоупотребили Божје првосвештеничко начело. И ова Максимова критика је на месту
из угла Христове науке. Али ова реченица је постала и велика историјска поука
историјског искуства једног народа. Једног народа коме је целокупни историјски
садржај био један својеврсни Божји испит. Божански испит његовог трајања, трпљења,
самопрепознавања, идентификације, али и једног историјског одговора на том
Божанском испиту. Народ непрестано Богом преиспитиван.
У том Божанском испиту кроз историју једног народа постојали су они који су
давали врхунске одговоре. Такав је свакако био и сам егзарх Максим Радковић. Ако
његов Извештај нам даје одређну слику просветно – образовног програма саме Српске
Цркве и открива нам сва она училшта, која су углавном манастирског типа, која су
постојала у самој Српској Цркви и ако нам показује и литературу и учитеље који су
учили народ и свештенство у тој Цркви, онда видимо да та просветно–образовна мрежа
је пре свега зависила од посвећених људи. Један од тих посвећеника је свакако егзарх
Макисм. Ако видимо његова испитивања свештеника са питањима и одговорима, онда
видимо и колика је његова богословска ученост. Његово испитивање свештеника је
један врста малог катихизиса. Али сви његови описи и сва његова расуђивања јесу
једна целокупна духовна образованост. Ова реченица о Божјем испитивању посвећених
јесте и философског типа, јесте један философски суд, историософски суд. То је суд
једног мудропоучног деловања.
Божје испитивање и поред тога што може да буде тешко и бременито оно је, ипак,
истински благослов за један народ. Јер из тог Божјег испитивања проистекли су и
Исаија Ђаковић, и Мојсије Петровић, и Викентије Јовановић, и Максим Радковић. И
они су тим Божјим испитивањем постали један истински Божји благослов за један
народ. Јер само Извештај Максима Радковића је толико поучан да и дан данас може да
се користи као штиво у школама. Он је и један методолошки пример, један поступак
образовања и просвећивања. Како у неповољним околоностима вршити једну

просветно–образовну мисију, чинити један просветно–образовни задатак. Тај
просветно–образовни задатак и та просветно–образовна мисија и происходи из оног
богоиспитивачког. Богоиспитивачки поступак нам даје могућност и моћ просвете и
образовања, јер нас: Бог научи, Дух Свети научи и Бог настави.
Својим излагањем у Извештају Максим Радковић нас враћа на позицију саборних
одлука из 1726. године: свештеник мора бити књижеван и научан и сваком благодаћу
испуњен, а епископ искусан сваким науком. Тај захтев је морао бити испоштован чак и
у околностима једва писмених јереја чија неписменост долази из њихове пуке лењости
и немарности.
Егзарх Максим Радковић смело улази у то Божје испитивање и себе и народа.
Његов Извештај нам говори да је Максим егзарх искусан сваким науком. У његовом
Извештају поред богословске учености имамо доста укључених и других научних
дисциплина: педагогије, географије, демографије, историографије, историје уметности
и свих оних дисциплина које су биле неопходне да би се написао Извештај и које је
било неопходно ставити у Извештај. Код њега је присутно и философско – умотворно
промишљање. Он реченицом о Богу који испитује, кратко, пословично – мудропучно
изграђује својеврсну философију Божјег испитивања. Максим Радковић је ставио себи
у задатак да тако оспособи јереје и презвитере да постану: књижевни, научни и
испуњени сваком благодаћу. Он је тачно погодио дијагнозу њихове духовне болести, а
то је: лежање за лењошћу. Требало је натерати јереје да буду они који су књижевни и
научни и сваком благодаћу испуњени. Био је то један нови Божји испит за оне којима
је овладао дух лењости.
Богоиспитивачки поступак егзарха Максима био је истински подвиг за то време.
Притиснути силама: Отоманском и Хабзбуршком и њиховим духовностима било је
потребно оспособити презвитере и подићи их на ниво научености који не само да ће
одолевати искушењима ових духовних и историјских утицаја, већ нудити своја
благодатна и свежа духовна решења. Сам Максим је постао једна врста
богоиспитивача који је примио то богоиспитивање свишег и који је тим вишим
богоиспитивањем почео да испитује своје, сада можемо то тако слободно рећи,
ученике.
Поред тих искушења разних туђинских духовних утицаја, постојало је и искушење
изнутра: прекривеност духом лењости и немара оних који треба да буду Књижевни,
Научни и Сваком Благодаћу Испуњени. Све су то Божји испити који су се
нагомилавали, али они нису дати једном народу на пропаст, већ на спасење. То су били
испити богопроцењени тако да одређени народ може да их историјски изнесе и да
може да их поднесе.
Школе су већ постојале, училишта су била покренута у рад. Требало је показати
само један достојан труд чина који се носи. Свакако да је школско и просветно–
образовно устројство XVI-ог и XVII-ог века било на много вишем нивоу него у
периоду 1733. године. О томе нам говори и запис Михаила митрополита кратовског,
али и други записи из тог времена. Учење је било дисциплинованије, устројеније,
сређеније и складније, него у доба егзарха Максима, да би на крају после поновног
улажења турских јединица 1739. године ствари постале још теже и горе. Чак и тада су
манастирска училишта опстајала колико су могла, али Другом Сеобом сав просветно–

образовни поредак се померио начисто преко Дунава и Саве. Опадање се све више
увећавало, али нада је остала у крајевима пречанске Србије. Ту су просветно–
образовне установе, ипак, постигле своју пуноћу. Божје испитивање се кроз историју
наставило. Божје испитивање је постало најзначајније Божје учење, где се чатни попа
држао оног што има. Није ли тако архимандрит Стефан Јовановић – игуман троношки
као учитељ поставио основе Вуковом учењу и дао му један од најзначајнијих духовних
замајаца чије историјске последице су нам итекако познате? Дакле, није нестало те
учености свишег која је пратила посвећене најзначајнијим Божјим испитима.
Философија и педагогија богоиспитивања прелазила је из времена у време, из епохе у
епоху. Ученост једног Петра Цетињског, Петра Ловћенског далеко су од тога да се
могу занемарити, а они су ученици цетињског манастира у коме се учило, по запису
владике Данила, и житије Светога Саве. Јеромонах Доситеј учио је до своје 38 године
само и искључиво у православним училиштима и то углавном на Балкану и Леванту.
Тако се учење наставило и после Друге Сеобе. О томе говоре и многи записи. Срби
су отварали училишта где год су могли и како год су могли. Али Извештај Максима
Радковића не стоји пред нама само као неки споменик историјског сећања, већ као
једно непрекидно Божје испитивање кроз историју до Вечности. Па ни Страшни Суд
неће бити ништа друго него једна свезначајна Божја поука читавом људском роду. Зато
та философија Божјег испитивања је итекако значајна за нас. Она је један од
фрагмената какво је схватање школе у једном православном духовном обрасцу. Она
увек претендује на једно високо учење, зато владике и свештеници морају увек бити
књижевни и научни, искусни сваким науком, испуњени сваком Благодаћу. А такво
просвећивање јесте једног динамично – духовног типа, јер један чатни попа могао је
итекако да изненади својом ученошћу све око себе, јер та ученост би била Божја
свишенаука дата му да би изнедрио одређену спасоносну поуку, као што је својом
ученошћу на Првом Васељенском Сабору изненадио све пристуне Свети Спиридон
Тримитуски. Никога не треба презрети, али се о свакоме мора и Истина рећи.
То је било и Божје испитивање Максима Радковића. Он није хтео да презре и
одбаци своје јереје. Да је сматрао да их је узалудно поучавати, он не би ни написао овај
Извештај у коме се описује духовно стање јереја и њихов степен образованости. У
коме се описује и додатно поучавање њих од стране Макисма егзарха.
Морамо признати једну, ипак, значајну истину. У таквим историјским
оклоностима у којима су живели Срби разапети између две царевине, непрестано
уништавани и брисани са лица земље, просто је чудо да је постојао било какав школски
систем и просветно–образовни поредак. Али Божјим испитивањем Максима Радковића
то није било довољно, наиме Максим није сматрао да училишта и учитељи из тих
училишта су они који нису задовољавајући, већ свештеници својим немаром нису на
оном задовољавајућем степену који су им та училишта пружила. Нису били
посвећеници, већ они који отаљавају и смандрљавају своје учење, без ентузијазма, без
жеље и да сами постану учитељи и духовни пастири простога народа. На жалост, они
су се показивали чак и неукијим од обичних световних људи. То нам сведоче и писма
хаџи Манојла и хаџи Захарија и Марије хаџи Коменонове. У њима видимо садржану и
Божју наученост и наученост Светога Духа и Божју наставу којом је потребно да се уче
сви, а посебно презвитери, јер они су дужни као свештеноучитељи да преносе то Божје

научење, ту Божју наставу. На жалост, на основу Максимових белешки, ти људи су
заборављали и оно што су научили. То значи да срцем нису прихватили та Божја
научења и Божју наставу.
Божанско испитивање у коме је живо деловао и сам Макисм Радковић, егзарх
митрополита београдског, јесте истински циљ сваког школовања и образовања на један
православни начин. Божанским испитивањем стиче се Божја науконастава и она се
ниспушта с небеских поља у духовно поље људских срца. Божанско испитивање увек
прати и одређено искушење. Сва та искушења Максим је превазишао и указао на пут
Божјег научења, Божје науконаставе. Зато његов Извештај јесте пресек свишег у
историји и тај пресек јесте вечни печат и траг у једном запису и стоји као сведочанство
просветно – образовног поретка у ништавековним временима где је уништење имало
последњу реч. У свом том уништењу стајао је један егзарх који је указивао на Божју
ученост и на Божју наставу, на светлост тог научењу у свему независног од свих
рушилачких прилика и околности.

Закључак
Прелазећи конaчно у Другој Сеоби 1739. године на терен преко Саве и Дунава, у
који су ушле хабзбуршке трупе 1717. године, истовремено када и у област тада назване
хабзбуршке краљевине Србије, Срби су скоро до краја пренели своје просветно –
образовне установе, као што су са собом носили мошти светитеља, реликвије,
светиње, да би их промисаоно сачували. То су чинили из разлога очувања свог
духовног наслеђа које није било само пуко експонатског типа, већ живодинамичког.
Тако су Срби оснивали своје школе на тлу тадашње пречанске Србије. Већ смо
поменули даскала Висариона Павловића и његово оснивање теолошко – философске
академије у Петроварадинском Шанцу. Ова школска пракса трајала је све до 1789.
године. После су је власти укинуле видећи у њој претњу. И рачански учитељ Кипријан
Рачанин, када је прешао Сеобом из Раче у Сентандреју, основао је једну исконописачко
– књижевну школу и ту школу је похађао Гаврил Стефановић Венцловић. На тлу
тадашње прекосаводунавске Србије деловала је и Карловачка гимназија богословског
типа, старе фрушкогорско–манастирске школе које своје порекло воде још из доба
сремских Бранковића. У једној таквој школи се образовао и Доситеј Обрадовић
(Хопово).
Иначе богословска училишта су се оснивала и у претходним вековима. Тако је
манастир Јовања код Ваљева 1572. године имао једну значајану богословску школу,
манастир Крка је 1615. године, по благослову патријарха Пајсија и митрополита
дабробосанског Теодора, основао једно богословско училиште. Ова училишта су
пропала због најезде Турака и њиховог разорног рада на овим теренима.
Видимо да постоји једна континуалана веза између оснивања Великих Школа од
стране епископа и просветно–образовне праксе XVI-ог и XVII-ог века. Саборна одлука
из 1726. године говори нам да су владике дужне да оснивају у својим владичанским
дворовима Велике Школе. Такође смо видели да су на Хиландару у XVI-ом веку
деловали Велики Даскали, као што је Велики Даскал Пахомије, a и у каснијим
вековима појављују се хиландарски даскали. Онда су и сами патријарси носили титулу
Великих Учитеља и Великих Наставника до саме Сеобе где одређени архијереји
називају патријархе Поглаварима и Учитељима опште духовним и световним. Дакле,
великошколска пракса происходи из Цркве и из црквено – јерархијског поретка, из
Саборних одлука и из историјско–школске вековне праксе српске цркве и српског
народа. Архијереји су били Учитељи који су оснивали просветно – образовне установе
и то је и био њихов богоизабарани задатак као свештеноучитеља, јер то и јесте за њих
једна од заповети Господњих: ''Зато, ево, ја ћу вам послати пророке и мудраце и
књижевнике; и ви ћете једне побити и распети, а друге шибати по синагогама својим и
гонити од града до града'' (Мат. 23, 34). Дакле, Христови архијереји су дужни да буду
пророци, мудраци и књижевници. То нису људи који се смеју изговарати својом
лажном простотом, већ су дужни чинити ово што им је Господ заповедио и говорити
себи да су узалудне слуге (Лк. 17, 10). Они су позвани на овај задатак од стране самогa
Господа и имају високу дужност свештеноучитељства коју не смеју пренебрегавати и

не смеју се изговарати, него морају изналазити начин за своју свештеноучитељску
делатност. То је и онај задатак који је својим јерејима задавао и егзарх Максим
Радковић. Будући да је и у самом језгру православне духовности Догма (=Учење), онда
су они јереји који су се прихватили свештеничког позива дужни да преносе то
Господње Учење и да самим тим врше свештеноучитељску делатност.
Оно што морамо приметити јесте да негде у XIX-ом веку, вероватно у другој
половини тог века, креће то посветовњачивање самог просветно–образовног поретка,
тако да се дошло у једну помало противречну ситуацију у којој чак и богословски
факултет јесте само један од факултета у склопу световних факултета. Чак и он постаје
одређена световна институција. То није случај у читавом претходном наслеђу. Све је
било посвећено, па и просветно – образовно – школске установе биле су више
духовног, а мање световног карактера. Наравно, школе манастирско–монашког типа
нису нестале, али су се повукле једним својим духовним поступком. Чак и
великошколске установе које су долазиле из епископског архијерејства постале су
световне школе. Оне, наравно, свој извор имају у том Божјем архијерејству, али
постају кроз историју секуларизоване. Тако и Велика Школа деветнаестога века, која
има свој корен у Божјем архијерејству, јер њу у Београду оснива 1717. године
митрополит Мојсије Петровић, постаје световна установа у којој чак и богословље
постаје једна изврнута духовна дисциплина која постварује Бога као објекат. Док је
језгро свих духовних образаца: књижевности, богословља, философије и науке било у
Господњем Учењу, било је то једно одухотворено школство – како вас Дух Свети
научи, дотле у самом псоветовњаченом образовном поретку нема неке суштинске
поуке и податци који се скупљају јесу само једна хладна калсификованост по свему
судећи без икаквог смисла.
Да монашко–манастирски питомци нису имали неки бесциљни закључак свога
учења сведоче и речи троношког питомца Вука Стефановића Караџића: ''Писмо је
отворило пут уму љуцкоме, да се приближи к Богу по могућству своме.''213; ''Срби су
овај дар Божиј примили тек са законом ришћанским, прије иљаду година . . .''214
Дакле, и у првој половини деветнаестог века видимо да је живо Божје научење
међу оним ученицима који су похађали тај манастирско – монашки систем школовања.
Наравно, не можемо рећи да интелектуалци као Стојан Новаковић, Љубомир
Стојановић, Павле Поповић и многи други јесу они који су занемарили своју духовност
само зато што су похађали световне школе, нити желимо да се бацимо апсолутно
каменом на световни начин школовања. Желели смо само да укажемо на одређене
негативне стране таквог образовања. На крају крајева једно од првих организованих
световних образовања зачело се у Византији.
Али предност једног монашког, духовног школовања састоји се пре свега у једној
практици Божјег знања. Тај делословни моменат у једном образовању јесте од
суштинског значаја уопште за једну практичну примењивост. И зато речи једног
Божјег суда који је изнео владика Николај о посветовњаченом образовању стоје и
данас као једна необорива истина и опомена:
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''Европска школа одвојила се од вере у Бога. У томе је њено обраћање у
тровачницу, и у томе је смрт европског човечанства. Никад у незнабожним културама
није се наука одвајала од вере, иако је вера била погрешна и глупа. Само се то у
Европи догодило, у оној Европи, која је примила од Бога најсавршенију веру. Али због
сукоба са црквеним старешинама Европа се озлоједила и одбацила је најсавршенију
веру а задржала најсавршенију науку. Ај, браћо моја, одбацила је Божје знање, а
прихватила људско незнање! Каква глупост и колики мрак!''215
Ова критика јесте критика која указује на занемаривање практике Божјег знања
коју итекако имамо заступљено у монашким школама и у манастирским училиштима.
Видели смо да у склопу тог образовања имамо и титуле: даскала, магистора, граматика,
дијака. У Средњем Веку било је и више оваквих титула.
Примера ради још је и у деветнаестом веку деловала манастирска школа у
Враћевшници. Њу је завршио и један од вођа Србије Тома Вучић Перишић. То нам
говори још увек о живом деловању монашког школства.
У монашко–манастирским школама оно централно око чега се све креће јесте
Господње Учење. Да би се оно учило наравно да су неопходне основне ствари
писмености, обавештености и велеучености, али оне као такве происходе и произилазе
из Господњег Учења. Тек Господњим Учењем оне се надодају. Тако да је у свему
Господње Учење првотно и око њега се окрећу и учени и неуки, и прости и образовани,
и зналци и незналице. Оно није ограничено на ове или оне, оно је универзално
потребно и неопходно свима. То је порука и поука манастирско–монашког школовања.
Да, Господње Учење је осовина која покреће и писменост и неписменост, и
ученост и простоту, и образовање и необразовање. Господње Учење је сунце око кога
се сва ова стања крећу. Она су привучена његовим магнетизмом. Зато у манастирским
училиштима Господњим Учењем се подједнако баве и учени и прости монаси, и
духовна и световна лица, и грешни и праведни.
О томе пише и Свети Сава: ''Неписменима биће свако довољно као одбрана и пред
Богом и пред нама: пажња и брига око службе; а оне који су писмени, па због службе
не могу да врше своје молитвено служење нити да буду са братијом на богослужбеним
скуповима, поучавамо да не буду малодушни и очајни од помисли да су изгубили
корист, него нека су пре добродушни и радосни што их је Господ окрепио да послуже
својој браћи, по подобију онога који рече: 'Не дођох да ми служе, него да служим и
положим душу моју ради избављења многих.' ''216
Видимо да Господње Учење, које излаже Свети Сава, око себе окупља и писмене и
неписмене, нити једне одбацује нити друге изопштава, већ позива и једне и друге, да и
писмени и неписмени буду једно у Господњем Учењу. Да и једни и други стоје у
истини Господњег Учења.
Тиме је овај просветно–образовни поредак у неку руку универзалнији. Он свакако
да степенује постигнуће појединаца, али не искључује ни оне који касне у свом
образовању. Пример из наше историје је српски писац Марко Миљанов, човек који је
тек у 42-ој години научио да чита и пише, а показао је велику књижевну снагу у својим
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писаним делима. Дакле, сви су позвани у Господње Учење и Господње Учење неће
искључити никога из себе. Једино одређена личност може себе самоискључити из
Господњег Учења. Таква личност може бити ''високоучена'', пуна титула и признања, а
да нема или да у себи не проналази ни трунку од Господњег Учења.
Ипак Господње Учење дарује сваког онако како хоће, незнатинима дајући духовна
решења и подижући просте на поуку велеученима. Врло често се дешавало тако.
Имамо пример већ поменутога Спиридона Тримитуског. Зато ни Максим Радковић,
поред строгог суда који има према учености тадашњег свештенства, не губи наду у
обучавању и испитивању тих истих свештеника. У њему је стајало знање да је могуће
да и из најпростијих проговори одређено Божанско решење. Али не сме се ни умом, ни
вољом, ни снагом, ни душом затварати за примање тог Господњег Учења. Свим умом,
свом душом, свом снагом, свом вољом се мора трудити да се уђе у то Господње Учење.
То и јесте главна циљаност монашког и манастирског учења.
Одређена опаска на рачун овог школског система свакако би била: а где су, на
пример, науке као што су физика, хемија, математика, биологија, географија? Ове
науке, као природне науке, чак и у доба егзарха Максима Радковића тек су се
развијале, биле су у повоју. Али указаћемо на неке чињенице чак и што се тога тиче.
Поменули смо на 13-ој страно овог списа да је у овчарско – кабаларским манастирима
циркулисао још у XVII-ом веку запис химическе садржине. Такође и да нам је
јеромонах Макарије, први српски штампар, оставио један географски запис. У
Средњем Веку код Срба је постојао и уџбеник Фисиолог217, који је у себи садржавао
многе научне садржаје. У Буквару Саве Инока Дечанца представљен је и нумерички
систем који је основа за свако математичко прорачунавање. Многи орнаменти нам
говоре и о геометријској способности монашко – манастирских питомаца. Па и сам
Извештај Максима Радковића јесте један и научно – истраживачки рад који у себи
садржи многе научне дисциплине.
Све ове духовне методе долазе као један сувишак, као један секиндарни надодатак
који је проистекао из праксе Господњег Учења, које је увек и свагда било централно и
за манастирско–монашка училишта и за личности које су похађале та училишта, а које
су писале и списе одређеног научног усмерења. Прво је увек било Господње Учење, па
се све остало надодавало на то Учење.
Чак су и велики истраживачи књижевности средњовековног и туркократског
наслеђа указивали да списи тог наслеђа у себи садрже и науке као што су: граматика,
географија, право црквено и грађанско, астрономија, медицина218. Самим тим те школе
нису биле са мањком ових дисциплина. Они су само сматрали да оне првенстевно и
кључно долазе од самог Господњег Учења, да су оне произвољење Господњег Учења и
да су оне самим тим и одређене тим Господњим Учењем.
Свакако да је благодатни садржај Господњег Учења могуће излити и у сасуде
световних школских установа, али засада као да на том плану постоји препрека. Због
чега би било забрањено изучавати пророчко–апостолске и светоотачке списе, списе
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Саве, Доментијана, Теодосија, Данила, Цамблака, Константина Философа, Деспота
Стефана, Пахомија Логотета, Димитрија Кантакузина, Владислава Граматика,
Константина Михаиловића, Попа Пеје, Зографа Лонгина, Аниките Лава Филолога,
Патријарха Пајсија, Патријарха Арсенија Чарнојевића, Кипријана Рачанина, Јеротеје
Рачанина, грофа Ђорђа Бранковића, Атанасија даскала Србина, Гаврила Стефановића
Венцловића и многих других непоменутих овом приликом? Свакако да се они могу
изучавати у школама и може се процењивати њихов допринос и кроз њих се може
увидети колики је високоучени значај наших монашких училишта, манастирских
школа и духовних настава. И колико је језгровит значај Господњег Учења као таквог.
Из овог Господњег Учења изашли су многи: Сава, Доментијан, Теодосије, Пајсије,
Арсеније, Атанасије. И ове личности из српске историје које беху учитељи наши,
учитељи Господњег Учења, биле су оне личности које су ткале и нашу мудрост, и нашу
науку, и нашу књижевности, и нашу богоречитост. Из тог ткања настала је наша мисао,
наше историјско промишљање, али и наше трајање, јер Господње Учење није неко
апстрактно, празнословно резоновање, оно је живодајно и оно даје снагу и силу да се у
самопожртвованости истраје и да се кроз Господње Учење истински научи. Одатле у
нашем духовном наслеђу и она пословица: без муке нема науке. То јесте истински пут
Господњег Учења, кроз муку стећи Господњу Науку.
Зато и јесте монашки метод тај да се учи, истински да се учи, али не због тога да
би се стицале титуле и добро име међу људима, већ да би се заиста нешто научило, да
би се истински стекло Господње Учење. Школа је данас као неко средство за стицање
одређене интелeктуалне славе. А прави, истински интелектуалци јесу Inte – Lex, Inte –
Legis, Inte – Logos, Унутар – Словесници, У – Словци, они који јесу у Слову, у Слову
Божјем. Они који хоће да постигну неку празну, титулистичку славу, маше и
промашују у постизању знања кроз Господње Учење. Титуле су само требале бити
потврда стицања једног таквог знања. Значи оне су само средство до циља: Господњег
Учења. На жалост, у неком секуларном смеру, титуле су постале важније од саме
богоциљаности, оне су постали као неки идолски циљ.
Смисао школовања требало би да буде Господње Учење и оно се може стећи без
обзира чак и на формално хришћанство. Истинословље јесте истинско праћење тог
Господњег Учења. Онај који говори истину јесте истински ученик Господњег Учења, а
с друге стране он је и учитељ људи у истини тог Господњег Учења.
И Максим Радковић беше учитељ Господњег Учења. И Максим и сви остали
поменути. Они су непрестано стремили да досегну и да постигну Господње Учење, а то
нису могли без даривања самог тог Господњег Учења. Примивши дар Господњег
Учења они су преносили то Господње Учење како су могли и знали. А како су знали?
Шта нам кажу она писма? Они су знали онако како их Бог научи, како их дух свети
научи, како их Бог настави.
Зато су те школе биле институције Господњег Учења. Оне си хтеле да пренесу
Господње Учење безусловно, без обзира да ли су примаоци били аналфебете или не, да
ли су били неуки или учени. Сваки манастир био је радијус Господњег Учења, талас
ширења Господњег Учења. Они су то и морали бити у времену где разне силе бију по
народу. Благодат Господњег Учења свишег давао је тим прегаоцима махове. Давао им

је учење да би и себе и друге учили Господњем Учењу. То је неопходност православне
училишне праксе још од древних времена.
Господње Учење – сматра се да је то поље само религијског или верског. Али
Господње Учење у светописменом делоткању указује да се на пример појам наука
користи негде око 87 пута плус варијације на тај појам, појам знање 101 пут плус
варијације на тај појам, појам мудрост око 200 пута, појам вера око 52 пута и то Вера
по јеванђелској дефиницији као Божје дело (Јн. 6, 29) и по апостолској дефиницији као
потврда Невидљивог (Јевр. 11, 1) – Богопотврдни акт. То нам јасно говори да Господње
Учење се не везује само за религијски образац. А и творац концепције религиозног
јесте један од Светих Отаца – Августин Хипонски.
Ипак, из ових светописмених поставки видимо да је Господње Учење оно
извориште из кога долази наука, мудрост (почетак мудрости је страх Господњи – Пс.
111, 10), књижевност, уметност и остали духовни обрасци.
Вук Караџић у свом Ријечнику када пише о школама казује да три главне Науке у
српским училиштима јесу: Псалтир, Часловац и Бекавица 219. Вук их назива Наукама.
Дакле, и Псалтир је Наука, и Бекавица је Наука и Часловац – Молитвеник је Наука.
Из ових закуљчака јасно се види да је Вук питомац баш тог Господњег Учења
монашко – манастирско, просветно – образовног поретка. Ако пратимо овај Вуков траг
увиђамо да су из ових Наука, које су постављене Господњим Учењем, проистекле, бар,
у нас, и оне науке које су данас у употреби.
Тако знамо да је архимандрит Павле Кенгелац написао први уџбеник Јестесловља,
за њим долазе Манојло Јанковић и Атанасије Стојковић. Захарије Стефановић
Орфелин пише свој Вечити Календар.
Павле Кенгелац у својој физичкој методи позива се баш на једног од Великих
Отаца – Антонија Великог220. Он Антонија представља као једног од првих истинских
природоловаца221.
У борби за успостављање просветно – образовног поретка, у XVIII-ом веку,
издавајају се Теодор Јанковић Миријевски, Козма Јосић, Аврам Мразовић. Све
друштвене силе покрећу се у том правцу. Ипак, у нади за непрекидношћу Господњег
Учења у просветно – образовном поретку сви духовни радници у српском друштву,
трудили су се да прате силе тог непрекинутог тока. На жалост, у XIX-ом и XX-ом веку
Господње Учење се нашло у некој врсти понирања, али та река Господњег Учења увек
је налазила пропланке на којима би се појавила. Тај проблем као противречност и
збрканост остао је као један трајни печат у историји. Као да је слика просветно –
образовног поретка Средњег Века и Турског Доба била кристалнија, јаснија, чистија.
Ипак, и у мутним водама секуларности Господње Учење стоји као што је и стајало у
римским аренама, јеретичким окружењима, монголским мучилиштима, турским
коцима и конопцима, тоталитарним идеолошким искључивостима. Камен одбачености
Господњег Учења увек је некако онај Камен Угаони свеколиког духовног поретка.
Господње Учење јесте један универзални печат свеукупне духотелесности. Оно јесте
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једна Осовина сваке духовне и просветно – образовне радње. Самим тим, чак и они
који га одбацују не виде његову темељност у сваком свом духовном стваралаштву. И
та Господња смерност која се појављује оваплоћењем у незнатности постаје
свејављеност сваког знања.
Зато и ово Вуково истрајавање у научности образаца као што су Псалми,
Молитвеник и Бекавица није нимало без основа, јер има у себи ону Господњу
свепочетност од које почиње свака наука, философија, књижевност и богоречитост. И
то су основи ка којима је неопходно окретати се, јер нас доводе на Почетак (Јн. 8, 25).
Свакако да је литература у доба Максима Радковића била шира у односу на Вуково
доба: Псалтир, Јеванђеља, Апостоли, Минеј, Пролог, Триод, Октоих, Часловац,
Пентикостар, Саборник, Полустав, Поучење, Требник, Тестамент, Литургија, Декалог,
Песме Мојсијеве, Библија, Молитвеник, Законик, Панагијар, Плачевник, Житије
Светих Отаца, списи Григорија Синаита, Јована Златоустог, Јеферма Сирина. У доба
патријарха Пајсија литература је била проширенија у односу на ову из Максимовог
доба зато што је имала и: животописе, летописе, родослове, хрисовуље, повеље који су
долазили из саме српске историје.
Дакле, у Вуково доба и од укидања Патријаршије 1766. године литература ја спала
само на Псалтир, Часловац и Бекавицу. Али тада, када се досегло крајње дно, дошло је
до највишега уздизања и самим тим и до Устанка и Ослобођења.
Дошло је до поновног оснивања Велике Школе 1807. године под управом Ивана
Југовића и Доситеја Обрадовића, да би је Турци 1813. године поново укинули. Успони
и падови су се наставили и просветно – образовни поредак је морао да трпи. 1838.
године оснивањем Лицеја – Великог Училишта поново се све стабилизивало. Сада је
Господње Учење требало да истрпи талас секуларизације који је тек успешно
превазиђен духовним ангажовањем Владике Николаја и Аве Јустина. Као Свети Оци –
поред васкрсавања духовно – училишног поретка, они су доносили из своје ризнице и
одређене новостваралачке облике. Успотављајући у Охриду и Жичи нове училишне
моделе Николај је и у манастиру Дивостину утемељио и једну нову школску праксу
Господњег Учења. То је учинио и његов ученик Јустин касније у манастиру Ћелије.
У чему би се састојао тај новојављени училишни облик? У њима самима, у
њиховим богонадахнутим личностима које су собом изнедриле новоуобличене
духовности.
Владика Николај и Ава Јустин су у Битољу основали Богословију, али њихов
највећи напор био је у томе се обнови онај духовно – училишни начин који је постојао
у првим Хришћанским Дидаскалионима у Александрији, у монашким и светописменим
школама Антонија Великог и Јефрема Сирина, у Кападокијским училиштима Василија
Великога, Григорија Богослова, Григорија Ниског, Амфилохија Иконијског.
Свакако, негујући оно православно – учитељско упутство по коме треба изучавати
и похрањивати списе спољашњих мудраца зарад потребности и душекорисности као
плода222, ни Николај, ни Јустин нису скретали свој духовни поглед и са тог правца.
Само увек са одређеним предприпремама и предзнањима тако да код питомаца не би
дошло до одређеног духовног самоурушавања.
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Поред праволинијског пута Господњег Учења долазило је и до многих споредних
просветно – образовних начина. На све ово можемо само парафразирати речи Владике
Николаја: све просветно – образовне воденице мељу у корист Господњег Учења. Зато
са надом и са убеђеношћу сматрамо да ће се Господњим Учењем доћи до
свепреображаја у коме ће се преобразити и секуларно школство и да ће се Господње
Учење улити и у сасуде секуларног школства.
Будући да по природи ствари просветно – образовни поредак исходи из Господњег
Учења, долази се до закључка да је просветно – образовном поретку Господње Учење
Почетак и Крај. Зато и циљаност просветно – образовног поретка мора бити у његовом
исходишту: Господњем Учењу. Господње Учење и јесте путања по којој би просветно
– образовни поредак требао да се креће да би коначно и ушао у град Господњег Учења.
Зато училишта Господњег Учења морају бити свеиспуњена Господњим Учењем. И
наука, и философија, и књижевност, и богословље мора бити испуњено Господњим
Учењем и зато сила Господњег Учења мора струјати кроз све ове духовне дисциплине.
Ако би се само једна духовна дисциплина изоловала дошло би до самоурушавања свих
дисциплина и сасуд садржаја Господњег Учења би се разбио у парампарчад. Господње
Учење би се онда расуло у свим правцима и кога год би се дотакло тај би био ученик
Господњег Учења. Али би и сила Господњег Учења поново саставила сасуд духовних
дисциплина: науке, мудрости, богоречитости и књижевности. Господње Учење
непрестано благосилно струјећи кроз духовне обрасце које је створило, стално дарује
те обрасце и додаје таленте на таленте и ако неко покушава да одели те обрасце од
Господњег Учења може опитно да види да се ти обрасци буне и противе таквом
одељивању. А то је секуларна метода – одељивање створеног од свог Извора. А
одељивање од свог Извора јесте јасан знак смрти. Зато се ови обрасци буне, јер
одељивање њих од њиховог извора – Господњег Учења означава смрт тих духовних
образаца. И једино што има моћ и силу да ревитализује – васкрсне ове духовне обрасце
јесте Господње Учење.
Господње Учење = Господ Бог и Спас наш Исус Христос јесте онај образац Учења
ка коме окрећемо свој духовни поглед да би постигли највиши степен просвећености и
образовања.
У преображају Господњег Учења долази до преображаја свих духовних сила науке,
мудрости, књижевности, словоцентричности. То је повратак на првобитне позиције
уласка у Господње Учење. Досегнути светлост Господњег Учења јесте циљање свих
духовних сила. Испуњавајућа светлост Господњег Учења која осветљава сву просвету
и образовање стално враћа просветно – образовно кретање са духовних странпутица на
пут Господњег Учења.
Иако постоји доста тих историјских странпутица ту је Господње Учење да то
исправи и да свим духовним струјањима да прави смер.
Господње Учење казује: ''Ви ме зовете Учитељем и Господом; и право велите, јер
Јесам''(Јн. 13, 13). Тиме се објашањава сваки училишни образац, под условом да је
Истински Училишни, јер училишни принцип не може постојати без Учитеља који Јесте
Господње Учење. Самим тим училиште је неучилиште, ако у свом језгру нема Учитеља
= Господње Учење. Зато многи покушавају да успоставе училишне поретке без

Учитеља, а тиме уствари успостављају неучилишни поредак, потпуно испражњен од
Господњег Учења.
Тек поновним уливањем Господњег Учења у училишне сасуде преуспоставља се
истински училишни поредак. Зато нам поука из тих времена говори да, иако, на први
поглед беху неуки свештеници, немарни и лењи, иако беху ужасне историјске
околности у доба егзарха Максима Радковића, ипак нада Господњег Учења није
јењавала, зато што се није уздала у људско, већ у Божје. У силу Бога који може
спровести своје Господње Учење и кроз оне најнемарније, кроз оне који леже у
лењости. Тако се и велеучени Максим Радковић надао баш том надом Господњег
Учења. Сматрао је да ће сила Господњег Учења осенити и ове неуке свештеноучитеље.
Оне који су били Божји испит посвећенима. Зато је убеђеност да сила Господњег
Учења је незаустављива и не може је спречити ништа да она да свој наук свима онима
који тај наук желе да чују и да се њоме поуче.
Зато и одређени секуларни поступак неће зауставити струјање Господњег Учења
које ће прострујати и кроз све секуларне обрасце. Зато што је то учење неопходно, оно
је насушно и свепотребно. Без њега ни нема свих тих просветно–образовних
дисциплина: наукослова, мудрописа, богоречитости и књижевности.
Увек Господње Учење даје оне који ће бити носиоци Господњег Учења и тиме они
као наставникотворци дају училишне обрасце Господњег Учења. Они почињу да
испуњавају Господњим Учењем све оне институције у којима делују. Неопходни су
људи – богонадахнути људи и они спороводе Господње Учење у историји зарад тога да
се сви људи спасу и да дођу у познање Истине. А то јесте главна циљаност просветно–
образовног поретка, да се дође у познање Истине.
Познање Истине које је, такође, и спасење, мора бити и истинска пуноћа сваке
праве и корените просветно–образовне радње. Познање Истине = Господње Учење.
Господње Учење је тиме неопходност просвете и образовања зато што је предуслов за
истинопознање, зато што Господње Учење јесте Истине познање. А тим и таквим
истинопознањем долази се до спасења људског рода. Тако да покушај одељивања
просвете и образовања од Господњег Учења јесте, такође, и одвајање људског рода од
спасења, од богоспасајемнога поступка. А то означава пропаст људског рода. И за то су
се наши преци Средњег Века и Турског Доба борили: да Господње Учење испуни
сваку људску душу, а где ће се то пре успоставити, ако не на пољу просветно–
образовне делатности? Али када се просветно – образовни модел употреби насупрот
Господњег Учења, онда питомци и нарашатаји почињу да се уче идолопоклонству и
одређеном култу личности, што се обично дешава до те мере да одређени политички
управитељи не виде у томе ништа лоше. Ништа лоше, осим непознавања Истине којом
се сам по себи урушава просветно – образовни поредак. Смисао просвете и образовања
јесте познање Истине. А то је оно што Бог хоће (1 Тим. 2, 4) за читав људски род. Ако
то није циљ просвете и образовања, онда просвете и образовања и нема. Само празна
љуштура без икакаве суштинске поруке и без икакве истинске поуке.
Проблем, бар у главама одређених људи, јесте то што сматрају да између
Господњег Учења и секуларних образаца постоји једна зјапећа непомирљивост. Ипак,
свидело се то некима или не, Господње Учење итекако може да осмисли секуларне

просветне установе. Може да их преобрази, да им да пуноћу и да пружи значење
њиховом, помало, бесомучном трагању. Да пружи смисао том духовном вртењу у круг.
Монашко–манастирска училишта, додуше доста слабије, и даље се залажу за
поредак Господњег Учења у својим просветно–образовним и училишним формама.
Било је, и дан данас има, духовника и јереја који су похађали монашке школе и
манастирске духовне школе. А те школе по плодовима њиховим познајемо. Ако су из
њих изникли један Пахомије Логотет Србин, Зограф Лонгин, патријарх Пајсије,
патријарх Арсеније III Чарнојевић, Атанасије Даскал Србин, Кипријан Рачанин, Јеротеј
Рачанин, Максим Радковић, Гаврил Стефановић Венцловић, Петар Цетињски, Вук,
Његош, онда по њима познајемо и духовни учинак ових училишта Господњег Учења.
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