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ВЕ СНА ГА ЈИЋ

ЖРТВОВАЊЕИСАКАКАО
КЊИЖЕВНИФЕНОМЕНСАПОСЕБНИМ

ОСВРТОМНАЖЕР ТВУ АВРА МО ВУ
ВИКЕНТИЈАРАКИЋА

СА ЖЕ ТАК: У тек сту je из ло жен кра так исто ри јат мо ти ва 
жр тво ва ња Иса ка у књи жев но сти, да би се при сту пи ло трет ма ну 
ове те ме код Ви кен ти ја Ра ки ћа, па ро ха срп ске цр кве у Тр сту (1798–
1810). Као је дан од нај чи та ни јих срп ских пи са ца пред ро ман ти зма, 
Ра кић је пре вас ход но пи сао сти хо ва не жи ти је. У сво јој Жер тви 
Авра мо вој он од го ва ра на укус та да шње гра ђан ске пу бли ке, пру
жа ју ћи им емо тив но из ло же ну по ро дич ну дра му. У њој вер ске по
у ке про вла чи кроз ли ко ве и си ту а ци је бли ске сва ко днев ном жи во
ту, ко ји је био обе ле жен кул том по ро ди це и сен ти мен тал ног при
ја тељ ства. Ра ди уо ча ва ња раз ли ка из ме ђу две епо хе, али и два 
кул тур на кру га у књи жев но сти, по је ди ни де ло ви ком па ра тив но су 
по ста вље ни у од но су на По све ти ли ште Абра мо во Ма вра Ве тра но
ви ћа, ду бро вач ког бе не дик тин ског мо на ха, ко ји ову те му об ра ђу је 
у ре не сан сно до ба (1546). По себ но је ва жно по ре ђе ње две „про бу ђене 
Са ре” ко је не фи гу ри ра ју у би блиј ском тек сту, а ко је и код Ра ки ћа 
и код Ве тра но ви ћа игра ју ак тив ну уло гу – ме ђу тим, на са свим 
раз ли чит на чин.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:Све то пи смо, жр тва Авра мо ва, пред ро ман
ти зам, Ви кен ти је Ра кић, ре ли ги о зни епо ви, сти хо ва на жи ти ја, гра
ђан ска књи жев ност Ср ба, култ по ро ди це

У Књи зи По ста ња (Пр вој књи зи Мој си је вој) у два де сет дру
гој гла ви, од по чет ка до че тр на е стог сти ха, Аврам до жи вља ва нај
ве ће и нај бол ни је ку ша ње сво је ве ре – Бо жи ји зах тев да на жр тву 
при не се свог ду го че ка ног си на Иса ка, је ди но де те ко је је до био 
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са су пру гом Са ром. Ста ро за вет ни пред ло жак пру жа нам вр ло мало 
опи са и још ма ње уви да у осе ћа ња ак те ра. Авра му је на ре ђе но да 
за ко ље и спа ли си на, он кре ће са њим на пут, и сти гав ши за три 
да на на пред о дре ђе но ме сто, ва ди нож да из вр ши стра шан зах тев; 
у по след њем тре нут ку би ва спре чен ан ђе о ским гла сни ком, а Исак 
за ме њен ов ном, јер је Аврам по ло жио тест, по ка зав ши да се бо ји 
Бо га. Мај ка Са ра се не спо ми ње; још је ди но са зна је мо да је Аврам 
имао прат њу два ју слу га на пу ту, и да је стал но на ста њен у Вир
са ве ји1. Текст је ли шен епи те та, не до ста ју ин фор ма ци је о ме сту 
на ко ме Аврам бо ра ви у тре нут ку при ма ња Бо жи је ко ман де, до бу 
да на ка да он и Исак сти жу на Мо ри ју, од но са са си ном на кон што 
је по ку шао да га уби је. Пре ма Ау ер ба ху, сна га и ве чи та ак ту ел ност 
би блиј ских ми то ва ле жи упра во у овој не до ре че но сти, ко ја им
пли ци ра ве ли ку пси хо ло шку сло же ност ли ко ва и си ту а ци ја, али 
их не раз ла же, отва ра ју ћи мо гућ ност ка сни је ин тер пре та ци је.2

Ста ро за вет на епи зо да жр тво ва ња Иса ка од ве ли ког је зна ча ја 
за ју деохри шћан ску кул ту ру, јер Авра му до но си по твр ду за ве та 
и Бо жи јег обе ћа ња о умно жа ва њу ње го вог се ме на, чи ји ће из да нак, 
пре ма хри шћан ском уче њу, би ти и Исус Христ. Ка да је у пи та њу 
ислам, ге не рал но се сма тра да је дру ги Авра мов син, Исма ил, кога 
је до био са слу шки њом Ага ром, ума ло жр тво ван, а не Исак. И сам 
Бо жи ји зах тев у Ку ра ну ни је из ре чен екс пли цит но већ га Аврам 
пред ста вља не и ме но ва ном си ну као свој сан.3 

Жр тво ва ње Иса ка нај ра ни је књи жев не од је ке до жи вља ва у 
је вреј ском кон тек сту, у ми дра ши ма (ра бин ским ег зе ге за ма би блиј
ског тек ста), ко ји пред ста вља ју „раз ја шње ње Би бли је на осно ву 
Би бли је”.4 Ипак, ова су „раз ја шње ња” и те ка ко кре а тив на, па 
до да ју број не еле мен те ко јих у би блиј ском тек сту не ма, при че му 
има мно го раз ли чи тих вер зи ја ми дра ша на осно ву истог пред ло
шка. Та ко је жр тво ва ње Иса ка у ми дра шкој ли те ра ту ри бр зо по
ста ло „ве зи ва ње Иса ка” (на хе бреј ском „Аке да”) при че му се еу фе
ми стич ки ста вља ак це нат не на Авра мо во из ма хи ва ње но жем (уз 
спрем ност да се за да смрт ни уда рац) већ на ве зи ва ње Иса ко вих ру ку. 
Ме ђу тим, иза овог убла же ног на зи ва кри ју се и ин тер пре та ци је 
по ко ји ма је Исак био за се чен по вра ту, или за и ста умро, па чак био 

1 Пр ва књи га Мој си је ва, гла ва 22, 1:14.
2 Erich Au er bach, Mi me sis – The Re pre sen ta ti ons of Re a lity in We stern Lite

ra tu re (Prin ce ton Uni ver sity Press, 2003), 8–18.
3 Asma Bar las, „Abra ham’s sac ri fi ce in the Qu r’an: beyond the body”. Scripta 

In sti tu ti Don ne ri a ni Abo en sis 23, (Don ner In sti tu te for re se arch in Re li gi o us and 
Cul tu ral Hi story in Åbo, Fin land, 2011), 56–57.

4 Гин тер Штем бер гер: Увод у Тал муд и Ми драш (Бе о град: Прав ни фа
кул тет Уни вер зи те та: Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер: Са вез је вреј ских оп шти на 
Ср би је: Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет), 2014, 272.
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и спа љен, те чу де сно вас кр сао.5 По сто ји ве ро ват но ћа да су се ра
би ни од лу чи ли на на гла ша ва ње на зи ва „ве зи ва ње Иса ко во” да би 
се на пра вио от клон од хри шћан ске ег зе ге зе ко ја од нај ра ни јих цр
кве них ота ца ту ма чи ову ста ро за вет ну епи зо ду као на ја ву Хри сто
ве жр тве. У ми дра шкој књи жев но сти по сто ји спе ци фич ност ко ја 
из о ста је код ра них хри шћан ских ин тер пре та ци ја, а то је спрем ност 
да се кри ти ку је Аврам и да се спе ку ли ше о то ме ко ли ки су ње го ви 
гре си и про пу сти би ли, ка да је Бог од лу чио да га ста ви на ова ко 
стра шан тест.6 Не рет ко су за то Иса ков удео у епи зо ди и ана ли за 
ње го вих осе ћа ња од ве ћег зна ча ја за ау то ре ко ји пи шу о овом де лу 
По ста ња. Пат ње и ис ку ство Иса ко во по себ но ин спи ри шу је вреј ску 
књи жев ност по сле Хо ло ка у ста, ка да се до бар део мо дер них пи са
ца кри тич ки од но си пре ма ми ту, у на сто ја њу да се осло бо ди бре
ме на до бро вољ ног са мо жр тво ва ња и исто риј ске ми си је у све ту.7

Ако се из је вреј ског кул тур ног кру га оти сне мо у ис тра жи ва ње 
књи жев ног на сле ђа хри шћан ског све та, на ћи ће мо мно ге ре фе рен
це на жр тво ва ње Иса ка. Не ким ау то ри ма глав на је ин спи ра ци ја 
мо тив стра да ња не ви ног, дру ги ма пак сна га Авра мо ве ве ре, а кри
тич ки на стро је ни ма окрут ност Бо га.8 Мар сел Пруст у ро ма ну У 
Сва но вом кра ју тра у ма тич на се ћа ња на оца ко ји га је одва јао од 
мај ке по ре ди са Авра мо вим од во ђе њем Иса ка од Са ре.9 Фи ло зоф 
Се рен Кјер ке гор пи ше Страх и дрх та ње ду бо ко се пси хо ло шки 
ужи вља ва ју ћи у Авра мо ву не му дра му, и раз ма тра ју ћи је из тач ке 
гле ди шта ети ке, пор тре ти шу ћи би блиј ског па три јар ха као тра гич
ног хе ро ја.10 У де лу Јо сиф и ње го ва бра ћа То ма са Ма на, Ја ков има 
ви зи ју по и сто ве ће ња са Авра мом у ко јој про жи вља ва пут на Мо ри
ју. За раз ли ку од сво га де де, Ја ков под ба цу је у по слу шно сти Бо гу; 
ње го ва љу бав пре ма си ну ја ча је од ве ре, он ис пу шта нож, па да на 
зе мљу, гла сно од би ја да из вр ши на ре ђе ње, не са че кав ши да га ан ђео 
спре чи и да се по ја ви ован. Ма нов Ја ков се из стра шне ви зи је вра ћа 
са ути ском да је за др жао си на, али из гу био на кло ност Бо га.11

5 Ed ward Kes sler, Bo und by the Bi ble: Jews, Chri sti ans and the Sac ri fi ce of 
Isa ac, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2004, 128.

6 Исто, 55.
7 Avi Sa gi, „The Me a ning of the ’Ake dah’ in Isra e li Cul tu re and Je wish Tra

di tion”, u: Israel Stu di es, Vol. 3, No. 1 (Spring, 1998), 51.
8 Вик то ри ја Фра нић То мић и Сло бо дан Про спе ров Но вак, „Абра ха мо ва 

жр тва у хр ват ској драм ској књи жев но сти и ње зи не еу роп ске ина чи це”. у: Ана
ли За во да за по ви је сне зна но сти Хр ват ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти 
у Ду бров ни ку, (Но. 50, 2012), 199–258.

9 Mar cel Pro ust, Swann’s way: Web ster’s French The sa u rus Edi tion, (ICON 
Clas sics, San Di e go, 2005), 38.

10 SØren Ki er ke ga ard, Fe ar and Trem bling/Re pe ti tion, (Prin ce ton Uni ver sity 
Press, New Jer sey, 1983), 22; 116.

11 Tho mas Mann, Jo seph and his Brot hers, (Everyman’s Li brary, New York, 2005), 
79–81.
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Жр тво ва ње Иса ка као са мо стал на те ма ја вља се код на шег 
Ви кен ти ја Ра ки ћа, пред ро ман ти ча ра, „не сум њи во нај по пу лар ни
јег ау то ра жи ти ја во сти хи у исто ри ји срп ске књи жев но сти”.12 
Сти хо ва на жи ти ја ис точ нохри шћан ских све та ца и би блиј ских 
лич но сти, по ет ски опи си ма на сти ра и пу то пи си по хри шћан ским 
све тим ме сти ма, под вр сте су еп ског пе сни штва овог пе ри о да ко је 
ин спи ра ци ју ди рект но или ин ди рект но цр пе из Све тог Пи сма.13 
Ин те ре со ва ње за ста ро за вет не ли ко ве ме ђу срп ским пред ро ман
ти ча ри ма мо жда је јед ним де лом усло вље но за ни ма њем за Ис ток, 
ко је од ра жа ва са вре ме ну европ ску на кло ност ка ори јен тал ном и 
ег зо тич ном.14 Ва жни ји раз лог, ме ђу тим, тре ба тра жи ти у ре цеп
циј ском по тен ци ја лу ре ли ги о зне књи жев но сти ко ја је ужи ва ла 
огром ну по пу лар ност пред ро ман ти чар ске гра ђан ске пу бли ке. Упр кос 
то ме, она од стра не књи жев них исто ри ча ра ду го би ва за по ста вља
на и ни по да шта ва на, за јед но са остат ком пред ву ков ксе књи жев не 
тра ди ци је.15 Ви кен ти је Ра кић, ко ји се по сле мир јан ског по ро дич
ног жи во та за мо на шио и јед но вре ме слу жио као па рох у Тр сту, 
над ма шио је све пред ро ман ти ча ре по бро ју ре ли ги о зних епо ва16, 
на пи сав ши их упра во то ком сво јих тр шћан ских да на (1798–1810)17, 
ве ро ват но као од го вор на књи жев ни укус сво је па стве. Има ју ћи 
ди рек тан увид у те ме ко је су на род ни ке за ни ма ју, пру жао им је 
шти во пу но вер ских по у ка, али бли ско сва ко днев ном жи во ту, а 
мно гим епо ви ма при дру жио је пред го во ре са лич ном по све том 
при ја те љи ма или род би ни.18 Епо ви ко је је пи сао би ли су то ли ко 
чи та ни да су до жи вља ва ли штам па ње но вих из да ња, а број ност 
ње го ве пу бли ке по твр ђу ју и књи жев ни кри ти ча ри ко ји им спо ре 
умет нич ку вред ност, по пут Јо ва на Скер ли ћа.19 Ра ки ће ва ин тер
пре та ци ја Жер тве Авра мо ве из 1799. би ће глав на око сни ца раз ма
тра ња из не тих у да љем ра ду. 

У на шем ком ши лу ку, пре ци зно у Ду бров ни ку, књи жев на обра
да жр тво ва ња Иса ка ја вља се до ста ра но, 1546. ка да је пр ви пут 

12 Ра до слав Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, (Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад, 2008), 79.

13 Са ва Да мја нов, Но во чи та ње тра ди ци је, (ДОО Днев ник, Но ви Сад 2002), 
257–258.

14 Ми ло рад Па вић, Пред ро ман ти зам, (ин тер нет из да ње у окви ру елек трон
ске би бли о те ке на сај ту Раст ко, http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/pred ro man
ti zam/mpa vicpred ro man ti zam1.html) при сту пље но 14. 1. 2022.

15 Ра до слав Ера ко вић, „Има ги нар ни чи та лац као чу вар пи шче вог иден
ти те та”, по го вор у: Са ва Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић (прир.) Ви кен ти је Ра кић, 
Иза бра на де ла, (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2014), 224.

16 Ра до слав Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 16.
17 Исто, 25.
18 Исто, 24–51.
19 Ра до слав Ера ко вић, „Има ги нар ни чи та лац као чу вар пи шче вог иден

ти те та”, 227.



98

из ве ден ко мад По све ти ли ште Абра мо во20 Ма вра Ве тра но ви ћа, 
пе сни ка и бе не дик тин ског мо на ха. Не за ла зе ћи у спор о то ме „чија 
је ду бро вач ка књи жев ност”, ра до ће мо се у ра ду окре та ти и Ве тра
но ви ћу, пр во за то што је пи сан на на ма ра зу мљи вом, то јест истом 
је зи ку, а за тим за то што при па да са свим дру га чи јој (ре не сан сној) 
епо хи, па је за ни мљив за ком па ра ци ју.

Од нос Авра ма пре ма Бо жи јој ко ман ди  
код Ви кен ти ја Ра ки ћа

Док у би блиј ском пред ло шку (као и у мно гим ра ни јим књи
жев ним ин тер пре та ци ја ма) Аврам сто ич ки и без ре чи при хва та 
на ред бу о жр тво ва њу Иса ка, Ра ки ћев Аврам дир љи во про жи вља
ва бу ру емо ци ја „рас тр зан из ме ђу љу ба ви пре ма си ну и ода но сти 
пре ма Бо гу”.21 Он се ко ле ба и пла ши („од стра ми се сви со сто ви 
де ле”), сум ња у сво ју сна гу да ис пу ни зах тев. Уме сто не ме по
слу шно сти, он ја ди ку је што не мо же да ти свој жи вот у за ме ну. 
Та ко ђе, мо ду сом „ин ди рект не ин тер тек сту а ли за ци је”22 Аврам 
чи та о цу са оп шта ва пред и сто ри ју до га ђа ја, тј. уво ди се би блиј ска 
ре ми ни сцен ци ја на ра до сне ве сти о Иса ко вом за че ћу ко је је ан ђео 
прет ход ни пут до нео („При за че ћу слад ко га ми си на, ти си до шао 
ме ни са ви си на...”23). Та ко се, кон тра стом са стра шним зах те вом 
ко ји Аврам са да при ма, чи та о цу пре до ча ва сва тра гич ност си ту
а ци је у ко јој се би блиј ски па три јарх на шао („А са да ме гор ко 
опе ча ли, ду ша ми се већ од те ла де ли”). Иа ко је ова ква очин ска 
осе ћај ност ве о ма бли ска ствар ној ро ди тељ ској пси хо ло ги ји, она 
ни је усло вље на са мо чи ње ни цом да је ау тор лич но пре тр пео гу
бит ке кће ри у мир јан ском жи во ту24 већ и до ми нант ним осо би на
ма пред ро ман ти чар ског сти ла, ко ји ви со ко це ни сен ти мен тал ност, 
раз не же ност25, и по себ но не гу је култ по ро ди це.26 Ко ри сно је на 
овом ме сту под се ти ти да се за це ло књи жев но раз до бље ко ме 
при па да Ра кић ко ри стио на зив „сен ти мен та ли зам”, пре не го што 

20 Зла та Бо јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, (Бе о град, Срп ска 
књи жев на за дру га, 2015), 126.

21 Ра до слав Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 60.
22 Са ва Да мја нов, Но во чи та ње тра ди ци је, 259.
23 Сви ци та ти из „Жер тве Авра мо ве” пре у зе ти су из: Са ва Да мја нов и Ра до

слав Ера ко вић (прир.), Ви кен ти је Ра кић – Иза бра на де ла, (Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 2014) и не ће би ти по себ но на гла ше на па ги на ци ја за сва ки ци тат да се не 
би умно жа ва ле фу сно те.

24 Са ва Да мја нов и Ра до слав Ера ко вић (прир.), Ви кен ти је Ра кић – Иза
бра на де ла, 229.

25 Ми ло рад Па вић, Пред ро ман ти зам, http://www.rast ko.rs/knji zev nost/
pa vic/pred ro man ti zam/mpa vicpred ro man ti zam1.html) при сту пље но 17. 1. 2022.

26 Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 62.
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су се струч ни кру го ви сло жи ли да је „пред ро ман ти зам” све о бу
хват ни ји и бо љи.27 

Ве ра и по слу шност код Авра ма над ја ча ва ју, и он се од лу чу је 
да при сту пи из вр ше њу жр тво ва ња Иса ка („Во лим остат без ње га 
јед но га, не го те бе прог не ва ти Бо га” итд.). Ме ђу тим, то ком при пре
ма не пре ста но се жа ли и, упо ре до са при зна ва њем Бо жи је све мо ћи, 
ис ти че ко ли ко је жр тва ко ја се тра жи од ње га окрут на, те мо же мо 
за кљу чи ти да је не ра до чи ни („Бла гиј Бо же, то су тво ја пра ва, 
Ко ја ме не на то при ну жда ва, Та кву жер тву от ме не зах те ва”). Ве
ли ка је раз ли ка из ме ђу ове Ра ки ће ве дра ма ти за ци је, и оне ре не
сан сне Ве тра но ви ће ве (у „По све ти ли шту Абра мо вом”), код ко га 
Аврам и Исак, дра ге во ље и јед на ко го во ре ћи хва ло спе ве Бо гу, 
при сту па ју из вр ше њу на ло га, чак не при род но ве се ли.28 Чи ни се да 
је у пред ро ман ти чар ској књи жев но сти пси хо ло шка увер љи вост 
јед на ко ва жна, ако не и ва жни ја, од ди дак тич ких ци ље ва де ла. С 
тим у ве зи, по треб но је ис та ћи да је ре ли ги о зни еп пре по знат као 
„из ра зит де кон струк циј ски от клон од (још увек до ми нант них) 
до си те јев копро све ти тељ ских, ра ци о на ли стич ких нор ми у срп ској 
књи жев но сти кра ја 18. и по чет ка 19. ве ка”.29 

Ра ки ће ва Са ра из Жер тве Авра мо ве

Из ме ђу су пру жни ка у Ра ки ће вом епу вла да при вр же ност, 
ме ђу соб но по што ва ње и бри га, у скла ду са пред ро ман ти чар ским 
кул том хар мо нич них по ро дич них од но са. Са ра, ко је уоп ште не ма 
у би блиј ском пред ло шку о жр тви Иса ко вој, по ми ње се већ на са
мом по чет ку, у пр вој Авра мо вој ре пли ци ан ђе лу, ка да он, при мив
ши стра шну ко ман ду, ми сли на сво ју су пру гу, на бол ко ји ће јој 
на не ти, на чи ње ни цу да она не мо же ви ше ра ђа ти. Он хо ће да је 
по ште ди по тре сне ве сти, пла ни ра да се скло ни и оба ви при пре ме 
за пут док је Са ра усну ла („Да од сту пим ја по да ље од ње, Да не 
ба цим и њу у сму ше ње”). Ме ђу тим, Са ра га чу је, бу ди се, и већ на 
пр вим стра ни ца ма се укљу чу је у рад њу епа, по став ши је дан од 
глав них ак те ра чи та вог зби ва ња. Она пре по зна је не мир и му ку у 
Авра мо вом по на ша њу, од луч но ин си сти ра да јој се пре до чи це ла 
исти на, и чи та ју ћи ове ре до ве сти че мо ути сак да су су пру жни ци 

27 Ми ло рад Па вић, Пред ро ман ти зам, http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/
pred ro man ti zam (18. 1. 2022)

28 Ма вро Ве тра но вић, Дра ме – По све ти ли ште Абра мо во, Ор фео, (Класи
ци хр ват ске књи жев но сти на ЦД ро му, За греб : АЛТ Ф4 – Бу ла ја на кла да, 2002), 
45–51.

29 Са ва Да мја нов, Но во чи та ње тра ди ци је, (ДОО Днев ник, Но ви Сад 2002), 
261.
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сло жни, да се до бро по зна ју и све де ле („Мо је серд це је сте тво је 
серд це, Не ута ји ти од су пру жни це”). Са знав ши стра шну Бо жи ју 
од лу ку, до вољ но је хра бра да мо ли за ње но пре и на че ње („О пра
ве де ни Твор че и су ди је! Ти обра ти к на ма вни ма ни је, Меч ја ро сти 
ти тво је от вра ти, Пра во су ђе на ми лост обра ти”), и та ко би ва „је
ди ни ак тер ко ји се ди рект но обра ћа Ви шој си ли са мол бом да 
од лу ка бу де про ме ње на.”30

И ра ни је се су пру га би блиј ског па три јар ха по ја вљи ва ла у 
дра ма ти за ци ја ма Жр тве Иса ко ве, нај пре у сред њо ве ков ним ен гле
ским по зо ри шним ко ма ди ма, чи ји при мер сле де ита ли јан ски дра
ма ти ча ри. Ме ђу тим, њен удео је био скро ман и спо ре дан, углав ном 
све ден на ту жба ли це за од сут ним му жем и си ном.31

„Пр ва про бу ђе на Са ра у свјет ској књи жев но сти”32, ка ко твр де 
по је ди ни ис тра жи ва чи, ја вља се код ду бро вач ког ре не сан сног пе
сни ка Ма вра Ве тра но ви ћа у 16. ве ку, у го ре по ме ну тој дра ми По
све ти ли ште Абра мо во. Ме ђу тим, Ве тра но ви ће ва Са ра при ка за на 
је као бр бљи ва же на ко ја од га ђа Авра мов за вет Бо гу пре ду гим 
раз го во ром, па је муж опо ми ње („По му чи не бо ре, ни је ли ти да но 
знат да ни шта ни је го ре нег мно го ри је чи дат? не знаш ли што 
ве ли ра зум ни му шки суд, тко мно го де де ли, да је луд и при луд”33), 
и по ре ди са Евом ко ја је на ве ла Ада ма на не по слу шност. Она не 
пре за од то га да си на при ка же као ку ка ви цу не би ли га по ште де
ла ноћ ног пу та, скло на је лу кав ству (ша ље слу шки њу Ку ја чу да 
пра ти Авра ма, Иса ка и слу ге, ка ко би до зна ла шта при ча ју и ку да 
су кре ну ли), а са мот не ча со ве про во ди у кло ну ћу и не пре ста ним 
жал ба ма. Ве тра но вић се и у ра ни јим де ли ма (по пут „Ор феа”) 
„опре де лио за дан те ов ско, сред њо ве ков но ту ма че ње ми то ло шког 
са др жа ја, по ко ме је же на но си лац гре ха”34, та ко да ње го ва Са ра 
ни је мно го на лик до сто јан стве ној и ста ме ној су пру зи ко ју сре ће
мо код Ра ки ћа. 

По зи тив но пор тре ти са ње Са ре ко ја је у Жер тви Авра мо вој 
при ка за на као хра бра, раз бо ри та, пред у зи мљи ва, у скла ду је са 
но вим до сто јан ством, чак култ ним ста ту сом ко је же на до би ја у сти
хо ви ма пред ро ман ти ча ра.35 Она је стуб гра ђан ске по ро ди це, ње на 
пра ва се бра не, ис ти че се ње на уло га у вас пи та њу де це и очу ва њу 
брач не сло ге. При ин тер пре та ци ји би блиј ских пред ло жа ка, ово се 

30 Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 62.
31 Вик то ри ја Фра нић То мић и Сло бо дан Про спе ров Но вак, „Абра ха мо ва 

жр тва у хр ват ској драм ској књи жев но сти и ње зи не еу роп ске ина чи це”, 210–211.
32 Исто, 217.
33 Ма вро Ве тра но вић, Дра ме – По све ти ли ште Абра мо во, 15.
34 Зла та Бо јо вић, Исто ри ја ду бро вач ке књи жев но сти, 124.
35 М. Па вић, Пред ро ман ти зам, http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/pred

ro man ti zam/mpa vicpred ro man ti zam1.html) при сту пље но 23. 1. 2022.
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очи та ва у по ступ ној про ме ни ста ту са жен ских ли ко ва из епи зод
них уло га у глав не ју на ки ње.36 Ра ки ћев Аврам у Са ри има осло нац 
и од ње тра жи уте ху („Ах да идем и с њом по бе се дим, и жа ло стан 
да је са мо ви дим”), чак се са њом са ве ту је по во дом из вр ше ња воље 
Бо жи је, па си ну Иса ку, уо чи по след њих при пре ма за жр тву ка же 
„До го вор је нас обо их био, кад је ме ни аг гел во зве стио”. Са ри на 
ту га по га ђа Авра ма то ли ко да је у ње му „серд це умер ло”, „мо зак 
се за вер тио” па је чак и „не све сти цу до био”. Осе ћа ња ко ја се мо гу 
на зва ти не му жев ним, и ко ја мо жда из не на ђу ју код би блиј ског па
три јар ха, део су ка рак те ри стич ног ре пер то а ра пре др о ман ти чар
ских ли ко ва ко ји су, „ла ки на су зу... спрем ни да пад ну у не свест”.37 
Ме ђу тим, ако се по не где и ја вља до за па те ти ке, љу бав пре ма дете
ту ис ка за на је жи вот но, ствар но, опет нас под се ћа ју ћи на то да је 
Ви кен ти је Ра кић и сам био отац пре за мо на ше ња, и то онај ко ји 
је пре тр пео стра шан гу би так де це. За то по тре сне Са ри не ту жба
ли це („Слад ке но ге ку да ће те по ћи! Бед ној мај ки већ не ће те до ћи... 
Слад ке очи све тли је од сун ца. Жа лост на ти мај ка ку ка ви ца” итд.), 
ко је са др же и освр те на не гу но во ро ђен че та, од ра ста ње де те та, 
но се ве ли ку емо тив ну сна гу и ау тен тич ност. 

Пу то ва ње Авра ма и Иса ка из пе ра тр шћан ског па ро ха

Љу бав ко ју Аврам га ји пре ма си ну Иса ку јед на је од ма ло
број них ин фор ма ци ја ко је су нам са оп ште не већ у ста ро за вет ном 
тек сту, ина че, ве о ма шту ром ка да је у пи та њу епи зо да жр тве Авра
мо ве. О од но су оца и си на у 22. гла ви По ста ња ви ше ни шта не са
зна је мо, јер је глав ни од нос ко ји ова би блиј ска епи зо да пре и спи ту је 
онај из ме ђу Авра ма и Бо га. За то је оста ло на ка сни јим ин тер пре
та то ри ма да за ми сле емо ци је и пси хо ло шке про це се ко ји су се 
то ком пу та на Мо ри ју и та мо шњих до га ђа ја мо гли од ви ја ти. 

Све то пи смо нам не го во ри ко ли ко Исак има го ди на у тре нут
ку ка да Бог за тра жи ње го во жр тво ва ње. У Ра ки ће вом спе ву о њему 
се го во ри као о де ча ку чи је ста са ва ње ни је не ки дав ни до га ђај, ко ји 
је на ви као да га не бу де су ви ше ра но, и ко га још увек обла чи мај ка 
(„Та још ма ло оста ви ме, та то, Зо ру про спат ни је спа ло на то” и „Ти 
ме ни си до сад обла чио, Обла чит ме нис се на у чио”). За ни мљи во 
је ука за ти на раз ли ку из ме ђу ове ин тер пре та ци је и ра них је вреј
ских ми дра ша ко ји су пре при ча ва ли би блиј ски текст та ко да Исак 
де лу је ста ри је, а ње го ва кон вер за ци ја са Авра мом фор мал ни ја, не 

36 Р. Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 65.
37 М. Па вић, Пред ро ман ти зам, http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/pred

ro man ti zam/mpa vicpred ro man ti zam1.html) при сту пље но 25. 1. 2022.
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би ли се на гла си ла Иса ко ва зре лост.38 Ра ки ћев Исак још је де те, и 
не ра до се раз бу див ши, он при хва та оба ве зу пу та; мај ци се обра ћа 
са не жно шћу, а у оца има ап со лут но по ве ре ње („Та што ти је мо ја 
слад ка мај ко, са мном иде ро ђе ни ба бај ко, чу ва ће ме да се што не 
зго ди...”). Ове сце не из до ма ћин ства обе ле же не су ве ли ком при
сно шћу и по го ду ју „ин тен ци о нал ној гло ри фи ка ци ји бли ских од
но са из ме ђу чла но ва по ро ди це”39 ко ја је би ла ка рак те ри стич на за 
пред ро ман ти зам. 

Ка да се оти сну на пут, ко му ни ка ци ја Авра ма и Иса ка ве о ма 
је емо тив на и ин тен зив на. Син при ме ћу је да оца не што ти шти, он 
се бри не и за пит ку је Авра ма, стал но по ку ша ва ју ћи да му уго ди. 
Као и у Ста ром За ве ту, Исак но си бре ме др ва на ле ђи ма, што се у 
хри шћан ској ег зе ге зи ту ма чи као на го ве штај Хри сто вог пу та на 
Гол го ту под те жи ном кр ста за Рас пе ће. Аврам са те шком му ком 
кри је су зе и пра ву на ме ну пу то ва ња, чак се по ве ра ва слу га ма, 
ко ји га убе ђу ју да је Бо жи ји зах тев са мо са њао. У тим раз го во ри
ма по ми ње се они рич ка фан та сти ка, дра га пред ро ман ти ча ри ма40 
(„Меч та ни ја у но ћи би ва ју, Пак у но ћи она се зби ва ју”). Би блиј ски 
пред ло жак не оста вља нам ме ста да по ми сли мо да је Аврам у било 
ка квој оба ве зи да се прав да и да об ја шња ва сво је по ступ ке. Ра ки
ћев Аврам, на про тив, кри шом из го ва ра ту жба ли це за си ном, те па 
му и до во ди у пи та ње сми сао Бо жи јег зах те ва („Идеш, си не, на 
тво је под ви ге, О жа ло сти и ве ли ке ту ге! Идеш, си не, али не знаш 
на што, Да по гиб неш, ја пак не знам за што”). Сме лост ко ју Аврам 
ис ка зу је им пли цит но ка рак те ри шу ћи Иса ко ву жр тву као бе сми
сле ну мо жда од ра жа ва ути цај фран цу ског сло бо до љу мља вол те
ров ског ти па, јер су та кве књи ге, упр кос хаб збур шкој цен зу ри, 
би ле до бро по зна те срп ским пре др о ман ти ча ри ма и цр кве ним кру
го ви ма.41 Обра зла жу ћи Иса ку нео п ход ност ње го ве жр тве, Аврам 
у пр ви план ис ти че страх од Бо жи је ка зне, а не ве ру. По ре ђе ња 
ра ди, освр ну ће мо се на Ве тра но ви ће вог Авра ма ко ји од са мог по
чет ка при сту па не ми лом за дат ку са оп ти ми стич ним уве ре њем да 
ће се „ноћ про сла ви ти”, а си но вље ву оба ве зу да умре при ка зу је 
као срећ но раз ре ше ње од му ка ово га све та, што Исак обе руч ке 
при хва та го во ре ћи: „По кли сам, оче мој, на тај сви јет ја са здан, на 
го ри ви со кој да бу ду сад за клан, од ти је ла там но га да се дух раз
дру жи, за по ви јед од Бо га не ка се об слу жи”.42 Ова ква спрем ност 

38 Ed ward Kes sler, Bo und by the Bi ble, 102–103.
39 Р. Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 63.
40 Са ва Да мја нов, Но во чи та ње тра ди ци је, 261.
41 М. Па вић, Пред ро ман ти зам, http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/pred

ro man ti zam/mpa vicpred ro man ti zam1.html) при сту пље но 15. 2. 2022.
42 Ма вро Ве тра но вић, Дра ме – По све ти ли ште Абра мо во, 47.
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Иса ко ва на смрт без ослон ца је у би блиј ском тек сту, али је чвр сто 
уте ме ље на на ту ма че њи ма све тих ота ца ра ног хри шћан ства, ко ји 
су ве о ма на гла ша ва ли до бро вољ но са мо жр тво ва ње, као пре фи гу
ра ци ју Хри ста.43 Ко ли ко се књи жев ност пред ро ман ти зма при бли
жи ла осе ћај но сти обич них љу ди – мир ја на, ви ди мо на при ме ру 
љу ба ви пре ма жи во ту Ра ки ће вог Иса ка, ко ји сма тра да ни је за слу жио 
смрт, па је чак до вољ но хра бар да под се ти Бо га на ње го во обе ћа
ње о умно жа ва њу Авра мо вог се ме на („Бла гиј Бо же све та ство ри
те љу, Где је љу бов и тво је ве шта ње, И ве ли ко оно обе шта ње...”). 
Ово, мо гло би се ре ћи, по зи ва ње Бо га на од го вор ност, пра ће но је 
и гор ким ту жба ли ца ма у ко ји ма мо же мо на слу ти ти да је очев по
сту пак Иса ка ду бо ко по вре дио, чак и раз о ча рао („Да ме ви диш, 
пре жа лост на мај ко, где ме ве же ро ђе ниј ба бај ко, Си на сво га исто 
као вра га”). Од нос оца и си на то ком пу та је до ста ком плек сан, јер 
се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти да ли је Исак на слу тио да је 
лич но у опа сно сти. Ја сно је да уо ча ва ту гу ро ди те ља, ре а гу је и на 
Авра мо во до шап та ва ње са слу га ма, али ње го ве ре пли ке ука зу ју 
на оп ти ми зам („Свер шуј жер тву ра ни је ба бај ка, Слад ка ме не до ма 
че ка мај ка”). С дру ге стра не, као да про ве ја ва не ка по тре ба да се 
оцу што ви ше уми ли (нпр. пре у зи ма ју ћи пра вље ње жр тве ни ка) и 
да, стал ним по ми ња њем по врат ка ку ћи, убр за раз ре ше ње ми сте
ри је, не би ли до жи вео олак ша ње од слут њи. Ка да се са зна ње 
исти не ис по ста ви по губ но по ње га, Исак ка же „Слад ка мај ко, ја сам 
по зна вао, И зна ме ње не ко осе ћао” и по ку ша ва баш по ме ном Са ре 
да смек ша и од вра ти оца („Смеш ли до ма от мај ке оти ти, И ка ков 
ћеш њој од го вор да ти”). Мо жда ни је не тач но про ту ма чи ти Исако
ве ре до ве као ве ћу при вр же ност мај ци не го оцу – схва тив ши шта 
га че ка, он нај ви ше жа ли и при зи ва мај ку, а ка да би ва по ште ђен и 
за ме њен ов ном, опет се жу ри ку ћи њој. Кроз це лу се, да кле, Жер тву 
Авра мо ву Ви кен ти ја Ра ки ћа пра ти нит нај не жни јег ува жа ва ња и 
ду бо ког по што ва ња су пру ге и мај ке Са ре, па је мо жда ре ле вант но 
на ве сти да је пре пу бли ко ва ња овај еп био дат на увид јед ној углед
ној Ра ки ће вој чи та тељ ки, пред ко јом је ста јао ско ри брак, а ко ја је 
код тр шћан ског па ро ха ужи ва ла ве ли ки углед.44

Култ сен ти мен тал ног при ја тељ ства – од нос  
би блиј ских су пру жни ка са слу га ма

Уз култ по ро дич не љу ба ви, сен ти мен тал но при ја тељ ство дру га 
је око сни ца пред ро ман ти чар ске пред ста ве сва ко днев ног жи во та45, 

43 Bo und by The Bi ble, 125.
44 Р. Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 27–49.
45 Исто, 78.
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што је свој од раз на шло и у Ра ки ће вом при ка зи ва њу од но са Авра ма 
и Са ре са слу га ма. Они су у рад њу епа уве де ни Са ри ним ва па јем 
„Сте ци те се бли жњи и срод ни ци, По мо зи те Са ри не срећ ни ци” 
ка да се по ја вљу ју Ан та и Та мар, бри жни и спрем ни да те ше го спо
да ри цу. У ма ло ре да ка ко ји су им по све ће ни, по слу га ко ја оста је 
са Са ром дир љи во са о се ћа у ње ном бо лу („Наш раз го вор њу не ће 
по мо ћи, Ни у дне ви, ни у тав ној но ћи”). У ре не сан сном ко ма ду, 
код Ве тра но ви ћа, Са ри не се слу шки ње утр ку ју ко ја ће бо ље сми
ри ти уз не ми ре ну го спо да ри цу, не све сну пра ве свр хе пу та му жа и 
си на. Ипак, ов де је основ ни мо тив обим них ди гре си ја ко је слу
шки ње пра ве (ус хи ће но опи су ју ћи го ру ка ко јој су Аврам и Исак 
кре ну ли), уво ђе ње број них хри сто ло шких сим бо лич ких зна ме ња 
ко ја се на вод но де ша ва ју на тој го ри (пе ли кан ко ји, се бе по вре ђу
ју ћи, хра ни пти ће, орао по зла ће них кри ла са кру ном итд.).46 Код 
Ра ки ћа не ма ова квих ди гре си ја, ко му ни ка ци ја Са ре и слу гу за др
жа ва се у окви ру до ма ћин ства, а ат мос фе ра је ту роб на у скла ду 
са чи ње ни цом да је Са ри са оп ште на Бо жи ја на ред ба. Аврам сво је 
са пут ни ке Сим па на и Со фе ра до зи ва тек на кон што му ан ђео дође 
дру ги пут, но се ћи опо ме ну да се по ла зак ви ше не сме оду го вла
чи ти. Сим пан и Со фер спрем но кре ћу, али има ју сло бо ду да се 
за чу де го спо да ре вом ноћ ном по зи ву. Ја сно је да су са Авра мом 
бли ски и да са њим отво ре но раз го ва ра ју („Он се на нас мо же осло
ни ти, Тај ну сво ју хо ће нам ска за ти”). На слу тив ши ко је пред ви ђен 
за жр тву, слу ге су по тре се не и го спо да ра за пит ку ју, све док Аврам 
не ка же: „Љу бов ва ша ме не при мо ра ва... Ја не мо гу од вас то са
кри ти.” Њи хов од нос је, да кле, при ка зан као при сан, обе ле жен 
искре но шћу, сен ти мен тал ном при вр же но шћу. Слу ге су до вољ но 
од ва жне да се, са знав ши исти ну, сна жно за ло же за Иса ков жи вот 
(„Ие убиј ти де те не пра вед но... сан ће би ти, а ни су аг ге ли”). Ка да 
их Аврам и Исак ипак оста ве, по сле не ког вре ме на за бри ну ти реше 
спа са ва ти ба рем ста рог го спо да ра („А мој дру же ми ов де сто ји мо, 
Пак на го ру за што не иде мо? Го спо ди на жа лост ног ви де ти, Бог 
зна, бра те, шта ће от њег би ти”). Ви кен ти је Ра кић је од крат ке 
би блиј ске на по ме не да је Аврам са со бом по вео и два мом ка ис плео 
од нос ме ђу соб ног по што ва ња, бри жно сти, по ве ра ва ња и са ве то ва
ња, а у при чу је уз Са ру, увео и ње не слу ге, у скла ду са „до ми на
ци јом кул та по ро ди це и сен ти мен тал ног при ја тељ ства у жи ти
ја ма во сти хи”.47

46 Ма вро Ве тра но вић, Дра ме, 31–33.
47 Ра до слав Ера ко вић, Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 269.
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Осврт на ли ков не пред ста ве жр тво ва ња Иса ка

Жр тво ва ње Иса ка, у исто ри ји умет но сти че шће по зна то под 
на зи вом Жр тва Авра мо ва, „тра ди ци о нал но [je] сма тра на пра о
бра збом стра да ња, смр ти и вас кр се ња Хри сто вог”.48 Од сред њег 
ве ка чест је мо тив срп ске умет но сти, ко ји ни је из о ста вљен ни из 
фре ско сли кар ства на ших нај зна чај ни јих за ду жби на по пут Гра ча
ни це, Ма на си је или Цр кве Све тог Ахи ли ја у Ари љу. На ба рок ним 
ико но ста си ма, ко ји су у до ба Ви кен ти ја Ра ки ћа би ли не дав но осли
ка ни и уве ли ко у упо тре би, Жр тва Авра мо ва ве о ма се че сто слика 
у со клу, а не кад и у ви шим зо на ма. Раз лог због ко га се оба зи ре мо 
на осам на е сто ве ков не ли ков не пред ста ве ове те ме је сте зна чај 
ко ји је ико но стас од ба ро ка на да ље сте као у бо го слу же њу, и по себ
но уче шћу вер ни ка у цр кве ном це ре мо ни ја лу. На и ме, мо же се са 
си гур но шћу твр ди ти да су те ме при сут не на ико но ста си ма ујед но и 
оне ко је су вер ни ци ма би ле нај бли же, о ко ји ма су слу ша ли у про
по ве ди ма и гле да ли их као сце но гра фи ју све то та јин ских об ре да. 

Сли ка ри са вре ме ни тр шћан ском па ро ху сли ка ју у сти лу ка сно
ба рок ног еклек ти ци зма, под ути ца јем про гра ма беч ке ака де ми је 
ко ју су мно ги од њих по ха ђа ли.49 Ре пре зен та тив не при ме ре тог 
сти ла на ла зи мо код Ја ко ва Ор фе ли на, ко ји је ства рао ши ром Кар
ло вач ке ми тро по ли је. Јед на од са чу ва них пред ста ва Жр тве Авра
мо ве ко ју је Ор фе лин на сли као 1780. на ла зи се у Ку пи но ву, у Цр кви 
Све тог Лу ке.50 За ни мљи во је да је на овој ико ни Исак при ка зан 
ка ко кле чи по ред жр тве ни ка, у мо ли тве ном ста ву се осла ња ју ћи 
на ње га. Нај че шће су Иса ку ру ке све за не на ле ђи ма или на гру ди
ма, али Ор фе ли нов Исак скла па их у мо ли тви, че ка ју ћи смрт ни 
уда рац оца Авра ма, ко ји је већ из мах нуо ма чем. Ан ђео спа си тељ 
до ле ће из обла ка и за у ста вља чин жр тво ва ња, што је уо би ча је но 
ико но граф ско ре ше ње.

У Са бор ној цр кви у Сен тан дре ји, пред ста ва Жр тве Авра мо ве 
де ло је Ва си ли ја Осто ји ћа, ау то ра ико но ста са, на сли ка ног у пери
о ду 1777–1781.51 Ов де је Исак мла ђи и па сив но ле жи на жр тве ни ку 
за тво ре них очи ју. Фрон тал но је окре нут по сма тра чу, као и Аврам, 
чи ји је из раз ли ца благ, а по крет мли тав, та ко да ико ни фа ли дра
ма тич но сти и убе дљи во сти. 

48 Бо дин Вук сан, Ба рок не те ме срп ског ико но ста са 18. ве ка, (Пла то не ум, 
Но ви Сад, 2016), 168.

49 Ми ро слав Ти мо ти је вић, Срп ско ба рок но сли кар ство, (Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 1996), 24.

50 Те о до ра Фи ли по вић, „Ико но стас Цр кве Све тог Лу ке у Ку пи но ву као 
при лог про у ча ва њу сли кар ског опу са Ја ко ва Ор фе ли на”, у: Ar te fact, (Фа кул тет 
Умет но сти, Ниш, 2019), вол. 5, бр. 1, стр. 63–81.

51 Ре про дук ци ју по гле да ти у: Бо дин Вук сан, Ба рок не те ме срп ског ико но
ста са 18. ве ка, 157.
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Ус пе ли ју ком по зи ци ју оства рио је ве ли ки ка сно ба рок ни мај
стор, Те о дор Кра чун, на ико но ста су Цр кве Све тог Ар хан ђе ла Га
ври ла у Су се ку (1779). Ни ње го ва сце на не на гла ша ва дра ма тич ност, 
али успе шно до ча ра ва ве ли ку ту гу оца и си на, као и тра гич ну 
по зи ци ју у ко ју су до ве де ни. Исак ни је чак ни све зан, он се ди на 
жр тве ни ку кло ну ле гла ве, де сном се ру ком хва та ју ћи за гру ди, у 
ста њу оп хр ва но сти. Отац Аврам ту жног ли ца гр ли си на де сном 
ру ком, а ње гов сти сак Иса ко вог ра ме на ви ше из гле да за штит нич
ки не го спу та ва ју ће. Авра мов бо деж већ је спу штен и он гле да у 
ан ђе ла; це ла сце на је вр ло све ча на и ми сте ри о зним осве тље њем 
ја сно свр ста на у до мен нат при род ног. 

Опи са ни при ме ри слу же да до ча ра ју ме ђу ка квим се ви зу ел
ним под сти ца ји ма од ви јао жи вот и бо го слу жбе ни рад ау то ра нај
ве ћег бро ја ре ли ги о зних епо ва у срп ском пред ро ман ти зму. Че сто 
су сре та ње са Жр твом Авра мо вом, као и ег зе гет ски по тен ци јал 
ко ји је ста ро за вет на епи зо да има ла за об ли ко ва ње упе ча тљи ве про
по ве ди – ина че по себ ног та лен та Ви кен ти ја Ра ки ћа – мо жда су га 
ин спи ри са ле да баш ову те му ода бе ре за је дан од сво јих епо ва. 
Ис по ста ви ће се, и нај по пу лар ни ји, бу ду ћи да је до жи вео до штам
па ва ње го то во де сет го ди на по сле пр вог из да ња. За то би би ло 
по себ но за ни мљи во ком па ра тив но ис тра жи ти мо гу ће ве зе из ме ђу 
ли ков не умет но сти, књи жев но сти и бо го слу же ња оног вре ме на, 
у ко ме се сва ко днев ни жи вот гра ђан ства од ви јао у те сном са гла сју 
са Цр квом. 




