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ИВАН ЧА РО ТА

ЈО ВАН ПИ ЧЕ ТА (1844–1920) – БО ГО СЛОВ,  
ИСТО РИ ЧАР, ОТАЦ ЗНА МЕ НИ ТОГ  

ИСТО РИ ЧА РА

За Бе ло ру се је ве ли ка част што је је дан од осни ва ча на шег 
пр вог уни вер зи те та и ње гов пр ви рек тор – на овом уни вер зи те ту 
сам, ус пут ре че но, и сам сту ди рао и ра дим ви ше од че тр де сет го
ди на – био та ко слав ни исто ри чарсла ви ста као што је Вла ди мир 
Ива но вич Пи че та (1878–1947). Сва ки ви ше или ма ње обра зо ва ни 
Бе ло рус зна ка кво ме сто у исто ри ји бе ло ру ске на у ке и обра зов ног 
си сте ма два де се тог ве ка при па да ње му, ака де ми ку Ака де ми је на
у ка БССРа и ака де ми ку Ака де ми је на у ка СССРа, чи је за слу ге 
ни су огра ни че не са мо про сто ром Бе ло ру си је и вре ме ном ра ног 
со вјет ског пе ри о да. За хва љу ју ћи овом ис так ну том на уч ни ку осно
ва на је моћ на сла ви стич ка шко ла на ба зи ње го ве ка те дре за исто
ри ју За пад них и Ју жних Сло ве на на Др жав ном уни вер зи те ту у 
Мин ску, а, та ко ђе, и још ва жни ји на уч ни цен тар на Ака де ми ји 
на у ка СССРа, где је био на че лу Од се ка за сла ви сти ку на Ин сти
ту ту за исто ри ју и по стао пр ви за ме ник ди рек то ра Ин сти ту та за 
сла ви сти ку. Уоп ште, Вла ди мир Пи че та је из у зет но зна ча јан ау то
ри тет и слу жи као при мер и у на у ци, и у прак тич ним ства ри ма 
ко је се ти чу ја ча ња ве за из ме ђу Ис точ них и Ју жних Сло ве на. При
том, уз све што сам на вео, за ме не као ср би сту по се бан зна чај има 
чи ње ни ца да овај по зна ти сла ви ста (при том и пр ви исто ри чарсла
ви ста!) по оче вој ли ни ји во ди по ре кло од хер це го вач ких Ср ба. И још 
јед на чи ње ни ца: отац пр вог рек то ра мог уни вер зи те та Вла ди ми
ра Пи че те био је про то је реј Јо ван (Ио анн Хри сто фо ро вич) Пи че та 
– рек тор Ви теп ске (!) и Пол тав ске богословиjе. Украт ко, ре дак слу
чај за бе ло ру ске усло ве: је дан рек тор је отац дру гог рек то ра... Авај, 
ово је об ја вље но мно го го ди на ка сни је. Али, ка ко се ис по ста ви ло, 
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и лич ност оца за слу жу је нај ве ћу па жњу и без у слов но по што ва ње 
због ње го вог зна чај ног до при но са обра зо ва њу пра во слав них сло
вен ских на ро да и раз во ју ве за из ме ђу њих. Ипак, овај до при нос, 
мо же се ре ћи, и да нас оста је прак тич но не по знат у са вре ме ној бе
ло ру ској и срп ској сре ди ни.

Из до бро по зна тих раз ло га, пре све га због упор ног од би ја ња 
ко му ни стич ких иде о ло га да узму у об зир уло гу ду хов не про све те 
у исто ри ји на ших на ро да, а на ро чи то са мог све штен ства – ни је 
би ло ме ста за име Јо ва на Пи че те у ју го сло вен ским и со вјет ским 
ен ци кло пе ди ја ма.1 Ње го вог име на ни је би ло ни у из да њи ма ко ја су 
би ла по све ће на и на ме ње на Цр кви.2 Је ди ни из у зе ци су по је ди нач
ни ма те ри ја ли у ре ги о нал ним оп штим ин фор ма тив ним из да њи ма 
у Укра ји ни, по себ но они ко ји су се по ја ви ли по след њих го ди на.3 
Са мо је не ко ли ко чла на ка ру ских ис тра жи ва ча по све ће но ње му4, 
као и по је ди нач не пу бли ка ци је уну ка и пра у ну ка са на во ђе њем 
тих ин фор ма ци ја, ко је су са чу ва ле по ро ди це по то ма ка.5

И са да ми, ко ји смо уз Бож ју по моћ са ку пи ли ин фор ма ци је, 
мо же мо да са ста ви мо би о граф ску бе ле шку при бли жно сле де ћег 
са др жа ја.

Јо ван (Ио анн/Иван) Пи че та је ро ђен, као што смо ра ни је спо
ме ну ли, 9/22. сеп тем бра 1844. го ди не у гра ду Мо ста ру, та да шњем 
на ци о нал ном кул тур ном цен тру Хе р це го ви не. Јо ван је био пе то од 
сед мо ро де це Ри сте (Ри ста на) и Ма ри је. Ина че, ње гов отац Ри сто, 
ју ве лирсре бр нар, во дио је „ма лу тр го ви ну у окру гу Гац ко, где је 
ве ћи део го ди не про во дио пре пу шта ју ћи по ро ди цу мај чи ној бри зи”.6 
Основ но обра зо ва ње де чак је сте као у Мо стар ској на род ној шко ли, 

1 Ма ла енциклопедиjа Про све та, 1–3, Бе о град 1986; Енциклопедиjа срп ског 
на ро да, Бе о град 2008; Энцыкла ֲ едыя ліֳа ра ֳ уры і ма сֳацֳва Бе ла русі, Т. 1–5, 
Минск 1984–1987; Асвеֳнікі зямлі Бе ла ру скай. Х – ֲа ча ֳ ак ХХ сֳ. Энцы кла 
ֲедычны да веднік, Минск 2001; Українська ліֳе ра ֳ ур на ен ци кло ֲ едія: в 5 ֳ., 
Київ 1988; Краֳ кая ли ֳ е ра ֳ ур ная энци кло ֲ е дия, Т. 1–9, М., 1978; А. А. По лов
цов, Рус ский би оֱра фи че ский сло варь: в 25 ֳ., М., 1896–1918. и др.

2 Хри сֳи ан сֳво. Энци кло ֲ е ди че ский сло варь. Т. 1–3., Минск 1993–1995; 
Пра во сла вие. Би бли оֱра фи че ский ука за ֳ ель книֱ на рус ском и цер ков носла
вян ском языках. 1918–1993. – М., 1999.

3 А. В. Ку дрицько го (ред), Пол ֳ авщина : Ен ци кло ֲ е дич ний довідник, К., 
1992, 743–744; Пра во слав ная энци клоֲе дия Харьковщины, Майдан, Харьков 2009, 
382–383.

4 Ка ра сев В. Г., Йован Пи че ֳ а (1844–1920) и еֱо ме му ары // БАЛ КА НИ КА/ 
BAL KA NI KA VI II, Бе о град 1977, 415–425.; Ка ра сев В. Г., И. Х. Пи че ֳ а (1844–1920), 
Славяне в эֲо ху фе о да ли зма: К сֳо ле ֳ ию ака де ми ка Пи чеֳы В. И., На у ка, Минск 
1978, 135–149. 

5 Со ко лов ский Л. Г., Проֳо и е рей Јо ван Пи че ֳ а // Мо сков ский жур нал. 
Ис то рия го су да р ства Рос сийско го. 1998. № 1, 39–45. Со ко лов ский Л. Г., Ис ֳ о рия 
од ной семьи: Йован Пи че ֳ а и еֱо ֲо ֳ ом ки // Во просы ис то рии. 1999, № 9, 136–142.

6 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни 
ֱе р цо ֱ о вин ца, Харьков 1911, 6.
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чи ја је сла ва пре ва зи ла зи ла окви ре Хе р це го ви не, и упра во то ком 
шко ло ва ња Јо ва на Пи че те, 1857. го ди не, ову шко лу је по се тио Алек
сан дар Хил фер динг7, у то вре ме пр ви ру ски кон зул у Бо сни и Хе р
це го ви ни. На кон што се упо знао са овом обра зов ном уста но вом, 
не ти пич ном за тур ску по кра ји ну, кон зул Хил фер динг је пред ло
жио да се нај бо љи уче ни ци шко ле по ша љу у Ру си ју, ра ди сти ца ња 
ви со ког обра зо ва ња на ра чун ру ске вла де. Та ко да ро ви ти мо мак из 
Мо ста ра, за јед но са сво јим вр шња ци ма Ни ко лом Би ли ћем и Сте
фа ном Го ве да ри цом, а у прат њи је ро мо на ха Про ко пи ја Чо ко ри ла, 
на пу шта сво ју род ну Хер це го ви ну и од ла зи у Оде ско ду хов но 
учи ли ште, а за тим у Оде ску (та да се на зи ва ла Хер сон ска) ду хов ну 
се ми на ри ју (бо го сло ви ју), где је учио у пе ри о ду од 1858. до 1864. 
го ди не. Успе шно за вр шив ши бо го сло ви ју, по стао је сту дент на Ки
јев ској ду хов ној ака де ми ји, ко ју је 1867. го ди не за вр шио са до брим 
ре зул та ти ма. По сле то га, ди пло ми ра ни ап сол вент ака де ми је Јо ван 
Пи че та се, за јед но са сво јим су на род ни ком Ни ко лом Би ли ћем, 
при ја те љем по бо го сло ви ји и ака де ми ји, вра ћа у отаџ би ну, али 
та мо ни је ду го остао. Раз лог је, по свој при ли ци, оче ки ва но не по
ве ре ње тур ских вла сти пре ма ру ским вас пи та ни ци ма, а од го вор је 
био у сти лу ко ји је ве о ма по пу ла ран и да нас: „Ни је мо гу ће ус по
ста ви ти рад ни од нос у про фе си ји мла до га струч ња ка.” Вра тио се 
у Ру си ју и по слат је на рад у гим на зи ју гра да Ни ко ла је ва. У ме ђу
вре ме ну, до шав ши у Ни ко ла јев и не сти гав ши још да се на се ли, 
са знао је да је ме сто пре да ва ча цр кве не исто ри је (то је вред но ис ти
ца ња!) ис пра жње но на Пол тав ској бо го сло ви ји, и ње му, као ди пло
ми ра ном бо го сло ву, а по пре по ру ци на чел ни штва Ки јев ске ака
де ми је, ова по зи ци ја је би ла одо бре на. У Пол та ви је Јо ван Пи че та, 
ка ко ка жу, пу стио ко ре ње. Ту је 1869. го ди не до био ру ско др жа вљан
ство, од ре кав ши се тур ског; ту је и сту пио у брак са Ма ри јом Гри
го рев ном Гри го рен ко, кћер ком ки јев ског чи нов ни ка (ро ђе на 5/18. 
ав гу ста 1846. го ди не, а упо ко ји ла се 1911. го ди не), ту се ро ди ло сед
мо ро ње го ве де це: че ти ри си на (Кон стан тин, Алек сан дар, Ге ор ги је, 
Вла ди мир) и три ћер ке (Љу бав, Со фи ја, Је ле на). Од 1867. до 1888. 
го ди не „Иван Хри сто фо ро вич”, ка ко су по че ли да га осло вља ва ју 
на ру ски на чин, ра де ћи као пре да вач на Пол тав ској бо го сло ви ји, у 
исто вре ме је пре да вао ге о гра фи ју у све тов ним шко ла ма, а та ко ђе 
се ба вио на у ком и књи жев ним ра дом, ак тив но се ан га жу ју ћи у 

7 Гил фер динг Алек сан дар Фјо до ро вич (1831–1872) – по зна ти ру ски сла
ви ста, исто ри чар и ет но лог, ау тор ра до ва Об оֳ но ֵ е ниях языка славянско ֱ о к 
языкам род сֳвенным, Ис ֳ о рия бал ֳ ийских славян, Бо сния, Гер це ֱ о ви на и 
Сֳа рая Сер бия, Письма об ис ֳ о рии сер бов и бол ֱ ар, Го су дар сֳвен ное ֲра во 
серб ско ֱ о на ро да в Тур ции и др. Ак ти ван у дру штве ном жи во ту, ра дио је на 
учвр шћи ва њу је дин ства сло вен ских на ро да и био пред сед ник Пе тер бур шког 
оде ље ња Сла вјан ског до бро твор ног дру штва.
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ре ги о нал ној штам пи. До сто јан стве ним се по ка зао на ду хов но
про све ти тељ ском по љу, а 5. апри ла 1887. го ди не већ је имао чин 
др жав ног са вет ни ка. По том је пре шао у вер ско оде ље ње и био је 
ру ко по ло жен за је ре ја, а 10. апри ла исте го ди не уна пре ђен је у чин 
про то је ре ја, по том је име но ван за ду жност рек то ра Ви теп ске бо го
сло ви је, ко ју је вр шио од фе бру а ра 1888. го ди не (пре ма по да ци ма Л. 
Со ко лов ског, од кра ја апри ла 1887. го ди не) до ав гу ста 1890. го ди не.

Од лу ком Све тог си но да од 22. ав гу ста 1890. го ди не био је вра
ћен у Пол та ву на ме сто рек то ра бо го сло ви је. Два на ест го ди на је мо
рао да ис пу ња ва ту ду жност, за јед но са мно гим дру гим, тзв. оп штим 
ду жно сти ма, као што су: ду жност у јав ној Пол тав ској ду ми, као 
пред сед ник Све тоМа ка ри јев ског епар хиј ског брат ства, као члан 
ра зних са ве та. За слу ге Јо ва на (Јо ва на/Ива на Хри сто фо ро ви ча) Пи
че те у обла сти ду хов ног про све ћи ва ња ви со ко су оце ње не број ним 
др жав ним и цр кве ним на гра да ма: 25. но вем бра 1897. го ди не убро
јен је у ру ско двор ско плем ство. У ав гу сту 1902. го ди не се пен зио
ни сао, али ни у том ста ту су ни је на пу шта не ка да шња за ду же ња 
– по зна то је, на при мер, да је остао на не ко ли ко функ ци ја.

Го ди не 1903. про то је реј Јо ван се на шао у Хар ко ву, где је по чео 
да оба вља све ште нич ку слу жбу и на ста вио јав не ак тив но сти. У 
по след њим го ди на ма жи во та он је, слу же ћи као ста ре ши на хар ков
ске гро бљан ске цр кве у част Усе ко ва ња гла ве Јо ва на Кр сти те ља, 
био члан Епар хиј ског ко ми те та и Ду хов не кон зи сто ри је, члан 
Епар хиј ског учи ли шног са ве та и Са ве та Жен ског епар хиј ског учи
ли шта (1906–1909), био је при ја тељ пред сед ни ка Брат ства Озер
јан ске ико не Мај ке Бож је и под у ча вао је За кон Бож ји у му шким 
сред њим шко ла ма гра да Хар ко ва, био је пред сед ник па стор ско
за ко но у чи тељ ских удру же ња, члан Пра во слав ног ми си о нар ског 
дру штва, пред сед ник Са ве та и по сла ник све ште нич ког (ду хов ног) 
на де ле штва у Хар ков ској град ској ду ми (1906–1910), а од 1918. го
ди не – пред сед ник цр кве нопа ро хиј ских са ве та Хар ко ва.8 У то вре
ме је но сио низ ви со ких од ли ко ва ња – ор ден Св. Ста ни сла ва ІІ и ІІІ 
сте пе на, Св. Вла ди ми ра ІV и ІІІ сте пе на, Св. Ане І, ІІ и ІІІ сте пе на.

У Хар ко ву се ни је за у ста вио, већ се још ви ше ак ти ви рао ње
гов ис тра жи вач ки и књи жев ни рад. По ја ви ле су се две ме мо ар ске 
књи ге9 и јед на те мељ на ет но граф скоисто риј ска сту ди ја.10

8 Ка плин А. Д., Про ֳ о и е рей Ј. Х. Пи че ֳ а // Пра во слав ная энци кло ֲ е дия 
Харьковщины, Майдан, Харьков 2009, 382–383.

9 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни 
ֱер це ֱ о вин ца, Харьков 1911; Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния 
ֱер це ֱ о вин ца на слу жбе ֲо ду хов ноучеб но му ве дом сֳву, 1913.

10 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Общие све де ния о на ро дах славянско ֱ о ֲле
ме ни и часֳные о южных славянах, бол ֱ а рах и сер бах, 1915. 
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Град Хар ков, у ко јем је жи вео са сво јом кћер ком Со фи јом, 
по стао је ме сто ње го вог по след њег зе маљ ског пре би ва ли шта. Ту 
се упо ко јио у Го спо ду, ако је ве ро ва ти ве ћи ни об ја вље них ин фор
ма ци ја, 1920. го ди не. Ипак, та чан да тум смр ти још ни је утвр ђен: 
ре ци мо, у члан ку А. Д. Ка пли на опре зно се на во ди „...по сле ма ја 
1918. го ди не”11, а В. П. Ти тар и ко а у то ри на во де као вре ме упо ко
је ња де це ни ју ка сни је „...1929. го ди не”.12 По сто ји раз лог за што 
мно ги ве ру ју да је про то је реј Јо ван Пи че та са хра њен при цр кви у 
ко јој је слу жио, иа ко ње гов гроб ни је са чу ван, а са мо гро бље је, 
фак тич ки, сру ше но.

* * *

Тре нут но по сто је и по тре ба и мо гућ ност да, ма кар у не ким 
сег мен ти ма, до пу ни мо би о гра фи ју ис так ну тог про то је ре ја осла
ња ју ћи се на ње го ве ме мо а ре, ко ји су без сум ње ин те ре сант ни 
ка ко са тач ке гле ди шта би о граф ске фак то ло ги је, та ко и на пла ну 
сти ла – у слу ча ју Јо ва на Пи че те вр ло ве штог и бли ста вог.

Ево ка ко, при ме ра ра ди, он из но ва ства ра ат мос фе ру Мо ста ра 
из вре ме на свог де тињ ства у пр вој књи зи Успо ме на (рус. Вос ֲ о
ми  на нии):

Ако пра во слав ни Хер це гов ци ни су по ди вља ли од ужа са тур
ских, то они пре све га ду гу ју сво јој чвр сти ни, сво јој љу ба ви и ду
бо кој ода но сти пра во слав ној цр кви и ње ним ин сти ту ци ја ма, а по
том и бла го твор ном ути ца ју тих све тих ма на сти ра, ко ји су љу ба вљу 
пре да ка из гра ђе ни у ра зним ме сти ма отаџ би не, у ко ји ма су се у 
го ми ла ма оку пља ли за мо ли тву и уза јам не уте хе, за са стан ке и од
лу ке о то ме шта тре ба учи ни ти ка ко би са чу ва ли сво ју све ту ве ру 
и на род ност. Ма на сти ри (...) су би ли чу ва ри пра во сла вља и ду ха 
на род но га, по др жа ва ли су у љу ди ма бо дрост, гре ја ли у њи ма љу бав 
пре ма ве ри и отаџ би ни и рас плам са ва ли их за бор бу „за крст ча сни 
и сло бо ду злат ну”. (...) Од пра во слав них срп ских за јед ни ца у Хер
це го ви ни мо стар ска је би ла нај зна чај ни ја и нај по сто ја ни ја. Она је 
пред ста вља ла до бро ор га ни зо ва но брат ство без пи са ног, али упи
са ног уста ва на та бли ца ма ср ца.13

11 Ка плин А. Д., Про ֳ о и е рей Ј. Х. Пи че ֳ а // Пра во слав ная энци кло пе дия 
Харьковщины. Майдан, Харьков 2009, 382.

12 В. П. Ти тарь, А. Ф. Па ра мо нов, Л. И. Фе фе ло ва, Се сֳры Синяковы – 
харьков ские музы фу ֳ у ри зма, // http://go.mail.ru/re dir?q.

13 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни 
ֱер цо ֱ о вин ца, Харьков 1911, 11.
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За вид но ја сно пам ће ње, ко је је ау тор ових успо ме на са чу вао 
и у по од ма клој ста ро сти, омо гу ћи ло му је да опи ше сво ју род ну 
сре ди ну са истин ски им пре сив ним де та љи ма: 

У мо је вре ме, у Мо ста ру, по сто ја ла је са мо ма ла цр ква по све
ће на Ро ђе њу Пре све те Бо го ро ди це, са гра ђе на 1835. го ди не, на ме сту 
ста ре цр кве, на ис точ ном ру бу гра да, у бли зи ни та ко зва ног Су хо
дол ског гро бља. Без об зи ра на то ко ли ко су се Мо стар ци мо ли ли 
за до зво лу да са гра де ве ли ку цр кву, ве зир Алипа ша не са мо да је 
то од био већ је, на на го вор фа на ти ка из му сли ман ског све штен ства, 
стро го за бра нио да цр ква над ви си огра ду око ње. Да би, не ка ко, на
пра ви ли храм ви со ким, мо ра ли су да га 10 и ви ше пе да ља уко па ју 
у зе мљу, што је омо гу ћи ло да се на пра ви за сво ђе ни пла фон и хо ро
ви, где ће сто ја ти же не. По из гле ду, цр ква се ни је раз ли ко ва ла од 
јед но став не, ду гу ља сте фор ме, ка ме не че тво ро у га о не згра де са 
ма лим про зо ри ма и ка ме ним кро вом. Из над је ди ног ула за у цр кву 
по диг нут је је два при ме тан крст, ис кле сан од ка ме на, али он, као и 
чи та ва згра да, би ли су не ви дљи ви иза зи до ва ви со ке огра де. Уну тра
шњост цр кве, огра ни че на сту бо ви ма ко ји су по др жа ва ли хо ро ве, 
би ла је у хар мо ни ји са спо ља шњо шћу. Зи до ви – го ли без ико на, 
ико но стас јед но ста ван, об ло жен мо лер ским ико на ма и ло шим ли
то гра фи ја ма, цар ска вра та без ре ље фа, се вер ни и ју жни ула зи у ол тар 
без вра та, а сам ол тар – ску чен и без про зо ра, пре сто ка ме ни и са 
си ро ма шним окру же њем, жр тве ник у ни ши зи да, пре кри вен ко ма
дом про сте тка ни не. Ни сви дру ги пред ме ти ни су би ли леп ши...14

За нас је ве о ма дра го це но то што он вр ло жи во опи су је сво ју 
род ну „ма лу ку ћу са ма лом окућ ни цом при њој, у ко јој је ра сло 
ве ли ко ду до во др во за про из вод њу сви ле” и по у зда но ука зу је на 
ње ну ло ка ци ју: „...на кра ју гра да Ца ри не”.15

Ка ко и до ли ку је Ср би ну, про то је реј Јо ван не за бо ра вља свој 
глав ни „иден ти фи ка ци о ни знак” – сла ву, ко ја но си име све ца за
штит ни ка: „У мом ро ду, ка ко у Мо ста ру, та ко и у дру гим ме сти ма 
Хер це го ви не, сла ве Ге ор ги ја По бе до но сца, чи је је име „Кр сно име” 
це лог на шег ро да”.16 С об зи ром на то да Ру си не ма ју тра ди ци ју 
кр сне сла ве, он се де таљ но ба ви ње ним зна че њем, да би им тај по јам 
об ја снио.17

Тре ба на по ме ну ти да се у ау то би о граф ској ис по ве сти оца Јо
ва на ја вља ју и јед на ко са чу ва на нај то пли ја осе ћа ња си на и бра та 

14 Исто, 12.
15 Исто, 6, 10.
16 Исто, 10.
17 Исто, 16–17.
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– из ду ше го во ри о оцу, бра ћи Бо шку, Или ји и Три фу ну, се стра ма 
Јо ван ки, Ри сти и Ан ге ли ни, али по себ но по што ва ње из ра жа ва 
мај ци. Са на ро чи том не жно шћу обо је не су ре чи упу ће не њој, већ 
по кој ној: 

Веч на те би сла ва, не за бо рав на мај ко! До ско рог су сре та, ро ђе на! 
(...) Ве ру јем, да су мо ли тве не су зе ми ле мај ке би ле де ло твор не пред 
Бо гом, чи јом не из ре ци вом ми ло шћу сам успе шно за вр шио сво је 
уче ње и вр шио сво је слу же ње.18 

На рав но, не ма ни ка квих сум њи у при зна ње овог оста ре лог 
чо ве ка да ни ка да ни је за бо ра вио мај ку – „три пу та сам пу то вао из 
Пол та ве да је по се тим” – а са знао је за ње ну смрт ка да је био „име
но ван за рек то ра Ви теп ске бо го сло ви је”.19

Осим то га, Јо ван Пи че та је уче ник ко ји је са чу вао за хвал ну 
успо ме ну на сво је мо стар ске учи те ље. По ре до сле ду при о ри те та 
у ко јем су га школ ске оба ве зе спо ји ле са њи ма, он се се ћа свих: 

...учи те ља из Ср би је, пре зи ме му је Сто ја ко вић, ко ји је учио 
на бе о град ској „бо го сло ви ји20; 

...но ви учи те љи из хер це го вач ког на ро да – Иван Шу шић, који 
је учио у не кој шко ли у дал ма тин ском гра ду Ши бе ни ку и Пе тар Сер
бић, ко ји је за вр шио курс у бе о град ској бо го сло ви ји (тј. се ми на ру), 
па чак и не ко од ма ђар ских Ср ба21; 

...Ни ћи фор Ду чић и Се ра фим Пе ро вић, по зна те су у тим вре
мен ским окол но сти ма по ли тич ке и цр кве не фи гу ре. Пр ви је сте као 
сла ву из у зет ног цр кве ноисто риј ског пи сца и умро је у Ср би ји у чину 
ар хи ман дри та, а дру ги је, на кон свих вр ста не срећ них окол но сти, 
укљу чу ју ћи и сла ње у Фе цан, у вре ме оку па ци је ру ко по ло жен у ми
тро по ли та Хе р це го ви не, у ко јем чи ну је и умро кра јем про шлог ве ка.22

Ра зу мљи во је да се ми да нас ин те ре су је мо ка ко је чо век, дубо
ко све стан си ту а ци је о по ло жа ју пра во сла вља у ра зним зе мља ма, 
про це нио ста ње цр кве ног де ло ва ња у Бо сни и Хе р це го ви ни сре ди
ном 19. ве ка, у вре ме ње го вог де тињ ства и ра не мла до сти. Уоп ште
но, про це не су раз ли чи те и с јед не стра не при ме ћу је се да ми тро по
ли ти – Гр ци и Бу га ри – „ни су оста ви ли до бар ути сак”23, а с дру ге 

18 Исто, 8.
19 Исто.
20 Исто, 19.
21 Исто, 20.
22 Исто, 20–21.
23 Исто, 14.
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стра не по сто је успо ме не са ве ли ким по што ва њем пре ма „до бро
па су ћим па сти ри ма ста да” по те клим од зе мља ка. Кон крет но: 

...као на ро чи то ја ки ау то ри те ти и по што ва ни би ли су је ро мо
нах Се ра фим Шо ла ја и ар хи ман дрит Јо а ни ки је.24 

О „ло кал ном ле то пи сцу Јо а ни ки ју Па му чи ну” го во ри са нај
ви шим по хва ла ма: 

Ар хи ман дрит Јо а ни ки је је био из ван ре дан учи тељ, струч њак 
за срп ски је зик и на род не оби ча је. Пред ста ва сам по се би, овла дав ши 
да ром ре чи то сти, пре див но је слу жио и пе вао, био је украс цр кве 
хер це го вач ке и пра во слав них за јед ни ца Мо ста ра, њи хов ру ко во
ди лац, пред став ник та мо где је то би ло по треб но. Ње го ве па мет не 
ми сли су се слу ша ле, а ње го ве са ве те ни су иг но ри са ле ни тур ске 
вла сти, по себ но то ком устан ка 60их го ди на, ко јег је пред во дио 
вој во да Лу ка Ву ка ло вић. Ка ква би би ла ве ли ка сре ћа за срп ски на род 
да су по бу ње ни ци при хва ти ли усло ве ко је им је по ну дио се ра кир 
Омерпа ша, уз уче шће ар хи ман дри та Јо а ни ки ја. Мо жда, не би до
шло до на кнад них уста на ка, ко ји су до ве ли до ау стриј ске оку па ци је 
и анек си је.25 

Мо же мо се са мо ра до ва ти што на по ри учи те ља Јо ва на Пи че те 
и да нас слу же као узор про све тље ња мла дих Хер це го ва ца.26

Ва жно је на по ме ну ти да, без ика кве же ље да ис так не се бе 
лич но, Јо ван Пи че та го во ри о – за ње га суд бо но сном – до ла ску 
пр вог ру ског кон зу ла за Бо сну и Хер це го ви ну А. Ф. Хил фер дин га 
и се кре та ра кон зу ла та А. С. Јо ни на у мо стар ску шко лу. Ова ко су 
за бе ле же ни до га ђа ји тог мај ског да на 1857. го ди не: 

До ла зак пр вих Ру са у Мо стар, а и зва нич них пред став ни ка 
ру ске вла де, био је ве ли ки до га ђај за це ло куп но пра во слав но ста нов
ни штво це ле Хер це го ви не. Оно, за шта су се мо ли ли и уз ди са ли, 
на да ли се и узда ли – за ла га ње ве ли ке Ру си је – то су до че ка ли, 

24 Исто, 15.
25 Исто, 16.
26 Јо а ни ки је Па му чи на, По че так до ла ска грч ких вла ди ка у Хер це го ви ну. 

Жи во то пис Се ра фи ма Шо ла је (Од лом ци); Про ко пи је Чо ко ри ло, Ље то пис Хер
це го ви не 1831–1857 (Од ло мак из 1857. го ди не). О Алипа ши Ри зван бе го ви ћу // 
Мла ден ко Са џак, Пре глед срп ске књи жев но сти у Бо сни и Хер це го ви ни у 19. 
ви је ку, Ба ња Лу ка 2010, 92–102, 103–106. Ти ма те ри ја ли су, сво је вре ме но, би ли 
пред ста вље ни и ру ским чи та о ци ма: Па му чи на И., свящ. Суд над хри сֳи ан скою 
де ву ֵ кою в Мо сֳа ре в 1841 ֱ. // Рус ская бе се да, 1856. Кни га II, 34–46; Про ко пий 
(Чо ко ри ло), ие ро мо нах, Ле ֳ о ֲ ись Гер це ֱ о вины. 1831–1857 // Рус ская бе се да, 1858, 
Кни га II (X), 93–121. 
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виде ли ви со ко по ста вље ну ру ску бра ћу у свом све том хра му и у 
дра гој шко ли, раз го ва ра ли са њи ма и го во ри ли им, ако не сво јим 
усна ма, он да очи ма и ср ци ма о сво јим ту га ма.27 

Ра ди по ре ђе ња, не би би ло су ви шно по ме ну ти о ово ме и ути сак 
са мог А. Ф. Хил фер дин га, ко ји је, у пи смуиз ве шта ју свом прет по
ста вље ном на чел ни ку, са оп штио сле де ће: 

По слу жио сам се пра зни ком Ваз не се ња дру гог да на по мом 
до ла ску у Мо стар, да бих убр зо по се тио ов да шњу пра во слав ну цр кву, 
иа ко се ве чер ња слу жба у њој вр ши при све ћа ма (због то га што би 
ли тур ги ја то ком да на уз не ми ра ва ла му сли ма не). По сле ве чер ње 
слу жбе, при ка за ли су ми са вр ше но уре ђе ну основ ну шко лу, осно
ва ну про шле го ди не при мо стар ској цр кви, ко ја, иа ко је тек на по
чет ку сво га по сто ја ња и рас по ла же нај не а де кват ни јим сред стви ма, 
већ има бла го тво ран ути цај на ов да шњи пра во слав ни на род. 

(Пи смо ру ског кон зу ла у Са ра је ву А. Ф. Хил фер дин га ди
рек то ру Азиј ског оде ље ња Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
Ру си је, Е. П. Ко ва лев ском, да ти ра но 17/29. ма ја, 1857. го ди не).28

Ка ко се ис по ста вља, Јо ван Пи че та је до бро упам тио да тум за 
ко ји је ве зан суд бин ски пре о крет: 

У ја ну а ру или фе бру а ру 1858. го ди не по ста ло је из ве сно, да би 
наш од ла зак тре ба ло да бу де на кон Вас кр са и да ће са на ма по ћи 
је ро мо нах Про ко пи је Чо ко ри ло, ко ме је би ла ис по сре до ва на до зво
ла да до ђе у Ру си ју, да при ку пи до на ци је у ко рист си ро ма шних 
цр ка ва и ма на сти ра Хер це го ви не (...) Вас крс је до шао, по след њи у 
мом жи во ту у мо јој отаџ би ни. Мој од ла зак је био бли зу. Све што 
мо же да учи ни ва тре на љу бав па три јар хал не по ро ди це за сво га 
чла на, учи ни ли су мо ји дра ги, ро ђе ни за ме не. Опре ми ли су ме у 
из о би љу. Дан од ла ска био је на зна чен за 3. мај. (...) Мој од ла зак и 
дру го ва Ни ко ле Би ли ћа и Сте фа на Го ве да ри це, на че лу са је ро мо
на хом Про ко пи јем, био је ис пра ћен при лич но ве ли ком све ча но шћу. 
Ви ше од сто ти ну љу ди пра ти ло нас је до пред гра ђа гра да, а не ки 
су нас, на ко њи ма, пра ти ли до места Пот по рим, на уда ље но сти од 
4 сата од Мостарa.29

27 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни 
ֱер цо ֱ о вин ца, Харьков 1911, 21.

28 Ви ди: http://vos tlit.in fo/Texts/Do ku menty/Ser bien/XIX /18401860/Osv _
borb_BiH/120/11. phtml?id=14903.

29 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни 
ֱер цо ֱ о вин ца, Харьков 1911, 22–23.
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Пут је про ла зио кроз Са ра је во и до вео их у Бе о град, где су 
се мла ди Мо стар ци на пу ту за Ру си ју су сре ли са школ ским ко ле
гом Са вом Ко са но ви ћем, „ко ји се та да об у ча вао на Бе о град ској бо
го сло ви ји, а ка сни је је по стао Ми тро по лит Са ра јев ски”.30 И ода тле 
су се, бро дом (не без ин ци ден та, а због јед ног од њих је про то је реј 
Јо ван ума ло из гу био гла ву) упу ти ли у Оде су. И на кра ју: „Ују тро 
28. ју на, наш па ро брод се уси дрио у ка ран тин ској ба зи Оде ске лу ке, 
и уско ро смо, на на шу ве ли ку ра дост, сту пи ли на ру ску зе мљу, про
пу ту ју ћи ме сец и 25 да на.”31

Хер це го вац Јо ван Пи че та иза шао је на про стран ства жи во та 
и пло до твор не ак тив но сти у др жа ви Ру си ји.

По чет ни пе ри од ње го вог бо рав ка у Ру си ји на свој на чин илу
стру је јед на ди рект на ве за, од но сно чи ње ни ца, на из глед не ва жна, 
али у ра зним аспек ти ма зна чај на и за на шу исто ри чар ску ди ску
си ју. У пи та њу је обра ћа ње Бо шња ка и Хер це го ва ца ко ји су учи ли 
на Оде ској бо го сло ви ји зна ме ни том фи ло ло гу и про све ти те љу 
Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, ко ји је та да жи вео у Бе чу, са мол бом 
да по ша ље књи ге о на ци о нал ној исто ри ји (!). Ево са др жа ја тог 
пи сма:

Ви со ко у че ни и ро до љу би ви Го спо ди не!

Ми, до ле пот пи са ни Ср би из Бо сне и Хер це го ви не, ко ји учи мо 
ов де на се ми на ру као сти пен ди сти, усу ђу је мо се да Вас за мо ли мо 
да нам по ша ље те сво ја де ла и још не ко ли ко пи са ца из отаџ би не, 
ко је Ви зна те, да нас бли же упо зна ју са на шом Исто ри јом.

По што ва ње пре ма Ва ма и Ва шем ра ду, као и не зна ње Исто
ри је срп ске, на ве ло нас је да пи ше мо Ва ма и мо ли мо Вас, као ро до
љу ба и су на род ни ка, да не оста ви те на шу же љу не ис пу ње ном. И 
још Вас мо ли мо, ако је мо гу ће, да нам по ша ље те Ваш пор трет и још 
не ко ли ко пор те та на ших Пи са ца из отаџ би не, ко је би смо има ли за 
укра ша ва ње и сла ву ро да Срп ско га. Са пу ним уве ре њем, да ће наш 
зах тев би ти ис пу њен, оста је мо Вам по кор ни и по шту је мо Вас као 
ро до љу ба.

Ни ко ла Спа ић, Та но Ба ти нић, Ди ми три је Бо ги ће вић, Ри сто 
Бу гар чић (из Бо сне), Јо ван Пи че та, Сте фан Го ве да ри ца, Хри сто 
Ми лин ко вић, Ни ко ла Би лић (из Хер це го ви не), Пан то По по вић (из 
Ал ба ни је).

Оде са, 26. април 1861. го ди не.32

30 Исто, 25.
31 Исто, 28.
32 Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Пре пи ска ХІІ (1859–1862). Са бра на де ла, књ. 

ХХХІ, Про све та, Бе о град 1998, 758.
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Су де ћи по са чу ва ном и об ја вље ном кор пу су епи сто лар них 
тек сто ва Ву ка Ка ра џи ћа, он ни је од го во рио оде ским уче ни ци ма. 
Али то је дру га те ма.

* * *

А по што ди ску ту је мо о зна ча ју, има сми сла ко мен та ри са ти 
да Јо ван Пи че та ни је био са мо ре ги стра тор или ин тер пре та тор 
дав но про шав шег, већ је био и до не кле укљу чен у зна чај не исто
риј ске до га ђа је – не као ак тив ни уче сник у ре во лу ци о нар ним пре
о бра жа ји ма, већ не по сред ни све док ка та кли зми, упо знат са мно гим 
лич но сти ма чи ја се уло га у ма ло по зна тој исто ри ји не мо же ла ко 
де фи ни са ти, јер су оста ви ли не за бо ра ван по зи ти ван траг. То су 
већ по ме ну ти слав ни за штит ни ци пра во сла вља у Хер це го ви ни, 
мно ги је рар си Срп ске и Ру ске пра во слав не цр кве, укљу чу ју ћи и 
ми тро по ли та срп ског Ми ха и ла (Јо ва но ви ћа), ми тро по ли та ки јев ског 
и га лиц ког, ка сни је по гла ва ра Ру ске цр кве у ино стран ству Ан то
ни ја (Хра по виц ког), ар хи е пи ско па хар ков ског Ар се ни ја (Бр јан це ва), 
епи ско па пол тав ског и при лук ског Ила ри о на (Ју ше но ва) и дру гих, 
глав ног про ку ра то ра Све тог си но да Ру ске пра во слав не цр кве К. 
П. По бе до но сце ва, као и срп ске вој не зва нич ни ке Са ву Гру ји ћа и 
Ди ми три ја Ђу ри ћа, ис так ну те др жав ни ке Или ју Га ра ша ни на и 
Алим пи ја Ва си ље ви ћа, по ли тич ког во ђу срп ских со ци ја ли ста Све
то за ра Мар ко ви ћа, по зна тог пе сни ка Ла зу Ко сти ћа...

Ипак, у овом слу ча ју па жњу при вла че фи гу ре ко је су се од ли
ко ва ле дру гим свој стви ма, пред ста вља ју ћи дру гу стра ну ме да ље 
др жав ног жи во та. Кон крет но, те шко је иг но ри са ти чи ње ни цу да су 
на Пол тав ској богословиjи у вре ме рек тор ства Ј. Х. Пи че те учи ли 
Ге ор ги је Га пон и Си мон Пе тљу ра, ко ји се ни су са мо фор мал но 
на ла зи ли под ње го вим на чел ни штвом већ су за хва љу ју ћи ње го вој 
прин ци пи јел но сти обо ји ца би ли ис кљу че ни из шко ле. Га пон, који 
је до да на да на шњег остао сра мот но по знат по це лој Ру си ји као 
про во ка тор у тра гич ним до га ђа ји ма та ко зва не „кр ва ве не де ље” из 
1905. го ди не, до био је при лич но мно го про сто ра у дру гој књи зи 
Успо ме на.33 Нај сто је ћи да об ја сни овај за и ста „те жак слу чај”, а у 
од ре ђе ној ме ри и да се оправ да пред јав но шћу ко ја је фор ми ра ла 
сво је ми шље ње, про то је реј Јо ван де таљ но опи су је ка кав је ње гов 
лич ни од нос пре ма бив шем сту ден ту бо го сло ви је, ка кав је био 
ути сак о ње му од по чет ка и ка ко су се кон так ти раз ви ја ли са њим 
у пе ри о ду на кон то га. А су ми ра ју ћи оно што је из ре као о овом 

33 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния ֱер це ֱ о вин ца на слу
жбе ֲо ду хов ноучеб но му ве дом сֳву, Харьков 1913, 83–92, 106.
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„чо ве ку, ко ји је осра мо тио свој све ште нич ки чин и за дао та ко мно
го не сре ће Ру си ји”, пе да гог при зна је: 

Бо ли ме, што је он био мој пи то мац и што је ње го во сра мот но 
име ве за но за ме ни дра гу Пол тав ску богословиjу, но те шим се тиме, 
да је богословиjа, у ли це упра ве, ко јом сам ја пред се да вао, оце ни
ла по до сто јан ству свог не до стој ног пи том ца и ни је би ла њи хо ва 
кри ви ца, што су га бра ни ли и бра ни ли на у шртб исти не, а он је, успе
вав ши у бе за ко њи ма, по сег нуо со бом и до фа тал не ом че од сво јих 
злих дру го ва.34

Рек тор Пи че та је, та ко ђе, ин си сти рао да још је дан пи то мац 
бу де ис кљу чен из се ми на ра – упр кос чи ње ни ци, да је већ учио на 
за вр шној го ди ни, а то је Си мон Пе тљу ра35, ро дом из Пол та ве, који 
је ка сни је пре у зео уло гу по гла ва ра ди рек то ри је Укра јин ске На род
не Ре пу бли ке и глав ног ата ма на ње не вој ске и фло те. Ра ди се о 
ње му, иа ко је ко ри шћен скра ће ни об лик пре зи ме на у тек сту (на гла
ша ва мо: као и у свим оста лим слич ним слу ча је ви ма). У ме мо а ри ма 
се по ми ње че ти ри пу та. Глав на епи зо да је до де та ља опи са на, што 
је зах те ва ло ка те го рич не ме ре ути ца ја:

Иду ћи од мог ста на до ар хи је реј ског до ма, да по се тим бо ле сног 
вла ди ку Ила ри о на, при ме тио сам уче ни ка VI раз ре да Пру [обратити 
па жњу на скра ће на пре зи ме на – И. Ч.], ко ји је пу то вао с не ким го
спо ди ном пре ма богословиjи. По што је во зач остао на ула зу у 
богословиjу и пут ни ци ушли у згра ду, и ја сам се упу тио та мо, да 
са знам ко је до шао и ко ме је он или ко је ње му по тре бан. Уђем у 
при јем ну со бу – ни ко га не ма. По шао сам на дру ги спрат, где су рас
по ре ђе не са ле, и ов де сам за те као сам по че так про бе, под ру ко вод
ством ре ген та, уче ни ка VI раз ре да Сидко. Пе ва ча је би ло, из гле да, 
мно го ви ше, не го што их уче ству је у цр кве ним хо ро ви ма. По ја вио 
се го спо дин – ком по зи тор Ли сен ко. По здра вио сам га, за хва лио му 
се на па жњи пре ма уче ни ци ма, а ре ген ту сам дао при мед бу, да је 
по звао тре ћу осо бу без мо га зна ња. Слу ша ла ца њи хо ве пе сме би ло 
је мно го у са ли. Не ки уче ни ци, ка ко ми се чи ни ло, гле да ли су ме 
злоб но и би ли су из у зет но не за до вољ ни мо јим при су ством. Ста јао 
сам ви ше од по ла са та, че ка ју ћи крај пе сме. Сам Ли сен ко се, очи глед
но, осе тио не при јат но и, по хва лив ши пе ва ње уче ни ка, по здра вио 
се са њи ма и са мном. Још јед ном сам му се за хва лио и пи тао, ако 
бу де у Пол та ви у фе бру а ру, да је до бро до шао на пред ло же но ве че 

34 Исто, 92.
35 Ви ди ви ше о то ме: http://co ol lib.ne t/b/97501/read.
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пе ва ња. Уче ни ци су га ис пра ти ли пље ска њем ру ку, а ја сам с њим 
си шао до из ла за, где смо се опет љу ба зно по здра ви ли... Без сум ње, 
да се ни сам из не на да по ја вио у са ли, Ли сен ко би остао ду же „ме ђу 
слав ним пол тав ским се ми на ри сти ма” и, за јед но са по хва ла ма њи
хо вом пе ва њу, мо жда би ре као не што у укра и но фил ском ду ху. По
што је си тан ру ски ком по зи тор не так тич но по сту пио, по ја вив ши 
се на за тво ре ном на став ном ча су без зна ња ње го вог на чел ни штва, 
– то је и сам схва тио, ка да је на кон по ла са та на пу стио се ми нар; али 
ја ни сам мо гао ду го да се сми рим због ње го ве по се те, ко ја би мо гла 
да иза зо ве де мон стра ци ју и да до ве де до ве ће не при јат но сти за ме не, 
као на чел ни ка ин сти ту ци је... Ка да смо раз го ва ра ли о по на ша њу 
уче ни ка, од лу че но је, да се глав ним иза зи ва чи ма и ху шка чи ма 
по све ти по се бан над зор свих уче ни ка и вас пи та ча... и Пру, као је дан 
од глав них во ђа, ко ји је от кри вен у богословиjи, тре ба ло је да бу де 
от пу штен из ин сти ту ци је.

Пре о све штен ство је одо бри ло днев ник пра ће ња, али на жа
лост, Пру је одо бре на ми лост да оста не у се ми на ру богословиjе 
до кра ја кур са. Овај не ста шни мла дић и от пу ште ни пи том ци узро
ко ва ли су нам ве ли ке про бле ме у дру гој по ло ви ни школ ског по лу
го ди шта, ка да су по че ли по ре ме ћа ји у богословиjи, што је до ве ло 
до за тва ра ња дру гог и тре ћег оде ље ња тре ћег раз ре да.36 

За тим при ме ћу је сле де ће: 

Гх и Грја, ко ји жи ве у Фа бри кант ској ули ци, у се лу Ма тир
на го, и Пра, ко ји жи ви у Но вој згра ди код сво га оца, ак тив но су 
уче ство ва ли у не ре ди ма. Он је 10. мар та био на Ки јев скоПолтавскоj 
же ле знич кој ста ни ци, пред од ла ском от пу ште них уче ни ка из 
богословиjе и др жао им је го вор.37

Ина че, по што је сте као зна чај но лич но ис ку ство у ко му ни
ци ра њу са ре во лу ци о нар ним „ма са ма”, и то не са мо уну тар зи до
ва богословиjе, про то је реј Јо ван је де таљ но за бе ле жио си ту а ци ју 
1901–1902. го ди не, ка да је ме ђу се ми на ри сти ма по чео про цес ко
ме ша ња и по сте пе ног раз ла га ња, бу ду ћи да су над њи ма ра ди ле 
ма ши не тај не аги та ци је про тив вла сти, да би ор га ни зо ва ле по бу
не ко је во де до не ми ра и не ре да, а на кра ју – до ре во лу ци ја, ко је 
су ра ди кал но про ме ни ле свет ску исто ри ју.

* * *

36 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния ֱер це ֱ о вин ца на слу жбе 
ֲо ду хов ноучеб но му ве дом сֳву, Харьков 1913, 178, 179, 181.

37 Исто, 206.
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Оце њу ју ћи за слу ге Ј. Х. Пи че те као исто ри ча ра, пре све га, 
по треб но је узе ти у об зир је дан ва жан мо ме нат, ко ји смо на по чет
ку на ве ли – да је он био срп ски исто ри чар из ван Ср би је, ко ји је 
на сто јао да Ис точ ним Сло ве ни ма пру жи нај вер ни је пред ста ве о 
про шло сти и са да шњо сти сво је отаџ би не, а у том сми слу, мо жда, 
не би би ло пре те ри ва ње ако би смо за кљу чи ли да је по број ним 
пи та њи ма био пи о нир и но си лац ин фор ма ци ја у чи ју по у зда ност 
не ма мо раз ло га да сум ња мо. Пре све га, су де ћи по мно гим ства ри ма, 
ис так ну та је вред ност чак и пр вог ње го вог де ла, ко је, ина че, ни је 
об ја вље но на пе ри фе ри ји, већ у Мо скви.38 А по твр да на ве де ног 
су да је, не сум њи во, и чи ње ни ца да до да на да на шњег, ско ро по ла 
ве ка, по сто је ре фе рен це на ову сту ди ју у ре ле вант ним сту ди ја ма 
и уџ бе ни ци ма за ду хов не шко ле.39 Ја сно је да са др жај овог ра да 
не гу би сво ју вред ност и за хва љу ју ћи то ме што је ау тор по ка зао 
не у о би ча је ну осве шће ност и по твр дио про фе си о нал но вла да ње 
ма те ри јом; ту ни је ва жна са мо еру ди ци ја, не го је и пу бли ка ци ја 
бо га та зна чај ним ин фор ма ци ја ма. Ни шта ма ње зна чај но ни је ни 
по сред ство ко јим ау тор бра ни пра во слав ну тач ку гле ди шта о свим 
про ме на ма у срп ској исто ри ји, док су се мно ги ње ни до га ђа ји, 
има ју ћи у ви ду рас про стра ње ност књи жев но сти, раз ви ја ли на 
раз ли чи те на чи не. Ј. Х. Пи че та од би ја ми шље ња ра зних ау то ра, 
ме ђу ко ји ма су ка то ли ци и про те стан ти и пред став ни ци дру гих 
ве ро и спо ве сти, а во де ћи се сво јим зна њи ма и уве ре њи ма он ула зи 
у по ле ми ку са мно ги ма, при том и са Ша фа ри ком, ко ји је имао при
лич но ви сок ау то ри тет, па чак и са при зна тим ру ским ср би стом 
Мај ко вим... Код ње га се, из са свим ра зу мљи вих раз ло га, увек про
вла чи пра во ме ран кри тич ки став пре ма по ли ти ци и Тур ске и Аустри
је, а, сход но то ме, и пре ма по ступ ци ма Ка то лич ке цр кве у срп ским 
зе мља ма, ко ја ци ља но чи ни све што је мо гу ће да се Ср би по де ле 
као је дин стве ни ет нос: 

Ова ре ли ги о зна по де ла Ср ба та ко ђе је раз је ди ни ла њи хо ву 
на ци о нал ност, та ко да ро ђе на бра ћа ви ше не но се оп ште име Ср ба, 
већ сва ко се бе на зи ва име ном те ве ро и спо ве сти, ко јој при па да. Ср бин 
ка то лик се бе на зи ва Ла ти ња ни ном, бу ду ћи да ка то ли чан ство пре
те жно при па да Ла ти ни ма, Ср бин му сли ман се на зи ва Тур чи ном; 
са мо Ср бин пра во сла вац но си име Ср би на, што је иден тич но са 
име ном пра во слав ног хри шћа ни на.40

38 Краֳ кий очерк ис ֳ о рии ֲра во слав ной серб ской цер кви // Пра во слав ное 
обо зре ние (Мо сква), 1870. Т. 1. № 1, 3, 4.

39 Ви ди: Ску рат К. Е., Ис ֳ о рия ֲо месֳных ֲра во славных цер квей, М., 
1994; Бло хин В. С., Ис ֳ о рия ֲо месֳных ֲра во славных цер квей, М., 2004. и др.

40 Пра во слав ное обо зре ние, 1870. Т. 1. № 1, 87.
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Што се ти че ме то до ло ги је ау то ра овог ра да у це ли ни, пре све га 
тре ба на по ме ну ти ње го во на уч но уте ме ље ње. Хро но ло ги ја есе ја по
кри ва пе ри од VII–ХIХ ве ка и, исти на, ни су сви до га ђа ји јед на ко осве
тље ни де та љи ма, иа ко сва ки од њих има сво ју ло ги ку. Ре ци мо, мо же 
се по ста ви ти пи та ње за што се зна чај но ви ше па жње по све ћу је ства
ри ма из ста рог и сред њег ве ка не го они ма из но вог до ба, а од го вор 
нај пре тре ба тра жи ти у сле де ћем: као пр во, због ве ли ке вре мен ске 
уда ље но сти и прак тич не не до ступ но сти до ку мен тар ног ма те ри ја ла 
из тог вре ме на, те су би ли про из вољ но ту ма че ни; а као дру го, за то 
што их ка рак те ри ше очи глед на ко ли зи ја и, сход но то ме, од лу чу ју ћи 
ути цај на суд бу на ро да. Ау тор стал но др жи у цен тру по сма тра ња 
срп ске зе мље у це ли ни. Ме ђу тим, са свим те жња ма ка не при стра
сно сти, ис по ља ва се си ла гра ви та ци је отаџ би не и сто га се по себ на 
па жња по све ћу је ка ко исто ри ји, та ко и тре нут ној си ту а ци ји у Хер
це го ви ни. При ме ти ће мо да у окви ру из во ра Ј. Пи че та ко ри сти и 
пу бли ка ци је сво јих су на род ни ка, ко је смо већ по ми ња ли – је ро
мо на ха Про ко пи ја Чо ко ри ла и ар хи ман дри та Јо а ни ки ја Па му чи не.

Стил овог есе ја је ди рект но од ре ђен жан ром: он је у по чет ку 
сло бо дан, без уо кви ре но сти на уч ним тек стом. Ме ђу тим, ау тор 
призна је и услов но рас по ло же ње, ко је ни је при хва тљи во као та кво 
у исто ри о граф ским ра до ви ма и ко ри сти га у раз ми шља њу о си ту
а ци ји из бо ра ко ји је по сто јао за Ср бе, као и за Хр ва те, за вре ме 
Сплит ског са бо ра (925 го ди не): 

Бу ду ћи, да је у то вре ме „ме до то чи во” пи смо Јо ва на Х ста ре
ши на ма срп ског на ро да на пи са но у дру га чи јем то ну – да је по сла но 
за са зи ва ње са бо ра де ле га та, уме ре ни ји и су здр жа ни ји у опре де
ље њи ма – Ср би, ко ји још ни су би ли до вољ но ја ки у пра во сла вљу, 
мо жда би се, као и Хр ва ти, при кло ни ли на стра ну Ла ти на. Спа си ле 
су их чвр сте од лу ке Сплит ског са бо ра; мла да срп ска цр ква ни је 
хте ла да се одво ји од дра гог на сле ђа Ћи ри ла и Ме то ди ја; пре ки ну
ла је од но се са де спот ским Ри мом и вер но са чу ва ла се ме на, иа ко 
об ра сла ку ко љем, ис точ ног пра во слав ног уче ња све до са мо га Св. 
Са ве, ка да су та се ме на, очи шће на од ку ко ља, до не ла при сто јан плод.41

Та ко ђе је по зна то да је Ј. Пи че та об ја вио сво је „исто риј ске 
бе ле шке” о по ло жа ју Пра во слав не цр кве под окри љем Тур ске у 
Пол тав ским епар хиј ским вје до мо сти ма за 1875/1876.

Мно го исто ри о граф ских и исто ри о зоф ских раз ми шља ња на
ла зи се и у ме мо а ри ма. На при мер, увод ни део „Чи ње ни ца и се ћа ња 
из школ ског жи во та Хер це гов ца” има од го ва ра ју ћи на слов – „Суд ба 

41 Пра во слав ное обо зре ние, 1870. Т. 1. № 3, 484. 



833

мо је отаџ би не и срп ско га на ро да”. Он за и ста уво ди чи та о ца у исто
ри ју сво је отаџ би не:

Мо ја отаџ би на је не срећ на Хер це го ви на. Ка жем не срећ на, јер 
сум њам да по сто ји ре ги ја, на се ље на на па ће ним срп ским на ро дом, 
а да је до жи ве ла то ли ке сва ка кве вр сте бе да и би ла под врг ну та та
квим про ме на ма суд бе, као си ро та Хер це го ви на.42

Ов де су украт ко, али са свим уте ме ље но, пред ста вље ни кључ
ни мо мен ти исто риј ске суд бе Ср ба и при том се, као што смо већ 
на ве ли, глав на по зи ци ја ау то ра из ра жа ва до след но и не по ду да ра 
се увек са оп ше при хва ће ном. Та ко, на при мер, Ј. Х. Пи че та да је, 
за сво је вре ме, а и за да на шње, ати пич ну про це ну ма сов не се о бе 
Ср ба кра јем 17. ве ка под па три јар хом Ар се ни јем III (Чар но је ви ћем): 

Овај крат ко вид ни ду хов ни во ђа срп ско га на ро да, пре ва рен 
обе ћа њи ма ау стриј ске је зу ит ске вла де, по ву као је за со бом 37.000 
пре зи ме на, ко ја су чи ни ла по ла ми ли о на ста нов ни ка, а 1690. пре се
ли ли су се у Ау строУгар ску ка ко би за шти ти ли сво је гра ни це од 
тур ских хор ди. Ко ли ко је љу ди по ги ну ло у овом и у дру гим слу ча
је ви ма, мо же се су ди ти по при зна њу још крат ко ви ди јег па три јар ха 
Ар се ни ја IV (Јо ва но ви ћа), ко ји је сле дио свог прет ход ни ка у ау стриј
ским де ли ма на кон за кљу че ња Бе о град ског ми ра 1749. го ди не: од 
сто ти на хи ља да из бе гли ца, са мо де сет хи ља да је ус пе ло да се за
јед но са њим и тро ји цом епи ско па скло ни у Ау стри ју, а оста ли су 
умр ли. (...) Исе ље ње Ср ба из Ста ре Ср би је би ло је пра ће но нај те
жим по сле ди ца ма за цео срп ски на род, ка ко у по ли тич ким, та ко и 
у вер ским од но си ма. Ал бан ци су се на се ли ли на пра зним зе мља ма, 
и они су сво јим ди вља штвом и фа на ти змом још го ре од Ту ра ка 
тла чи ли пре о ста ло пра во слав но срп ско ста нов ни штво.43

Су де ћи по све му, про то је реј Јо ван је па жљи во пра тио до га
ђа је у отаџ би ни и озбиљ но ана ли зи рао њи хов раз вој. Осим то га, 
по зна то је да је пу то вао че ти ри пу та (1862, 1870, 1873, 1879) из Ру
си је у род ни крај и, сход но то ме, о до га ђа ји ма је мо гао да до но си 
у пу ном сми слу про фе си о на лан и по у здан суд за ду ги пе ри од. 
Та мо и ми има мо при ли ку да ви ди мо про ниц љи вост из ло же не про
це не пер спек ти ве „Ста ре Ср би је”, по себ но Ко со ва и Ме то хи је:

Још увек мо же мо да са ња мо, као пе сниккраљ Ни ко ла Цр но
гор ски, о Ста рој Ср би ји са При зре ном, не ка да шњом пре сто ни цом 

42 Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни ֱер цо ֱ о вин ца, 1.
43 Исто, 3–4.
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срп ског кра љев ства, о Пе ћи као пре сто ни ци срп ских па три јар ха, 
„ви со ким Де ча ни ма” – о чу ве ним ма на сти ри ма, ко је је са гра дио 
отац ца ра Ду ша на, краљ Сте фан (1321–1336), чи је мо шти по чи ва ју 
та мо, и о Ко со вом по љу, где је 1389. го ди не по ги ну ло „срп ско кра
љев ство и го спод ство”, али њи хо во ује ди ње ње са Цр ном Го ром и 
Ср би јом те шко да је ика да мо гло да се оства ри. А пре пре ка то ме 
не су сре ће се то ли ко у ожи вља ва њу тур ске ра то бор но сти и мла дом 
тур ском устав нопо ли тич ком кур су, ко ли ко са стра не Ау строУгар
ске, ко ја ће при пр вом по вољ ном слу ча ју кре ну ти на Ста ру Ср би ју, 
ка ко би обез бе ди ла се би нео ме та ни пут у Со лун.44

То да је та ко вер но оце њен те ку ћи про цес, ко ји се ви ше пу та 
по твр ђи вао, и да нас се по твр ђу је.

За исто ри ча ре пра во сла вља и ме ђу цр кве них од но са не сум њи
ву вред ност има ју нај ин те ре сант ни је ин фор ма ци је о „уј ка Јо си фу” 
– „ду хов ном и по ли тич ком во ђи бу гар ских уни ја та”, с ко јим се 
бу ду ћи пра во слав ни во ђа Ј. Х. Пи че та лич но срео у сво јој ра ној 
мла до сти, још у Оде ском пан си о на ту.45 По себ но је ин те ре сан тан и 
са др жај у Успо ме на ма46, кра так увод у исто ри ју од но са Ср би је са 
Ки јев ском ду хов ном ака де ми јом, а по себ но се по ми ње зна ча јан 
број ње них ди пло ма ца – ис так ну тих лич но сти Ср би је, а та ко ђе и 
Ру си је и Бу гар ске. Ге не рал но, у свим ра до ви ма Ј. Х. Пи че те ви дљи во 
и не ви дљи во при су ству је, ка ко да нас то ка же мо, оп шти исто риј ски 
кон текст.

* * *

У ве зи са иза бра ним при сту пом, ду жни смо да нај ве ћу па жњу 
по све ти мо жи во ту и ра ду про то је ре ја Јо ва на Пи че те и оно ме што 
је по ве за но са Ви теп ском и Бе ло ру си јом. Али, на жа лост, упра во је 
тај пе ри од нај ма ње по кри вен дру гом об ја вље ном књи гом ме мо а ра 
– О слу жби на ду хов нообра зов ном вје дом ству.47 Ако по ку ша те 
да об ја сни те раз ло ге за то, по ја вљу ју се број на раз ма тра ња о ка рак
те ри сти ка ма слу жбе у та да но вој, још не по зна тој ду жно сти. Али, 
нај ве ро ват ни је, на овај или онај на чин, тре ба узе ти у об зир да је про
то је реј Јо ван имао те жак и не по пра вљив гу би так ве зан за Ви тепск: 
та мо је, 23. но вем бра 1888. го ди не, ње гов нај ста ри ји син, нео бич
но да ро ви ти Кон стан тин, умро од ту бер ку ло зе. О ово ме, за пра во, 
у успо ме на ма не ма ни ре чи, као ни о ро ђе њу ње го вог нај мла ђег 

44 Исто, 5.
45 Исто, 50–51.
46 Исто, 53–57.
47 Пи че ֳ а И., ֲро ֳ о и е рей. Факֳы и вос ֲ о ми на ния ֱер це ֱ о вин ца на слу жбе 

ֲо ду хов ноучеб но му ве дом сֳву, Харьков 1913.
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си на, Ва си ли ја, исте го ди не – бу ду ћег сту ден та исто риј скофи ло
ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Хар ко ву, умет ни ка и исто ри
ча ра умет но сти.

Ус пе ли смо да про на ђе мо не ке оп ште ин фор ма ци је у ви теп
ским во ди чи ма то га вре ме на. Та ко је у јед ној од њих, на стр. 193, 
на зна че но да је Ви теп ска богословиjа би ла на адре си: „Оба ла реке 
Дви не у одво је ној згра ди, а њен рек тор је про то је реј Јо ван Хри
сто фо ро вич Пи че та”; та ко ђе, на стра ни 60, исти рек тор се по ми ње 
као пу но прав ни члан Ста ти стич ког ко ми те та, на адре си: „ули ца 
Двор цо ва ја, ку ћа Ме јер со на”.48

На жа лост, ди рект ни ути сци ста нов ни ка Ви теп ска о ње му још 
ни су по зна ти, осим крат ке про це не јед ног од та да шњих се ми на ри
ста, ка сни је вр ло по зна тог про то пре зви те ра Ге ор ги ја Ша вел ског: 

...Про то је реј Јо ван Хри сто фо ро вич Пи че та (1888–1890), био 
је ве о ма до бар, бри жан чо век, ра зу ман ад ми ни стра тор, на мно го 
на чи на по бољ шао је жи вот шко ле. Али из не ког раз ло га уче ни ци 
ни су во ле ли оца Јо ва на: чи ни ло им се, да је ве о ма не при сту па чан 
и ве о ма строг. При ње му је у богословиjи био бунт, али он је свим 
бун тов ни ци ма из бри нуо опро штај.49

На осно ву по да та ка из раз ли чи тих из во ра са зна ло се да се у 
бе ло ру ском гу бер ниј ском гра ду про то је реј Јо ван Пи че та на шао, 
ка ко ка жу, у вр тло гу по сло ва и са мом цен тру ло кал них до га ђа ја. 
По ред то га што је оба вљао ду жно сти рек то ра и пре да ва ча у 
богословиjи, он је пред во дио епар хиј ско Ви теп ско брат ство, осно
ва но 1887. го ди не, у име рав но а по стол ског кне за Вла ди ми ра, био 
је и уред ник По лоц ких епар хиј ских вје до мо сти; био је и пред сед
ник По лоц ког епар хиј ског школ ског са ве та, члан Ви теп ског ко
ми те та Пра во слав ног ми си о нар ског дру штва, члан Ви теп ског 
гу бер ниј ског ста ти стич ког ко ми те та... Као што ви ди те, оп сег 
функ ци ја је при лич но им пре си ван. Та ко су мно ге мо гућ но сти ове 
из ван ред не лич но сти ци ља но ре а ли зо ва не, и у том сми слу ма ло 
је ве ро ват но да је оста ла не ка не до след ност. Сто га се са свим 
искре но пред ста вља у ме мо а ри ма је дан ис кре ни и је дин стве ни 
по глед на ви теп ску си ту а ци ју: 

На кон та кве па жње, ко ја ми је ука за на би ла у Ви теп ску, на рав но, 
оста вио сам га са ту гом, а ка сни је сам ви ше пу та жа лио због то га.50

48 Адреска лен дарь Ви ֳ еб ской ֱу бер нии на 1890 ֱод, Ви тебск 1890, 60, 193.
49 Ша вельск ий Ге ор гий, про то пре сви тер, Вос ֲ о ми на ния о Ви ֳ еб ской 

се ми на рии // Сту пе ни, 2006. № 2, 32.
50 Факֳы и вос ֲ о ми на ния ֱер це ֱ о вин ца на слу жбе ֲо ду хов ноучеб но му 

ве дом сֳву, 19.
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Исто је го во рио и ра ни је: 

И опет сам за жа лио за оста вље ним Ви теп ском, за та мо шњим 
до брим ко ле га ма и крот ким пи том ци ма.51 

Прет по ста вља се, да ни је слу чај но са чу вао ви со ко ми шље ње 
о кон крет ним ви теп ским ко ле га ма, ко је је тра ја ло це лог жи во та: 

По са ве сти го во рим, та ко це ло ви те лич но сти у мо рал нохри
шћан ском сми слу, што је он био и, без сум ње, пред ста вља и са да 
дра ги В. Н. [Терлецки – ко мен тар И. Ч.], ја ни сам сре тао ме ђу сво јим 
ко ле га мана став ни ци ма то ком це лог пе ри о да мо је ду го го ди шње 
слу жбе, с из у зет ком ин спек то ра Ви теп ског се ми на ра, бли ског се
ћа њу, В. А. Де ми дов ског.52 

Као и јав но из ра же не ре чи за хвал но сти: 

У ср цу увек чу вам ду бо ку за хвал ност нај до стој ни јем по што
ва ња оцу Хри сан фу [Пигулевском – И. Ч.].53

Има раз ло га за ве ро ва ње да је про то је реј Јо ван по слу жби, као 
рек тор богословиjе, био у кон так ту са све тим му че ни ком Ни ко
ла јем Фо ми ћем Око ло ви ћем (1863–1934), ко ји је 1889. го ди не био 
ста ре ши на Ни кол ске дом ске цр кве По лоц ког ка дет ског кор пу са и 
за ко но у чи тељ пра ва у ка дет ском кор пу су, као и ак тив ни уче сник 
жи во та пра во слав не за јед ни це у це ли ни.

Рек тор богословиjе мо рао је да има бли ске кон так те са по зна
тим ви теп ским на уч ни ци ма и лич но сти ма из обла сти кул ту ре и 
то не са мо по ста ту сним ду жно сти ма, по себ но са А. П. Са пу но вим 
и Д. И. Дов гја лом. Да кле, у ње го вим ме мо а ри ма по сто ји и ве о ма 
по што ван од зив на пр вог од њих, а исто вре ме но и ре про дук ци ја 
раз ме не ет нока рак те ри стич них ми шље ња са њи ма, ко ји су из ван
ред ни и ве о ма ва жни да нас: 

Не се ћам се тач но, шта и ка ко сам од го во рио сво јим ча сни ци
ма. Знам са мо, да је на мо је ми шље ње о Бе ло ру си ма – ме ко ћи њи хо ве 
при ро де и дру ге до бре осо би не њи хо вог ка рак те ра, нај це ње ни ји 
ис тра жи вач бе ло ру ске ста ри не А. П. Са пу нов, члан са да шње (тре ће) 
Др жав не ду ме, ср дач но ми за хва лио и на оно, што сам ре као, до дао: 
„Бе ло ру ска при ро да је ствар но ме ка, али она уме да бу де, ка да је 

51 Исто, 32.
52 Исто, 63.
53 Исто, 19.
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то по треб но, и чвр ста.” Упр кос свим те шко ћа ма из про шло сти Бе
ло ру са, они су за др жа ли свој је зик, сво је на ра ви и оби ча је, твр до
гла во су бра ни ли сво ју пра ро ди тељ ску пра во слав ну ве ру. И као 
по др шку су има ли увек Ве ли ку Ру си ју пра во слав ну. Бу ду ћи, да је 
то био слу чај у мрач ном вре ме ну жи во та Бе ло ру са, он да је из не
на ђу ју ће, ако су са да Бе ло ру си и ду бо ко пра во слав ни и искре но 
вер но по да ни – са да, ка да су да на шњи пред став ни ци ду хов не и 
све тов не вла сти та ко „ча сно и гро зно” др же ћи зна ме ња пра во сла
вља и ру ског на ро да, то зна ме ње, ко је је та ко дра го Бе ло ру су и на 
ко је је ње гов по глед увек био устре мљен.54

Ус пут, о Бе ло ру си ма је Ј. Х. Пи че та увек по зи тив но пи сао. На 
при мер, ево шта је на пи сао у пр вој књи зи ме мо а ра, ка да се при
се тио дру го ва из Ки јев ске ака де ми је:

Бе ло ру си – Ви шнев ски, Шим ко вич, При го ров ски и По пов, 
би ли су нај љу ба зни ји и нај де ли кат ни ји од свих дру го ва. Пр ви се сма
трао, и за и ста је био, спо со бан и уре дан сту дент у сва ком по гле ду, али 
од нос ака дем ског на чел ни штва пре ма ње му се по ка зао не пра вед ним. 
Док су не ки од дру го ва уоп ште не раз ми шља ју ћи о ма ги стра ту до
би ли то зва ње, Ви шнев ског су ис пра ти ли са зва њем кан ди да та.

Крај ње не пра вед ном се суд ба по ка за ла и к нај пле ме ни ти јем 
од дру го ва, Ва си ли ју Шим ко ви чу (у мо на штву – Вла ди ми ру) у ње
го вом да љем ра ду на нај ви шем хи је рар хиј ском по љу као епи ско па 
Нарвс ко га, Сум ско га, Је ка те ри но слав ско га, Је ка те рин бур шко га и 
Остро го шко га, ви ка ра Во ро не шко га, у чи јем је зва њу и остао до 
да нас, ис ку сив ши у ста ро сти крај ње си ро ма штво у све му.55

Та ко ђе је из у зет них по хва ла био удо сто јен про фе сор Бе ло рус:

Исто ри ју ру ске цр кве и при вре ме ну исто ри ју рас ко ла пре да
вао је не за бо рав ни про фе сор И. И. Ма ли шев ски. Бо гат ство зна ња, 
ду шев на пле ме ни тост, ср дач на до бро та, бла го на клон од нос пре ма 
уче ни ци ма, дир љи во за ступ ни штво до су за и за нај сла би је од њих 
су од ли ке на шег не за бо рав ног про фе со ра. Би ли смо у стра хо по што
ва њу пре ма ње му и сма тра ли да је зло чин не слу ша ње ње го вих ду
бо ко са др жај них пре да ва ња, по себ но о исто ри ји за пад нору ске 
цр кве, чи ја суд ба нас је до во ди ла до су за. За и ста, то је био глав ни 
стуб Ака де ми је и утвр ђе ње истин ске на у ке у њој!56

54 Исто, 19.
55 Факֳы и вос ֲ о ми на ния из ֵкольной жи зни ֱер цо ֱ о вин ца, 62.
56 Исто, 74.



838

Уз све то, за жа ље ње је, као што је већ би ло по ме ну то, што 
су у ме мо а ри ма ко ји су не по сред но по све ће ни слу жби ин фор ма
ци је о ви теп ском пе ри о ду и ви ше не го оскуд не. Од ре ђе ни тре ну
ци жи во та у Ви теп ску до дат но су упот пу ње ни ау то би о граф ским 
за пи си ма ње го вог по зна тог си на Вла ди ми ра Ива но ви ча, ко ји је 
та мо по чео да учи у пр вој го ди ни гим на зи је.57 У прин ци пу, из њих 
са зна је мо да је Ј. Х. Пи че та по зна вао слав ног бе ло ру ског ет но гра фа 
Н. И. Ни ки фо ров ског, ко ји је ра дио у при прем ном оде ље њу гим
на зи је и под чи ју за шти ту је дат Вла ди мир. По ја шње ни су и не ки 
дру ги де та љи. Ме ђу тим, пи та ње је да ли се пре ма си но вље вом 
тек сту мо же мо од но си ти као пре ма ве ро до стој ном тек сту. А то је из 
раз ло га што се де ло по ја ви ло у „Ле њин град ском ОДПЗу” – (По
себ ном до му ис тра жног бо рав ка), дру гим ре чи ма, у за тво ру, ко ји 
је жа ло сно по знат као „Кр сто ви”. Ја сно је да ово ни је плод чи стог 
књи жев ног ства ра ла штва. В. И. Пи че та га је пи сао, нај ве ро ват ни
је, по на ло гу ис тра жи те ља, док је „че као да га по ша љу у Вјат ку”, 
што зна чи да је био са свим све стан да би ин фор ма ци је у ње му мо
гле зна чај но ути ца ти на ње го ву да љу суд бу. Сход но то ме, имао је 
при ли ку да сво је по ли тич ке ста во ве пра вил но пред ста ви као без
у слов но ло јал не: „Мр зео сам свим ни ти ма сво је ду ше ста ри по ре
дак и по здра вио про ле тер ску ре во лу ци ју... По ве зао сам се са Со
вјет ском вла дом, са рад нич косе љач ким ма са ма, на чи ју во љу сам 
ши ро ко при ме нио сво ју ду хов ну сна гу и спо соб но сти.”58 Сто га је 
би ло по треб но на мер но на гла си ти од ба ци ва ње ру ског „им пе ри
ја ли зма”, „ре зул та те ру ске ко ло ни јал не по ли ти ке” и „ру ску ко ло
ни јал ну по ли ти ку”59, до ка зу ју ћи да он ни по што ни је про тив на
цио нал не по ли ти ке СССРа, као што је по твр ђи ва ло це ло ње го во 
жи вот но ис ку ство у Пол та ви: „Укра јин ски на род ни је зик ве ћи ни 
уче ни ка је био бли жи, при сту пач ни ји и при јат ни ји ср цу од ру ског 
је зи ка.”60

Под ра зу ме ва се да би про тив Вла ди ми ра Ива но ви ча, под врг
ну тог ре пре си ји, мо гла да се ис ко ри сти би ло ко ја нео пре зно из ло
же на чи ње ни ца, укљу чу ју ћи и све што је ве за но за по ро дич не 
од но се, о ко ји ма је био при си љен да пи ше. А нај ве ћу опа сност је, 
очи глед но, пред ста вља ло оно што се ти ца ло бра та Ге ор ги ја, ко ји 
је био у еми гра ци ји, и оца, упр кос чи ње ни ци, да већ ни је био међу 
жи ви ма, ме ђу тим, по ми шље њу су ди ја – вла сни ка жи во та, био је 

57 Пи че та В. И., Моя жизнь до 1905. ֱо да // Рос сийские и славянские ис сле
до ва ния: на учный сбор ник / ред кол.: Сальков А. П., Янов ский О. А. (отв. ред) 
[и др.]. Вып. IV, БГУ, Минск 2009, 301– 332.

58 Исто, 306.
59 Исто, 309–310.
60 Исто, 318.
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омра же ни „слу жи тељ кул та”, рас про стра ни тељ „опи ју ма за на род”. 
Да кле, лич ност оца и ње го ву уло гу у вас пи та њу тре ба ло је опи
са ти на та кав на чин, да се не по ја вљу је сум ња у сим па ти зер ство 
пре ма ре во лу ци ји. Пре ма то ме ста во ви пре ма оцу и ре ли ги ји ту
ма че се као на ре ђе но не га тив ни: 

Отац, чо век ве ли ких спо соб но сти и ве ли ког мен тал ног та лен
та, од ли ко вао се су ро во шћу свог ка рак те ра и де спот ским скло но
сти ма. (...) Мој отац, ве ли ки јак чо век, ко га сам се увек пла шио, био 
је ве о ма су ров, де спот ски на стро јен чо век, ве чи то за у зет пре да ва
њи ма, јер нас је би ло мно го, а тек у ста ро сти је по стао из не на ђу ју ће 
мек и не жан. Ње го ве но ве осо би не су ис ку си ли на се би ње го ви уну
ци и уну ке, укљу чу ју ћи и мо ју де цу (...) са де спот ским ка рак те ром 
Хер це гов ца (...) оче во не рас по ло же ње пре ма ме ни... До био сам мно го 
раз ли чи тих ин фор ма ци ја, али ни сам имао са ки ме да по раз го ва рам, 
по бе се дим. Био сам да лек од оца, а, у су шти ни, је ди но ми је он мо гао 
по мо ћи. (...) Али ни сам био у до брим од но си ма са оцем, у ства ри, 
ни смо се ме ђу соб но во ле ли. Ја ни сам под но сио очев де спо ти зам, 
ни сам хтео да му се у све му ћут ке пот чи ња вам, че сто смо се сва
ђа ли. Отац ни је био на вик нут на та кве ис ту пе. У овој бор би са оцем 
остао сам сам, ни од ко га по др жан... Био сам, уоп ште но, да ле ко од 
свих, по го то во од оца...61

На ша прет по став ка, од но сно свеснa дезинформацијa ко јом 
се син ко ри стио у за тво ру, пот кре пље на је ни зом за па жа ња. Пр во, 
по ред на ве де них ци та та даjу се ма ло ве ро ват ни, чак и са свим не
ве ро ват ни (иа ко ра зу мљи ви, с об зи ром на то да су упу ће ни од ре
ђе ној ка те го ри ји „чи та ла ца”) опи си ма те ри јал них усло ва жи во та 
по ро ди це рек то ра (!) богословиjе: „...че сто у ку ћи ни је би ло ни 
ко ма да хле ба”.62 Дру го, те шко је ве ро ва ти да је у овој по ро ди ци 
не го ван та кав од нос пре ма ве ри, тач ни је рав но ду шност пре ма њој, 
да не ка же мо баш да се не го ва ло не скри ве но без бо жни штво, свој
стве но тек со вјет ском вре ме ну: „Ни су нам на ме та ли ни ка ква убе
ђе ња. Ни су нас во ди ли у цр кву и ма ло су по све ћи ва ли па жње 
на шем ре ли гиј ском вас пи та њу. Ни смо но си ли кр ште не злат не 
кр сто ве...”63 Да ље, ов де по сто ји ве о ма ин ди ка тив на, под све сно 
усло вље на тврд ња: „...али ја сам во лео цр кве не слу жбе од де тињ
ства”.64 Нај ле ги тим ни је пи та ње ов де је: А ка ко мо жеш да во лиш 

61 Исто, 306, 307, 308, 324, 321, 323. 
62 Исто, 308.
63 Исто, 308–309.
64 Исто, 309.
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слу жбе ако им ни си при су ство вао, тј., ка ко је ци ти ра но, „ни су нас 
во ди ли у цр кву”? Као ве о ма из не на ђу ју ћа, а са свим об ја шњи ва, 
са уде лом деч је пси хо ло ги је и не до вољ не ор га ни зо ва но сти, за бо
рав но сти, до жи вља ва се опи са на си ту а ци ја из гим на зиј ске про
шло сти у Ви теп ску: „Ка да се /Сер./ [мисли се на упра ви те ља Ви
теп ског школ ског окру га. – И. Ч.] по ја вио у раз ре ду и по звао све 
да по ка жу да ли има ју кр сто ве на вра ту, ја сам био је ди ни ко ји га 
ни је имао... Крст ми ни је ста вљен на врат. Та ко да га ни ка да ни сам 
но сио.”65 Те шко је за ми сли ти да се та ко не што де си ло у овом слу
ча ју; за то се и сле де ћа тврд ња чи ни не у вер љи вом: „Ја ни сам био 
ре ли ги о зан де чак.”66 Ду бо ка про тив реч ност ле жи и у овом при зна
њу: „Био сам при лич но упу ћен у исто ри ју фи ло зо фи је и са ве ли ком 
па жњом про чи тао сам Лан ге о ву књи гу Исто ри ја ма те ри ја ли зма. 
То је има ло ве ли ки зна чај за мој рас кид са ре ли гиј ским и иде а ли
стич ким по гле ди ма.”67 Ло гич ка при мед ба: ако је до шло до рас ки да 
са од ре ђе ним по гле ди ма, зна чи да су та кви, ре ли ги о зни по гле ди 
за и ста по сто ја ли.

За ни мљи во је да В. И. Пи че та, на из глед у кон тек сту не га тив
них ка рак те ри сти ка оца, ука зу је на ве о ма ва жну и по зи тив ну чи
ње ни цу за ње го ву суд бу: 

...Отац је све вре ме био за у зет „бра ћом” Ср би ма и мно го је 
си ро ма шних до ла зи ло код нас, тра же ћи ма те ри јал ну и мо рал ну 
по др шку и увек је до би ја ло. Ни сам знао ни шта о Ср би ји и Ср би ма, 
осим из оче вих при ча, али од де тињ ства ме је при ву кла не ка вр ста 
сим па ти је, исти на не са мо пре ма Ср би ма, већ и пре ма Укра ји ни, 
што је ка сни је де ли мич но ути ца ло на мо је на уч не и на став не ак тив
но сти.68

Си гур но је да о по ме ну том очин ском ути ца ју на про фе си о нал
ну ори јен та ци ју си на, па и ње гов жи вот ни из бор, ни су по треб ни 
до дат ни ко мен та ри. Ме ђу тим, ни је ни шта ма ње за ни мљи во још 
не што – по ка за тељ да су зе мља ци стал но тра жи ли и на ла зи ли по
др шку ње го вог оца. Ина че, сам Јо ван Хри сто фо ро вич у сво јим ме
мо а ри ма спо ми ње ово са мо у про ла зу. Прет по ста ви ће мо да је то 
би ло из скром но сти, но тач ни је је да он сма тра да је нео п ход но 
искре но то ура ди ти, пред ста ви ти свој став пре ма Ср би ма и свим 
Ју жним Сло ве ни ма у ма ло дру га чи јем све тлу – са ста но ви шта 

65 Исто, 311.
66 Исто, 312.
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не при стра сног, објек тив ног пе да го га, али и пред став ни ка ру ског 
ду хов новас пит ног вје дом ства, ко ји спро во ди од ре ђе ну ре гу ла ци ју 
од но са из ме ђу вас пи та ни ка и вас пи та ча: 

Ствар но ми се ни је сви ђа ло што су мо је су на род ни ке сла ли 
у богословиjу, и ја сам се ви ше не го што би тре ба ло др жао по да ље 
од њих; ни сам их при мао у свој стан, ни сам са њи ма го во рио на 
срп ском је зи ку, кри ти ко вао сам их због очи глед них не у спе ха, под
вр га вао их уко ри ма за кр ше ње школ ске ди сци пли не и ка зна ма за 
нај ма ње од сту па ње од пра ви ла фи ног по на ша ња.69

Из ме ђу оста лог, ова квим на во ди ма све до че ња си на на ме ће 
се јед на ко по ве ре ње као и све до че њи ма оца. То се пот кре пљу је и 
зна чај ном ин фор ма ци јом ко ју на ла зи мо код са вре ме них ис тра жи
ва ча обе ју би о гра фи ја, и си но вље ве и оче ве: 

На по ми ње мо та ко ђе, да је ро до на чел ник ру ског огран ка Пи
че та при мио у сво ју мно го дет ну по ро ди цу и вас пи тао у ду ху сло
вен ских тра ди ци ја и да љег ро ђа ка из Мо ста ра Ду ша на Се ми за 
(1884–1955), бли ског сту дент ским ор га ни за ци ја ма „Цр на ру ка” и 
„Мла да Бо сна”. Из ба чен из мо стар ске гим на зи је због уче шћа у 
срп ском на ци о нал ноосло бо ди лач ком по кре ту, Се миз је био при
ну ђен да на пу сти Хер це го ви ну и за вр ши шко ло ва ње у Ру си ји. На
се лио се у Пе тер бур гу и по стао ру ски прав ник, али је, као и ње гов 
вас пи тач, остао срп ски па три о та и по чет ком два де се тог ве ка че сто 
се по ја вљи вао у штам пи са по пу лар ним ра до ви ма о ју жно сло вен
ским на ро ди ма, а био је иза бран за чла на Срп ске Ма ти це.70

Али, вра ћа ју ћи се на од нос „отац –син”, још јед ном ће мо обра
ти ти па жњу на под све сну ве зу с ро ди те љем, ко ја је из ра же на у 
ге не тич кој на ви ци си на: „Мој отац је пио са мо ка фу, а за њим сам 
и ја од мла до сти по стао ови сан о овом див ном пи ћу.”71 По себ но је 
зна чај но при зна ње по ро дич ног по но са, ко је се чу је у ре чи ма по
што ва ног ака де ми ка – си на већ при кра ју жи во та, ка да раз ми шља 
о ра зним ни тко ви ма, при дво ри ца ма и га до сти ма ко је су они чи
ни ли и чи не му: „Бог с њи ма! Са чу ва ће мо че сти тост. Не ка не мам 

69 Факֳы и вос ֲ о ми на ния ֱер це ֱ о вин ца на слу жбе ֲо ду хов ноучеб но му 
ве дом сֳву, 156.

70 Горяинов А. Н., В. И. Пи че ֳ а как ֲо бор ник един сֳва славян и сֳо рон ник 
идей со ци а ли зма // Славянский альма нах за 2001. год, М., 2002, 286–287.

71 Пи че та В. И., Моя жизнь до 1905 ֱо да // Рос сийские и славянские ис сле
 до ва ния: на учный сбор ник / ред кол.: Сальков А. П., Янов ский О. А. (отв. ред) 
[и др.]. Вып. IV, БГУ, Минск 2009, 316.
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ор де на, не ка не бу дем ’ла у ре ат’. Ја ћу оста ти Ју го сло вен, Хер це го вац 
Пи че та. Ја сам не по пу стљив.”72

Та ко, ве ро ват но под ути ца јем по зи ци је у ко јој се на шао, у 
об ја вље ним ма те ри ја ли ма из со вјет ског вре ме на, отац ака де ми ка 
В. И. Пи че те, мо гло би се ре ћи, ни је мно го за сту пљен. А ако је и 
по ми њан на сли чан на чин, то је мо ра ло би ти он да ка да је по ве зи
ван са си ном – на уч ни ком, са ста вље ним по треб ним иде о ло шким 
ак цен ти ма на раз ли ке у по гле ди ма и свим што је за ви си ло од ње га. 
Па ипак, од ре ђе не про тив реч но сти у њи хо вим ста во ви ма ве ро ват
но су за и ста по сто ја ле. Ипак су они, нај ве ро ват ни је и пре све га, 
би ли усло вље ни од но сом пре ма ре во лу ци ји и тран фор ма ци ја ма 
по сле ње, а ко је су се ти ца ле по ли тич ких ста во ва, по став ши њен 
ре зул тат. Рек тор пр вог уни вер зи те та Бе ло ру ске Со вјет ске Ре пу бли
ке и, исто вре ме но, пред сед ник Са ве за без бо жни ка ове обра зов не 
уста но ве, мо рао је, до зво ли ће те, не ка ко да се одво ји од „по па”. 
Исто вре ме но, по сто је и дру ге чи ње ни це у жи во ту си на. На при
мер, ма кар то да је скло пио дру ги брак (1919. го ди не) са Алек сан
дром Пе тров ном Со бо ро вом, кћер ком пра во слав ног све ште ни ка.

На рав но, тра жи ли смо оп штост, слич но сти у суд би ни оца и 
си на Пи че те. Али не мо же се ре ћи да је мно го слич но сти про на ђе но. 
При том, ово се не од но си са мо на не сла га ња у од но су на ве ру. Уз 
све на ве де но и из објек тив них раз ло га, ко ји су из о ста вље ни из 
на шег ви до кру га, по сто ји до вољ но осно ва них раз ло га да се твр ди 
да је Иван Хри сто фо ро вич су штин ски ути цао на фор ми ра ње Вла
ди ми ра Ива но ви ча као ху ма ни сте, сла ви сте, гра ђа ни на, што се без 
од ри ца ња при ме ћи ва ло и ра ни је: „Имао је ду бок мо рал ни ути цај 
на си на. Чи та вог жи во та Вла ди мир Ива но вич је са чу вао за хвал но 
се ћа ње на ње га.”73 У сва ком слу ча ју, исто ри чар је ро дио исто ри
ча ра: „...Вла ди мир Ива но вич је од свог оца на сле дио љу бав пре ма 
исто ри ји, ње ном из у ча ва њу и пре да ва њу, таленaт ис тра жи ва ча”.74

Уз све што је ди рект но ре че но о оцу, би ло би при клад но да 
ре зи ми ра мо на сле де ћи на чин: упо зна ва ње са жи вот ним окол но
сти ма и де ли ма Јо ва на (Ио ан на/Ива на Хри сто фо ро ви ча) Пи че те, 
као и са ње го вим до ступ ним пу бли ка ци ја ма, да је нам пу но пра во да 
све до чи мо да је он му дар пе да гог, про ниц љи ви ме мо а ри ста, рет ко 
те ме љан исто ри чар, ле то пи сац пра во слав ног про све ће ња на ју гу 

72 Пи че та В. И. Днев ни ковые за ֲ и си 1944–1946 ֱֱ. // Рос сийские и сла вян
ские ис сле до ва ния: на учный сбор ник / ред кол.: Сальков А. П., Янов ский О. А. 
(отв. ред) [и др.]. Вып. IV, БГУ, Минск 2009, 334.

73 Ко рольчу к В. Д., Вла ди мир Ива но вич Пи че ֳ а (Оֲыֳ ֳвор че ско ֱ о ֲор
ֳре ֳ а) // Во просы ис то рии, 1970, № 8, 75.

74 Ка ра сев В. Г., Йован Пи че ֳ а (1844–1920) и еֱо ме му ары // БАЛ КА НИ КА/
BAL KA NI KA VI II, Бе о град 1977, 424.
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Ру си је, прин ци пи јел ни пу бли ци ста, и уз све то и – пра ви срп ски 
па три о та и убе ђе ни сла ве но љуб. Пре ма то ме, ни ка ко не сме мо да 
до зво ли мо да се ћа ње на ње га не ста не на шом кри ви цом.
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