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ЗА ХА РИ ЈА ОР ФЕ ЛИН У КАР ЛОВ ЦИ МА 1757–1762: 
НЕ КО ЛИ КО ИС ПРАВ КИ И ДО ПУ НА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра пр ви бо ра вак За ха ри је Ор фе ли на у Срем ским Кар-
лов ци ма из ме ђу 1757. и 1762. го ди не. На осно ву по да та ка из ма тич них књи га ис пра-
вља ју се не ки да ту ми у ње го вој би о гра фи ји: го ди не вен ча ња, ро ђе ња си на Пе тра и смр ти 
су пру ге Ане. До ка зу је се да је Ор фе лин ура дио пр ве ба кро ре зне ма тич не књи ге код Ср ба, 
ко је су оти сну те у не ко ли ко ва ри јан ти из ме ђу 1759. и 1762. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: За ха ри ја Ор фе лин, ба кро рез, ма тич не књи ге, Кар ло вач ка ми тро-
по ли ја, XVI II век. 

Умет нич ка би о гра фи ја За ха ри је Ор фе ли на је до ста до бро ис пи та на, па се о њој 
мо гу из ре ћи и по у зда ни ји су до ви, док је ње гов жи вот, сем на зна че них обри са, и даље 
пре пун на слу ћи ва ња, прет по став ки, про тив реч них по да та ка и не до ре че но сти. Још 
увек ни су си сте ма тич но ис тра же ни сви из во ри о ње му и још увек се твр до кор но одр-
жа ва ју одав но из ре че ни по да ци, па и они ко ји су од ба че ни но ви јим ис тра жи ва њи ма. 
Не тре ба при том пре не бре га ва ти чи ње ни цу да је и сам Ор фе лин до при нео, на мер-
но или не, да ње го ва би о гра фи ја из гле да мут но и не до вр ше но.1 Тек јед но па жљи во 
за ми шље но и кри тич ко ис тра жи ва ње, уз уче шће струч ња ка из обла сти ко ји ма се 
Ор фе лин ба вио, мо гло би да уоб ли чи ве ро до стој ну, про ве ре ну и ко ли ко је мо гу ће 
све о бу хват ну пред ста ву о ње му.

У оче ки ва њу та квог ис тра жи ва ња, ну ди мо овај при лог о Ор фе ли но вим пр вим 
го ди на ма про ве де ним у Срем ским Кар лов ци ма (1757–1762) вр ло ва жним у ње го вом 
жи во ту, бу ду ћи да је та да на пи сао не ке од сво јих пр вих књи жев них са ста ва, ура дио 
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1 Од ва жни јих ра до ва ко ји осве тља ва ју жи вот ни пут За ха ри је Ор фе ли на на пр вом ме сту тре ба 
по ме ну ти сту ди ју Ди ми три ја Ру вар ца (РУ ВА РАЦ 1891: 75–91) ко ја је би ла пр ви ко рак ка ре ха би ли то ва њу 
овог зна ме ни тог чо ве ка и умет ни ка, као и књи гу, иа ко не до вр ше ну, Ти хо ми ра Осто ји ћа (ОСТО ЈИЋ 1923) 
ко ја још увек пред ста вља нај бо љу Ор фе ли но ву би о гра фи ју. Вид. та ко ђе: ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ 1952: 7–29; ПА-
ЛАН ЧА НИН 1972: 4–18; ДА ВИ ДОВ 1978: 159–186; ЧУР ЧИЋ 2002; СИ МИЋ 2013: 10–15 и да ље. 
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пр ве ба кро ре зе и оти снуо пр ве ба кро ре зне књи ге. О све му то ме је и до са да мно го и 
ле по пи са но, а на ша на ме ра је да скре не мо па жњу на за не ма ре не ар хив ске по дат ке 
ко ји у по не че му мо гу да ис пра ве или до пу не ра ну Ор фе ли но ву по ро дич ну и рад ну 
би о гра фи ју.

Пре ма оно ме што се до са да зна, то раз до бље Ор фе ли но вог жи во та мо же се ова-
ко из ло жи ти. Ор фе лин је 1757. го ди не у Но вом Са ду (где је од 1749. био ма ги стер у 
Сла вен ској шко ли) у част но во и за бра ног епи ско па бач ког Мој се ја Пут ни ка са ста вио, 
ру ком ис пи сао и на цр тао књи гу По здрав Мој се ју Пут ни ку или под пра вим на сло вом 
Ма ло ва жно је при вјет стви је в дењ воз ше стви ја на пре стол (МИ ШИЋ 1959; ОР ФЕ ЛИН 
2014; ТО ДО РО ВИЋ 2014). Књи га је на ста ла из ме ђу из бо ра Мој се ја Пут ни ка за епи ско па 
кра јем 1756. и ње го вог све ча ног усто ли че ња у Но вом Са ду 6. ав гу ста 1757. го ди не. С 
раз ло гом се прет по ста вља да је она би ла по вод, мо жда и уз по сре до ва ње бач ког епи-
ско па, да на на да ре ног цр та ча и пи сца обра ти па жњу ар хи е пи скоп и ми тро по лит 
кар ло вач ки Па вле Не на до вић. Ни је слу чај но што се За ха ри ја Ор фе лин од мах по сле 
то га, већ срединoм ав гу ста, по ја вио као ми тро по лит ски кан це ли ста у Срем ским Кар-
лов ци ма. Ра ди утвр ђи ва ња вре ме на ко је је Ор фе лин про вео у Кар лов ци ма, Ти хо мир 
Осто јић се у оску ди ци дру гих ар хив ских по да та ка по слу жио је ди но мо гу ћим на чи-
ном: на осно ву да ти ра них до ку ме на та и ака та ис пи са них ње го вим осо бе ним и ла ко 
пре по зна тљи вим ру ко пи сом, по у зда но је уста но вио да је За ха ри ја Ор фе лин бо ра вио 
у Кар лов ци ма од сре ди не ав гу ста 1757. до ле та 1762. го ди не (ОСТО ЈИЋ 1923: 23–24, 45–59; 
ПА ЛАН ЧА НИН 1972: 4–7). Убр зо по до ла ску у Кар лов це, Ор фе лин је с ми тро по ли том 
от пу то вао у Беч, у ко ме је про вео, прет по ста вља се, че ти ри ме се ца, од кра ја ав гу ста 
1757. до кра ја ја ну а ра или по чет ка фе бру а ра 1758. го ди не (ОСТО ЈИЋ 1923: 47–48).2 Ово 
вре ме, ме ђу тим, тре ба ло би скра ти ти за ме сец да на, јер је ми тро по лит на пу стио Беч 
кра јем де цем бра, а за тим је пре ко Оси је ка и Но вог Са да про ду жио пут у Те ми швар; 
вр ло је мо гу ће да се Ор фе лин одво јио од ми тро по ли то ве прат ње у Но вом Са ду, и 
већ по чет ком ја ну а ра сти гао у Кар лов це.

За ха ри ја Ор фе лин је у Срем ским Кар лов ци ма жи вео у па ро хи ји Са бор не цр кве 
са су пру гом ко ја се – ка ко је са оп штио Ру ва рац – зва ла Ана (РУ ВА РАЦ 1891: 79). О њој 
се не зна ни шта пре до ла ска у Кар лов це. Мо жда је би ла Но во са ђан ка, али ни то није 
из ве сно. Оно вре ме не књи ге вен ча них из но во сад ских цр ка ва ни су са чу ва не, а и да јесу, 
пи та ње је да ли би се у њи ма мо гло на ћи не што о Ор фе ли но вом вен ча њу, бу ду ћи да 
су та да бра ко ви скла па ни у ме сту ода кле је би ла мла да. Мо гло би се, ме ђу тим, тач но 
од ре ди ти ка да је оба вље но то вен ча ње, на осно ву јед не бе ле шке са ста вље не по во дом 
ње не смр ти 10. мар та 1759. го ди не, а ко ју је об ја вио Па вле Ва сић, про пу стив ши да на-
ве де ода кле је узео тај по да так: Ана је „в су пру жен ству бив ши два ље та и 17 сед миц, 
всего по жи ве осам на де сјат љет, 11 ме се цеј, 9 днеј и 8 ча сов” (ВА СИЋ 1978: 88).3 Не ма 

2 О овом ми тро по ли то вом пу ту и ње го вом бо рав ку у Бе чу вид. и ОСТО ЈИЋ 1907: 226–231.
3 Да тум Ани не смр ти и по да так да је би ла са хра ње на у пор ти кар ло вач ке цр кве са оп штио је Ди-

ми три је Ру ва рац, али ни он ни је на вео из вор сво јих по да та ка; је ди но је ре као да их је тра жио и на шао 
у Кар лов ци ма (РУ ВА РАЦ 1891: 79, 84).
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сум ње да је са ста вљач бе ле шке био сам За ха ри ја Ор фе лин, не са мо за то што му је то 
био оми љен на чин из ра жа ва ња већ и што је је ди но он мо гао да зна све те по дат ке. 
Про стим ра чу на њем тра ја ња бра ка За ха ри је и Ане, ла ко се мо же уста но ви ти да је он 
био скло пљен 12. но вем бра 1756, три да на пре по чет ка Бо жић њег по ста; из бе ле шке 
се на исти на чин за кљу чу је да је Ана ро ђе на 1. апри ла 1740. го ди не.4

Ана се с му жем пре се ли ла из Но вог Са да у Кар лов це сре ди ном ав гу ста 1757, али 
јој ни је би ло су ђе но да у њи ма ду же по жи ви. Ка ко је Ор фе лин на дру гом ме сту за пи-
сао, са мо три на ест да на по што је до не ла на свет си на Пе тра пре ми ну ла је 10. мар та 
1759. го ди не. Ево ка ко је не срећ ни су пруг и отац за бе ле жио по ро дич ну ра дост ко ја 
се од мах пре о бра ти ла у тра ге ди ју: „1759 лѣта мѣсяца фе врɤар їа 26 дне у 6 са а ти пред 
полɤдне на свѣтъ сей Пе тръ ро дилсѧ, а ро ди тел ни ца егω 10 мар та у 8 са а ти пред 
полɤдне жи вотъ свой пер вомь и по след немь сво емь сыну це ди ра ла и во вѣчнаѧ ωтшла” 
(РУ ВА РАЦ 1891: 84). Упо тре био је реч це ди ра ла, што зна чи усту пи ла, пре да ла – Ана је 
свој жи вот усту пи ла, да ро ва ла си ну и оти шла у веч ност.

Ове дир љи ве ре чи о ро ђе њу си на и о смр ти су пру ге За ха ри ја Ор фе лин је за пи-
сао у књи зи Апо стол ско мле ко,5 ру ко пи сном ка ти хи зи су у пи та њи ма и од го во ри ма 
ко је је по све тио си ну Пе тру за ње гов че твр ти ро ђен дан. Ове и још не ке по дат ке – о 
то ме ка да је ма ли Пе тар про хо дао и про го во рио, ка да је по чео да учи сло ва и оста ло, 
уз при мед бу да је де те че сто по бо ље ва ло – Ор фе лин је за пи сао на ко ри ца ма те, у ме-
ђу вре ме ну из гу бље не књи ге. Књи гу је имао у ру ка ма Ди ми три је Ру ва рац и из ње је, 
по ред на ве де них за пи са, об ја вио и Мо ли тву ро ди те ља, је дан од нај по е тич ни јих Ор-
фе ли но вих са ста ва (РУ ВА РАЦ 1891: 84–85). Све би се у овим за пи си ма ле по сла га ло: 
Пе тар се ро дио 26. фе бру а ра 1759, про хо дао је 5. ју на 1760, исте го ди не је про го во рио, 
а 1762. по чео да учи сло ва, иа ко би то ипак би ло пре ра но за тро го ди шње де те. Све 
се у њи ма сла же, осим – као што ће мо ви де ти – пр ве, а мо гу ће је и свих оста лих за-
пи са них го ди на. Не зна се ко је по гре шио: да ли Ди ми три је Ру ва рац, за ве ден сво јим 
из во ром, чи је је по ре кло за бо ра вио да на ве де, или је За ха ри ја Ор фе лин ствар но тако 
на пи сао, иа ко би то би ло не ве ро ват но, бу ду ћи да је пи сао о не дав ним и ње му ва жним 
до га ђа ји ма. По што се то ви ше не мо же про ве ри ти, јер је Апо стол ско мле ко нај ве ро-
ват ни је за у век из гу бље на књи га, мо ра мо се окре ну ти из во ри ма ко ји су са чу ва ни.

Сре ћом, по сто ји Про то кол кр ште них, вен ча них и умр лих Са бор не цр кве у Кар
лов ци ма, ко ји се чу ва у Ау стриј ској на ци о нал ној би бли о те ци у Бе чу под бро јем Cod. 
slav. 129 и ко ји је од из у зет не ва жно сти за на ше ис тра жи ва ње.6 У ње му су бе ле же на 

4 Ов де и да ље да ту ме на во дим по ста ром, ју ли јан ском ка лен да ру.
5 Књи га је има ла под на слов: Крат чај ше је хри сти јан ско је уче ни је, чрез во про си и отвје ти, на 

про сто серп ском ма тер њем ја зи ку по гла су свја шче на го пи са ни ја ра ди мла до љет на го отро ка Пе тра 
Ор фе ли на, устро је но је 1763 ме сја ца фе бру а ри ја 26 (РУ ВА РАЦ 1891: 82).

6 Књи га је ве ли чи не 33,5 × 19 cm и има 443 ли ста, од ко јих су мно ги не ис пи са ни. На слов ни лист је на-
пи сан с очи глед ном те жњом да се опо на ша из глед штам па них књи га: „Кнѵга Пр(о)тωко лонъ б(о)го хра нимїе 
ва ро ши на ри ца емїе Карлωвци, хра ма С(вя)т(а)го ар хи е реа Х(ри)с(то)ва Ни ко лаа, идѣже въписɤют се 
по ал фа витɤ ра жда е ми, крщае ми, вѣнча е ми и оу ми рающи, вос по ми нающи и кɤме ве по ло жен´но е, а 
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кр ште ња, вен ча ња и са хра не од 1727. до 1759. го ди не, a на ли сту 303б, под 1758. годи-
ном, за пи са на је смрт Ане Ор фе лин:

Пре ста вися ра ба Б(о)жїа Ан на, сɤпрɤга За харіе Ѡрфе ли на, бывша го код г(о)с(по)-
д(и)на ми тро по ли та пи саръ в то время, м(е)с(ја)ца мар та 10ω 758ω лѣта, и ис по ве дася и 
прич(естися) с(вја)тых Хр(и)стовых та инъ мною је ре ем Иліомъ Марк(о)в(ичемъ), па ро-
хом каѳ(едрал на го) храм(а) С(вя)то-Ни ко ла ев ска го соб(орныя) цер кве, по гре бе на быстъ 
близъ стенѣ код пен же ра Ди ми тра Со ла ро ва кɤхинɤ, во портѣ, ωт стра не полɤде не. 
По жи ве же лѣтъ 19: с ми ром ωти де ко Г(о)с(по)дɤ.

Ана је, да кле, за и ста умр ла 10. ма р та, али не 1759, не го 1758. го ди не, што по твр ђује 
и ма тич на бе ле шка о Пе тро вом ро ђе њу, ко ју ћу та ко ђе на ве сти. Би ла је са хра ње на 
ју жно од Са бор не цр кве, до оград ног зи да пор те, бли зу ку ће исто ри ји до бро по зна-
тог тр гов ца Ди ми три ја Со ла ра, чи ји је ку хињ ски про зор гле дао на цр кве ну пор ту. 
Ова ко по у зда но утвр ђе на го ди на Ани не смр ти зах те ва од ре ђе не из ме не у Ор фе ли-
но вој по ро дич ној исто ри ји, ка ко смо је го ре на ве ли. За ха ри ја и Ана су ствар но би ли 
вен ча ни 12. но вем бра, али 1755, а не 1756. го ди не, што је про из ла зи ло из Ор фе ли но-
вих мар ги на ли ја ко је су об ја ви ли Ру ва рац и Ва сић,7 а у Срем ске Кар лов це су сти гли 
не по сле јед не, не го по сле две не пу не го ди не бра ка про ве де не у Но вом Са ду.

Нео бја вље на ма тич на бе ле шка о кр ште њу Ор фе ли но вог си на Пе тра у Cod. slav. 
129, л. 65б, под 1758. го ди ном, уно си још ма ло све тло сти у по ро дич ну би о гра фи ју За-
ха ри је Ор фе ли на. Она ова ко гла си:

Ро дися мл(а)д(е)нцъ мɤже ска по ла м(е)с(я)ца фе врɤар їа 26, 758 лѣта, о(те)цъ егω 
за ко новѣнчаныи За харїа Ѡрфелінъ, ма ти егω Ан на, кре стися и с(вя)тым ми ромъ по-
ма зася то го жде м(е)с(я)ца 28гω чрезъ мнѣ с(вя)щен ни ка Илїю Мар ко ви ча, намѣстни ка 
и па ро ха Со борныя ц(е)ркве кар лов(ачк ыя), хра ма же Св(я)то-Ни ко ла ев скагω, вос при-
ем ни ца емɤ быстъ г(оспо)жа Со са на ωт Мо на стир лей, сɤпрɤга же г(о)с(по)д(и)на Паѵла 
Не на до ви ча, ωбщена род нагω се кре та ра, иже и свидѣтелствɤетъ со мною, во с(вя)томъ 
кр(е)щенїи на ре че но быстъ емɤ имя Пе тръ Ор фелінъ.

Отац је си ну за ку му ода брао Со са ну из пле ме ни те по ро ди це Мо на стер ли ја, су-
пру гу на род ног се кре та ра Па вла Не на до ви ћа, ми тро по ли то вог си нов ца, чи ме је без 

за ча та по ве ленїем ъ ясне въ Б(о)гɤ прѣωс(вя)щен не и ша го и прѣимɤществен не и ша го г(о)с(по ди)на  
г(оспо)д(и)на Мωѵсеѧ Пе тро ви ча, пра во славнїе с(вя)тїе востωчнїе ц(е)ркве архїеп(и)ск(о)па и ми тро-
по ли та бѣли град ска го и все го хр(и)стїан ска го нарωда въ дръжа ве прѣс(ве)тла го рим ска го мо нар ше ства во 
Сервїи, Ау стрїи, Сла вонїи, Хωрват скои, Сирмїи, Оу гро влахїи, Ба натɤ та ми швар скомɤ, прѣс(ве)тла го 
це сар ска го и кра лев ска го вѣли чествїа савѣтни ка, оу ре ди се в лѣто г(о)с(по)дне а҇. ψ:҇ кз҇, м(еся)ца їаннɤрїа 
а҇ .”. Скра ће ни це под ти тла ма ов де су раз ре ше не у окру глим за гра да ма, ин тер пунк ци ја је ра ди ја сно ће 
ис пра вље на и ве ли ка сло ва ста вље на где тре ба. Про то кол по ка зу је да је од мах би ла из вр ше на на ред ба 
ми тро по ли та Мој се ја Пе тро ви ћа од 1. ја ну а ра 1727. го ди не о уво ђе њу ма тич них књи га (ГРУ ЈИЋ 1934: 327). 

7 Као што је по зна то (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 44–45), вен ча ња су се оба вља ла не де љом и пра зни ком у 
па ро хиј ској цр кви не ве сте, оба ве зно по сле ли тур ги је и при че шћа, и ни ка да у да не по ста. А 12. но вем-
бар 1755. је за и ста па дао у не де љу, док је 12. но вем бра 1756. го ди не био уто рак, ка да ни је би ло ли тур гије, 
па се тог да на ни су ни вр ши ла вен ча ња.
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сум ње же лео да де те ту обез бе ди моћ ну за шти ту та да нај бо га ти јих и нај у ти цај ни јих 
љу ди у Кар лов ци ма.8 Ве ро ват но ни иза бра но име де те ту ни је би ло слу чај но: оно је 
би ло или же ља оца, ко ји је мо жда још та да пла ни рао сво је жи вот но де ло о ру ском 
ца ру Пе тру Ве ли ком, или оно би ла од лу ка ку ме, бу ду ћи да је то име но сио ми тропо-
лит Па вле Не на до вић пре мо на ше ња. У сва ком слу ча ју, чи ни се да кум ство са Нена-
до ви ћи ма до ста го во ри о Ор фе ли но вом ста ту су и угле ду на ми тро по лит ском дво ру, 
ко ји из гле да ни су би ли баш бе зна чај ни (ОСТО ЈИЋ 1923: 46–47).

Ка ко је до шло до гре шке у го ди на ма Пе тро вог ро ђе ња и Ани не смр ти? Ди ми-
три је Ру ва рац си гур но ни је имао у ру ка ма по ме ну ти Про то кол кр ште них, вен ча
них и умр лих, јер да је сте, на вео би ис прав ну 1758, а не 1759. го ди ну. Про то кол је, на-
и ме, пре 1884. био од нет из Кар ло ва ца и те го ди не до спео у Ау стриј ску на ци о нал ну 
би бли о те ку. Ру ва рац се си гур но слу жио дру гим ма тич ним књи га ма, ко је су се у ње-
го во вре ме на ла зи ле у кар ло вач кој Са бор ној цр кви, и у ко ји ма су та ко ђе би ли за пи-
са ни Пе тро во кр ште ње и Ани на смрт, али под дру гом го ди ном. Бе ле шка о Пе тру, а 
си гур но и о Ани, би ла је, ви де ће мо, ис пи са на ру ком За ха ри је Ор фе ли на у фор му ла ру 
ма тич не књи ге ко ју је он, Ор фе лин, прет ход но оти снуо на сво јој ба кро ре зној пре си.

За ха ри ја Ор фе лин, на и ме, ни је са мо „кон ци по вао ак те, пи сао, пре пи си вао и 
упи си вао на ред бе, до пи се, цир ку ла ре, пи сма, ус кр шње и бо жић не по здра ве, са ста-
вљао ту жбе и из ве шта је и во дио про то ко ле” (ОСТО ЈИЋ 1923: 47) већ се ба вио и дру гим 
по сло ви ма. Од мах по до ла ску у Кар лов це (1757) ис пи сао је и ка ли граф ски укра сио 
ми тро по ли то ву гра ма ту за бач ког епи ско па Мој се ја Пут ни ка (ДА ВИ ДОВ 1978: 162). Ве-
ру јем да је баш то ком ње го вог бо рав ка с ми тро по ли том у Бе чу би ла ку пље на ба кро-
ре зна пре са, при че му не ис кљу чу јем мо гућ ност да је та мо, мо жда код Ја ко ба Шму-
це ра, Ор фе лин сте као и пр ва прак тич на зна ња о ба кро ре зној ве шти ни, за ко ју је и 
ра ни је по ка зи вао за ни ма ње (СИ МИЋ 2013: 142–144). Он је од мах по по врат ку у Кар-
лов це 1758. из ре зао у сво јој „ба кар ној ти по гра фи ји” и у об ли ку књи жи це оти снуо 
Крат кое о бо го по до ба ју штем те лу по кло не ниј и кро ви Хри сто вој и вре ме ни то го на
ста вле ни је, јед ну по сла ни цу Па вла Не на до ви ћа ли тур гич ке са др жи не о кла ња њу на 
ли тур ги ји, ко ју је ми тро по лит по си но дал ној од лу ци из 1757. на пи сао у Бе чу 10. сеп-
тем бра и цир ку лар но ра за слао ма на сти ри ма и све штен ству (МИ ХА И ЛО ВИЋ 1964: 46–47; 
ДА ВИ ДОВ 1978: 163, 309).9 Исте го ди не, пре 2. сеп тем бра, оти снуо је док три нар но-ка-
ти хет ску књи жи цу Ор то док сос омо ло ги ја (ОСТО ЈИЋ 1923: 82–83; МИ ХА И ЛО ВИЋ 1964: 
48–49; ДА ВИ ДОВ 1978: 163, 310; ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2006: 14–18, 39–63) и не ко ли ко са мо стал-
них ба кро ре зних ли сто ва: Рас пе ће Хри сто во, Бо го ро ди цу Бо ђан ску и Све ту Тро ји цу с 
ар хан ђе лом Ми ха и лом, а овај по след њи ми тро по лит је да ро вао ма на сти ру При ви на 

8 О Со са ни (Су са ни, Су за ни), кће ри ка пе та на Јо си фа Мо на стер ли је и су пру зи Па вла Не на до ви ћа, 
вид. ви ше ТО ДИЋ 2020: 17, 165; о на род ном се кре та ру Па влу Не на до ви ћу: МА РИН КО ВИЋ 1966: 171–178; 
НИН КО ВИЋ 2017: 25, 43, 424, 480, 488.

9 Због го ди не си но дал не од лу ке ко ја се по ја вљу је на на слов ној стра ни, оти ски ва ње књи ге се по-
не кад ста вља у 1757. го ди ну, што је од ба цио још Ти хо мир Осто јић (1923: 23, 28); о то ме у но ви је вре ме 
пи шу Вла ди мир Ву ка ши но вић (2006: 10) и Не над Нин ко вић (2017: 460–461).
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гла ва (ДА ВИ ДОВ 1978: 163, 296–297). Сле де ће го ди не (1759) ка ли граф ски је ис пи сао ар хи-
је реј ску гра ма ту те ми швар ском епи ско пу Ви кен ти ју Јо ва но ви ћу Ви да ку и у ба кру оти-
снуо сво ју пр ву Ка ли гра фи ју (МИ ХА И ЛО ВИЋ 1964: 49–51; ДА ВИ ДОВ 1978: 297–299, 310–314; 
ЧА ЛИЋ 2009: 106–120). Нај зад, 1760. го ди не је из дао књи жи цу Крат кое да про стое о 
сед мих та ин ствах учи тел ское на ста вле ни је и штам пао Оду на вос по ми на ни је вто
ра го Хри сто ва при ше стви ја по обра зу пе сни Лва Пре му дра го (ОСТО ЈИЋ 1923: 84; МИ-
ХА И ЛО ВИЋ 1964: 52–53; ДА ВИ ДОВ 1978: 314–315; ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2006: 19–21, 65–76).

Све те по сло ве Ор фе лин ни је пред у зи мао са мо и ни ци ја тив но. Пре но што га је 
по звао у Кар лов це у ле то 1757, ми тро по лит Не на до вић се уве рио у ње го ве ка ли граф-
ске, ли те рар не и цр тач ке спо соб но сти, па од ње га ни је оче ки вао да је ди но пре пи сује 
ак та и укра ша ва син ђе ли је, већ је, ру ко во ђен прак тич ним по тре ба ма, имао са њим и 
дру ге пла но ве. По што му 1751. го ди не ни је ус пе ло да осну је штам па ри ју у Кар ловци ма 
(ГРУ ЈИЋ 1910а: 144–152; 1910б: 665–676; ЧУР ЧИЋ 1988: 20–21), ми тро по лит Не на до вић је 
био при мо ран да ко ри сти услу ге штам па ри је у Рим ни ку или да на ста ви штам па ње 
ба кро ре зних књи га. Бу ду ћи, ме ђу тим, да је Хри сто фор Же фа ро вић умро 1753. го ди-
не, Па вле Не на до вић је по год ну лич ност за те по сло ве на шао у За ха ри ји Ор фе ли ну: 
на ба вио му је ба кро ре зач ку пре су, по вео га ра ди ње не ку по ви не и обу ке у Беч, и од мах 
по по врат ку у Кар лов це за по слио га око из ра де и оти ски ва ња по треб них књи га. Зато 
је Ор фе лин с пра вом сво ју гра фич ку ра ди о ни цу на зи вао ба кар ном ти по гра фи јом, 
јер је она у пр вом ре ду слу жи ла умно жа ва њу књи га. Крат кое о бо го по до ба ју штем 
те лу по кло не ниј и кро ви Хри сто во на ста ло је у скло пу ви ше го ди шњих на сто ја ња 
ми тро по ли та да за ве де ред у по на ша ње вер ни ка на ли тур ги ји, по што су се до та да 
ру ком умно жа ва не па стир ске по сла ни це по ка за ле као не де ло твор не (ОСТО ЈИЋ 1923: 
242–243; ВУК САН 2000–2001: 63–66; ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2006: 10–13). Ка ти хет ска књи жи ца 
Ор то док сос омо ло ги ја је би ла на ме ње на основ ном обра зо ва њу вер ни ка, ко ји ни су 
зна ли ни нај о снов ни је мо ли тве; ми тро по лит је на ре дио по сле ба кро ре зног умно жа-
ва ња књи ге да је чи та ју сви, од де це до про то пре зви те ра, док су мо на си и све штени-
ци мо ра ли да је на у че на па мет; ми тро по лит их је оба ве шта вао да књи гу мо гу да наба-
ве код ње го вог кан це ли сте Ор фе ли на у Кар лов ци ма, го то во по сим бо лич ној це ни 
(ОСТО ЈИЋ 1907: 284–286; 1923: 82–83; ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2006: 14–18). Крат кое да про стое 
о сед мих та ин ствах учи тел ское на ста вле ни је слу жи ло је као при руч ник у кар ло-
вач ким бо го слов ским шко ла ма (ВУ КА ШИ НО ВИЋ 2006: 20–21), као што је и Но ва ја и 
осно ва тел на ја сла ве носерб ска ја ка ли гра фи ја ко ри шће на као уџ бе ник у кар ло вач кој 
Ла тин ско-не мач кој шко ли (ГА ВРИ ЛО ВИЋ 1986: 229–231; ЧА ЛИЋ 2009: 106). Ода на вос по
ми на ни је вто ра го Хри сто ва при ше стви ја је тре ба ло да се „да је пра во слав ни ма бес плат-
но ра ди ду ше спа сне ко ри сти”. Ор фе ли но ва ба кро ре зач ка ра ди о ни ца је испуња ва ла и 
дру ге по тре бе кар ло вач ког цр кве ног сре ди шта: у њој су за ми тро по ли та Па вла Нена-
до ви ћа и епи ско пе ре за не и умно жа ва не син ђе ли је, књи ге и ба кро ре зне ико не.

У на по ри ма да уре ди жи вот у па ро хи ја ма ми тро по ли је, Па вле Не на до вић је пуну 
па жњу по све тио и цр кве ним ма тич ним књи га ма, уо чив ши ко ли ко су се све ште ни ци 
не хај но од но си ли пре ма њи ма, пре не бре га ва ју ћи оно на шта су их оба ве зи ва ли још 
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ми тро по ли ти Мој сеј Пе тро вић и Ви кен ти је Јо ва но вић. Ми тро по лит Не на до вић је у том 
сми слу већ 17. ав гу ста 1749. из дао на ред бу да се уред но во де књи ге ро ђе них (кр ште них), 
ис по ве да них и при че шћи ва них, вен ча них и умр лих, као и до мов ни про то ко ли, што 
је тре ба ло да над гле да ју про то пре зви те ри при ли ком ви зи та ци ја, пре те ћи ка зна ма за 
не из вр ша ва ње те на ред бе (РУ ВА РАЦ 1903: 300). Због не ма ра и ша ре ни ла ко је је вла да ло 
у тој обла сти, сле де ћи ко рак је био ујед на ча ва ње ру бри ка и упи си ва них по да та ка, 
што се нај бо ље мо гло оства ри ти штам па ним фор му ла ри ма ма тич них књи га. За слу га 
за по че так про у ча ва ња ма ти ца при па да Ла за ру Чур чи ћу: он је уста но вио ме то до ло-
ги ју њи хо вог опи си ва ња и ис пи тао нај ста ри је, ње му по зна те фор му ла ре, штам па не 1767. 
и 1768. го ди не у штам па ри ји Ди ми три ја Те о до си ја у Ве не ци ји. Чур чић је твр дио да 
су те ма тич не књи ге, на ме ње не па ро хиј ским цр ква ма у Кар ло вач кој ми тро по ли ји, 
мо ра ле на ста ти уз са гла сност и одо бре ње ми тро по ли та Не на до ви ћа, чи ју је од лу ку 
ре а ли зо вао За ха ри ја Ор фе лин, не ка да шњи ње гов кан це ли ста (ЧУР ЧИЋ 2006: 77–84).

Иду ћи Чур чи ће вим тра гом, Бо ри вој Ча лић је про на шао ста ри је фор му ла ре ма-
тич них књи га кр ште них, вен ча них и умр лих (на при мер, у цр кви у Тр пи њи) и убе-
дљи во до ка зао да су они иза шли ис под Ор фе ли но ве ба кро ре зне пре се (ЧА ЛИЋ 2016: 
314–323, сл. на стр. 315, 317, 319). Нај ста ри је од тих књи га не ма ју на слов ну стра ни цу 
ни да та ци ју, али се по упи си ма у њи ма, као и по јед ном за пи су, мо же уста но ви ти да 
су би ле оти сну те 1761. го ди не (ЧА ЛИЋ 2016: 319–320, 322–323). Дру гој се ри ји ба кро-
ре зних про то ко ла при па да при ме рак из даљ ске Цр кве Све тог Ди ми три ја, ко ји се од 
прет ход них раз ли ку је за гла вљем („жи вом гла вом”) и на слов ним ли стом из ве де ним 
ка ли граф ским сло ви ма, ко ја су ве о ма слич на оним у Ор фе ли но вој Ка ли гра фи ји из 
1759. го ди не, а на том про то ко лу из Да ља на ла зи се и оти снут при мер ка ко тре ба по-
пу ња ва ти фор му лар кр ште них (ЧА ЛИЋ 2016: 320, 322, сл. на стр. 321). Бу ду ћи да је у 
ње му на ве ден ме сец сеп тем бар 1761, Ча лић је за кљу чио да је то при бли жно вре ме 
на стан ка про то ко ла, ма да је упо зо рио и да је упи си ва ње кр ште них у ње му по че ло 
тек у ја ну а ру 1763. го ди не.

Ча ли ће ве за кључ ке о Ор фе ли но вом ау тор ству ових фор му ла ра ма тич них књи га 
при хва та мо без огра де; је ди но ми сли мо да је њи хо во ре за ње у ба кру и оти ски ва ње 
за по че ло ра ни је, и да се оно мо же тач но ста ви ти у 1759. го ди ну. За та кву тврд њу су 
нам по слу жи ли про то ко ли кр ште них и вен ча них из Са бор не цр кве у Кар лов ци ма; 
у цр кви је не сум њи во по сто јао и про то кол умр лих, бу ду ћи да су се њи ме слу жи ли 
Ру ва рац 1891. и Ва сић 1978. го ди не, али је он са да за гу бљен или не где за ту рен. Не 
до но сим опи се ових про то ко ла у Кар лов ци ма, по што бих са мо по но вљао до бар Ча-
ли ћев опис ма тич них књи га у Тр пи њи. На во дим је ди но оно што је осо бе но за карло-
вач ке при мер ке. Про то кол кр ште них (ди мен зи ја 32 × 19,4 cm) има 158 по пу ње них 
и 26 пра зних ли сто ва фор му ла ра, као и два ли ста без фор му ла ра;10 уве зан је у ис ха ба не 

10 Ово укљу чи ва ње пра зних ли сто ва у ма тич ну књи гу са фор му ла ри ма об ја шње но је у про то коли-
ма штам па ним у Ве не ци ји 1767. и 1768. го ди не: „На кон це сва ко га про то ко ла по ста вље но по не ко ли ко 
бе ле хар ти је ра ди то го: ако би ро див ша го сја мла ден ца за крај њу ју ну жду не во змо жно би ло у цер кви с 
це лом обич ном свја том це ре мо ни јом окре сти ти, то та ко ви слу ча ји, ка ким обра зом, и ако би тко или 
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ко ри це од пре со ва ног кар то на об ло же ног цр вен ка стом ко жом, пре ко ко је је на пред-
њој ко ри ци на ле пље на мра мо ри ра на хар ти ја, а књи га има и две врп це за ве зи ва ње. 
Про то кол вен ча них има 190 ли сто ва с фор му ла ри ма, од ко јих су са мо 62 ли ста по пу-
ње на, док је на кра ју ви ше ли сто ва без фор му ла ра; про то кол је јед на ко опре мљен као 
књи га кр ште них и при бли жно је истих ди мен зи ја (31,6 × 19,2 cm); ма ла раз ли ка у 
ди мен зи ја ма од но си се на ши ри ну и ду жи ну мар ги на, док је „слов ни блок” исти.

Упи си ва ње у кар ло вач ки Про то кол кр ште них је за по че ло у сеп тем бру 1759. го-
ди не: на дру гом ли сту (пр ви лист је без фор му ла ра) упи са но је 10. сеп тем бра кр ште-
ње Те о до ре, кће ри Мак си ма и Ма ри је Мир ков, и 6. ок то бра Ан ге ли је, кће ри Јо си фа 
и Је ли са ве те Ра дој чић; на по ле ђи ни је упи са но кр ште ње Ди ми три ја, си на Ки ри ла 
Гру ји на, 9. ок то бра, и Пе тра, си на Лу ке аба џи је, 10. ок то бра. На тре ћем ли сту је упис 
кр ште ња Пе тра Ор фе ли на 28. фе бру а ра, а по сле те фе бру ар ске упа ди це на ста вља ју 
се упи си у пра вил ном вре мен ском сле ду: 16. ок то бра 1759. кр ште на је Ка та ри на, кћер 
про то по па Јев ти ми ја Ра до са вље ви ћа и ње го ве же не Ћир ке, на по ле ђи ни ли ста упи-
санa су 13. но вем бра крш тењa Па вла, си на Пе тра и Је ле не, 14. но вем бра Па вла, си на 
Ми ли ћа Су бо те и Ма ри је, и та ко да ље.

Про то кол вен ча них је по чео да се ис пу ња ва у ја ну а ру 1760. го ди не и то од че-
твр тог ли ста (пр ва три ли ста сa фор му ла ри ма су пра зна) на ко ме је за пи са но вен ча-
ње Те о до ра Ђа ко ви ћа и Си ме о не, кће ри Ни ко ле То ма но ви ћа из Ри ви це, 27. ја ну а ра. 
Упи си ва ње вен ча них се да ље на ста вља без пре ки да у да ту ми ма.

Упис Пе тра Ор фе ли на у Про то кол кр ште них је од нај ве ће ва жно сти, не са мо 
због то га што он пре ки да хро но ло шки низ кр ште них од сеп тем бра до но вем бра 1759, 
већ и за то што је ту ру бри ку сво јом ру ком ис пу нио За ха ри ја Ор фе лин, чи ји се ру ко-
пис пре по зна је већ на пр ви по глед:

Ро дисѧ мл(а)д(е)нцъ по ла мɤже скагω: м(е)с(я)ца фе врɤар їа дне 26о: лѣта пред по ло-
жен на го: о(те)цъ мл(а)д(е)нца За харіа Ор фелінъ, м(а)ти же Ан на, жи телїе кар ло вачкїи: 
кр(е)стисѧ и мѵромъ с(ве)тымъ по ма засѧ чрезъ ме не ɪереѧ Ӏлїю Мар ко ви ча: намѣстни ка 
и па ро ха ц(е)ркве с(вя)т(аго) Хр(и)сто ва Нїко лаа. архїеп(и)ск(о)па мѵрлїкɪис ких чɤдо твор
ца, въ Кар ловцѣ сɤщыѧ: м(е)с(я)ца и дне под лѣтомъ по ло жен на го. И дан но быстъ во 
с(вя)т(омъ) кр(е)щенїи мл(а)д(е)нцɤ имѧ Пе тръ: вос прїем никъ быстъ Со сан на ωт Мо на
стер лич, сɤпрɤга г(оспо да)р(а) Паѵла ωт Не на до вич. а(рхїепи скоп ско) м(итро по лит скагω) 
ил(ири че скагω) с(екре та ра): жи теля кар ло вач кагω.11

У де сном де лу фор му ла ра, пред ви ђе ном за упи си ва ње го ди не, на пи са но је: 1758 
(по след ња број ка је на кнад но ис пра вље на у 9) м(е)с(я)ца фе врɤар їа дне 28о:. У ле вој 
мар ги ни, до ли ни је фор му ла ра, на ла зи се бе ле шка: в̓ че твер ток пред полɤдне въ 
шесты часъ.

уто пио се, или убит био, или ина че не ча је но скон чао се, та ко во је скон ча ни је за пи са ти ов де на бе лој 
хар ти ји” (ЧУР ЧИЋ 2006: 80).

11 Вер за лом је озна чен штам па ни текст фор му ла ра, а кур зи вом уне ти текст, ис пи сан ма сти лом; над-
ред на сло ва су и ов де спу ште на у основ ни ред, а раз ре ше не скра ће ни це су ста вље не у окру гле за гра де.
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Упо ре ди мо ли ову ма тич ну бе ле шку с оном у Про то ко лу кр ште них, вен ча них 
и умр лих кар ло вач ке Са бор не цр кве ко ји је са да у Ау стриј ској на ци о нал ној би бли о-
те ци (вид. го ре), од мах ће мо уо чи ти да се За ха ри ја у нај ве ћој ме ри др жао ње, је ди но 
је текст при ла го дио ру бри ка ма фор му ла ра. Од зна чај ни јих раз ли ка тре ба по ме ну ти 
ма ло из ме ње но зва ње се кре та ра Па вла Не на до ви ћа и ње го ву пле мић ку ти ту лу, коју 
је до био по сле кр ште ња Пе тра Ор фе ли на.12 За ха ри је ва бе ле шка о да ну и ча су Пе тро вог 
ро ђе ња, што ће по но ви ти 1763. у за пи су на ко ри ца ма Апо стол ског мле ка (РУ ВА РАЦ 
1891: 84), тач на је, јер је 26. фе бру ар 1758. го ди не за и ста па дао у че твр так. Тач но је за-
пи сао и го ди ну Пе тро вог ро ђе ња и кр ште ња – 1758, али је она на кнад но пре пра вље на 
у 1759. го ди ну. По прав ка го ди не је очи глед но из ве де на знат но ка сни је – ве ро ват но је 
то учи нио не ки са ве сни све ште ник Са бор не цр кве, сма тра ју ћи је за гре шку, бу ду ћи 
да су сва окол на кр ште ња у про то ко лу би ла из 1759. го ди не. Ту пре пра вље ну го ди ну 
је ви део Ди ми три је Ру ва рац и увео је у Ор фе ли но ву би о гра фи ју, где је она оп ста ла 
до да нас.

На пи та ње за што је За ха ри ја Ор фе лин сво је руч но упи сао по дат ке о си но вље вом 
кр ште њу у ма тич ну књи гу ко ја је по че ла да се по пу ња ва тек сле де ће, 1759. го ди не, 
мо же се ла ко од го во ри ти. Ба кро ре зом оти сну ти фор му лар из 1759. го ди не је био први 
та кве вр сте код Ср ба и си гур но је збу њи вао све ште ни ке, на ви кле да у ру ко пи сне ма-
тич не књи ге упи су ју по дат ке по свом на хо ђе њу и са до ста сло бо де. Мо же би ти да се 
у Кар лов ци ма ова те шко ћа осе ти ла већ при ли ком пр вих упи са, па је Ор фе лин, тво-
рац про то ко ла, у пр ву сло бод ну ру бри ку, из ме ђу 10. и 16. ок то бра 1759, упи сао по-
дат ке о кр ште њу свог си на, пре у зе те из ста ри јег ру ко пи сног про то ко ла – упи сао их 
је као при мер ка ко тре ба ис пу ња ва ти ру бри ке фор му ла ра. Ус пут је, али из ван штам-
па ног окви ра, до дао ка да се Пе тар тач но ро дио. Уве рен сам да је из истих раз ло га и 
на исти на чин унео и умр ли цу сво је су пру ге Ане у са да за гу бље ни Про то кол умр лих 
и да се она и та мо на ла зи ла на јед ној од пр вих стра на про то ко ла. Си гур но је и ту доц-
ни је би ла ис пра вље на го ди на Ани не смр ти, ко ја је за ве ла Ру вар ца; си гур но је, та ко ђе, 
да је и она би ла про пра ће на Ор фе ли но вом мар ги на ли јом о ду жи ни Ани ног жи во та 
и бра ка, ко ју је об ја вио Па вле Ва сић, не на во де ћи ода кле је узео по да так (ВА СИЋ 1978: 
88). Уо че ни „про пуст” о на чи ну по пу ња ва ња ру бри ка био је ис пра вљен у ка сни јим 
ба кро ре зним и штам па ним ма тич ним књи га ма, до да ва њем оглед ног ис пу ње ног 
обра сца на на слов ном ли сту, а још ка сни је и штам па ним упут ством за упи си ва ње у 
фор му лар (ЧУР ЧИЋ 2006: 79–81; ЧА ЛИЋ 2016: 320, сл. на стр. 321). 

Са жи ма њем до са да шњих зна ња о Ор фе ли но вим фор му ла ри ма ма тич них књи га 
мо гло би се при лич но вер но за ми сли ти њи хо во ства ра ње. За ха ри ја Ор фе лин је, свака-
ко по на ло гу ми тро по ли та Не на до ви ћа, при сту пио об ли ко ва њу фор му ла ра ма тич-
них књи га, и то се па рат но: одво је но за кр ште не, вен ча не и умр ле. У њи ма је сва ка 

12 Ми тро по лит Па вле Не на до вић је 11. ма ја 1758. до био угар ско плем ство за се бе и си но ве сво је 
бра ће, Па вла Мир ко ва и Па вла Јо си фо ва (Па вла Не на до ви ћа Мла ђег), на род ног се кре та ра, ко ји су у 
плем ство Срем ске жу па ни је упи са ни 11. сеп тем бра 1758. (ДУ И ШИН 1940: 108).
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стра на ре ша ва на по себ но, са по две фор му лар ске ру бри ке, та ко ђе по себ но ре за не на 
јед ној ба кар ној ма три ци. Рад на при пре ми и оти ски ва њу ба кро ре зних ли сто ва Про
то ко ла кр ште них био је за вр шен до по чет ка сеп тем бра 1759, а Про то ко ла вен ча них 
до ја ну а ра 1760, кад су у ње му би ле ис пу ње не пр ве ру бри ке, док о Про то ко лу умр
лих не ма мо по дат ке. Ови про то ко ли ни су има ли на слов не ли сто ве, су де ћи пре ма 
ори ги нал ном по ве зу кар ло вач ких ма тич них књи га. Мо жда су то би ли пр ви при мер ци, 
„пи лот-из да ња”, по кло ње ни или про да ти кар ло вач кој Са бор ној цр кви. Оста так ти ра-
жа је ве ро ват но оти снут то ком 1760. го ди не, о че му би све до чи ле ма тич не књи ге у 
Тр пи њи (ЧА ЛИЋ 2016: 320) као и од лич но са чу ван ком плет све три књи ге из Цр кве 
Све тог Ни ко ле у Зе му ну,13 у ко ји ма је за пи си ва ње по че ло у ја ну а ру 1761. го ди не. Оне 
су пот пу но јед на ке с опи са ним про то ко ли ма у Кар лов ци ма из 1759. го ди не. Рад на 
про то ко ли ма се на ста вио и у 1761. го ди ни, ка ко по ка зу је до бро очу ван при ме рак цр кве 
у Да љу: у њи ма је за др жан ста ри из глед фор му ла ра, је ди но су из ме ње на за гла вља 
стра ни ца, а књи ге су до би ле и на слов ни лист с обра сцем за по пу ња ва ње (ЧА ЛИЋ 
2016: 320–322). За ха ри ја Ор фе лин је из гле да на фор му ла ри ма ма тич них књи га ра дио 
до кра ја свог бо рав ка у Срем ским Кар лов ци ма, што би по твр ђи ва ли не ки још ви ше 
из ме ње ни про то ко ли: на њи хо вим стра ни ца ма су се уме сто две по ја ви ле три фор му-
лар ске ру бри ке. Ова тре ћа ва ри јан та про то ко ла си гур но је на ста ла до ле та 1762, кад 
је Ор фе лин на пу стио Кар лов це, а они су по че ли да се ис пу ња ва ју – по оно ме што се 
да нас зна – од по чет ка сле де ће, 1763. го ди не (ЧА ЛИЋ 2016: 323). 

Ве ли ку по тре бу за ма тич ним књи га ма ни су мо гли да за до во ље скром ни ти ра-
жи оти сну ти на ба кро ре зној пре си, ко ји су из гле да ко ри шће ни је ди но на под руч ју 
Срем ске епар хи је. Због то га је Ди ми три је Те о до си је 1767. и 1768. го ди не штам пао у 
Ве не ци ји но ве фор му ла ре за про то ко ле кр ште них, вен ча них и умр лих, сва ка ко са 
зна њем и одо бре њем ми тро по ли та Не на до ви ћа, ко ји су би ли у упо тре би у це лој Кар-
ло вач кој ми тро по ли ји. При хва там прет по став ку да је у њи хо вој при пре ми и из да-
ва њу уче ство вао За ха ри ја Ор фе лин (ЧУР ЧИЋ 2006: 81–82). Сво је кар ло вач ко ис ку ство 
је при ме нио у об ли ко ва њу књи га, тек сто ви ма обра за ца за упи си ва ње и оп шир ним 
„при мје ча ни ји ма”. Ма тич не књи ге штам па не у Ве не ци ји су на ба ви ле мно ге па ро хиј-
ске цр кве: ве ро ват но су про да ва не у Кар лов ци ма, а део ти ра жа је по се до вао и За ха-
ри ја Ор фе лин. Су ди мо то по ње го вом пи сму си нов цу Ја ко ву од 13. мар та 1773, у ко ме 
по ми ње про то ко ле, ко је је ма ло ра ни је про дао ки кинд ском про ти (РУ ВА РАЦ 1891: 87).

Мо гло би се за кљу чи ти да је пр вих пет го ди на ко је је За ха ри ја Ор фе лин про-
вео у Срем ским Кар лов ци ма би ло ве о ма зна чај но у ње го вом лич ном жи во ту и умет-
нич ком ра ду. По ла го ди не по сле до ла ска у Кар лов це умр ла му је же на Ана, са мо две 
не де ље по што је ро ди ла си на Пе тра. Ор фе лин се су пру ге још ду го и са ту гом се ћао, 
док се са си ном из не по зна тих раз ло га раз и шао по сле пет на ест го ди на.14 Он се на 

13 Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Збир ка цр кве них ма тич них књи га, Храм све тог Ни ко ла ја у Зе му-
ну, књ. 1, 11, 22. 

14 Су де ћи пре ма оно ме што је сам за пи сао, За ха ри ја је био до бар и бри жан ро ди тељ. Ра но је по чео 
да обра зу је и вас пи та ва Пе тра у хри шћан ском ду ху и ра ди ње га је 1763. го ди не са ста вио ка ти хи зис 
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дво ру ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, уз сва ко днев не кан це ла риј ске по сло ве, ба вио 
и мно гим дру гим ак тив но сти ма, од ко јих је нај ва жни ји био рад у „ба кар ној ти по-
гра фи ји”, где је, очи глед но сам, оба вљао све ба кро ре зне по сло ве: од из ра де цр те жа, 
пре ко при пре ма ња ма три ца до оти ски ва ња ли сто ва на пре си. Нај че шће се ра ди ло 
о за да тим, ути ли тар ним по сло ви ма – књи га ма, про то ко ли ма и ико на ма – ко ји су 
би ли из во ђе ни по на ло гу ми тро по ли та и на руџ би на ма епи ско па. И у њи ма је, кад год 
је био у при ли ци, успе вао да ис ка же свој рас ко шан умет нич ки дар: у књи гу Крат кое 
на ста вле ни је укљу чио је грб Кар ло вач ке ми тро по ли је, у Ор то док сос омо ло ги ју пред-
ста ву Све те Тро ји це, а Ка ли гра фи ја је би ла, ра зу мљи во, пре пу на илу стра ци ја, док су 
са мо стал ни гра фич ки ли сто ви већ уве ли ко на ја вљи ва ли бу ду ћег до брог умет ни ка. У 
пр вим ба кро ре зним књи га ма ко је су би ле оти сну те у Кар лов ци ма на ла зе се и па не-
ги рич ки, при год ни, али и ори ги нал ни Ор фе ли но ви сти хо ви. Све то по ка зу је да је 
Ор фе ли но во пр во кар ло вач ко раз до бље би ло из у зет но ва жно у ње го вом умет нич-
ком раз во ју. Ако је би о гра фи ју у Хо ра њи је вом лек си ко ну (1776) (Horányi 1776: 705–
708; ХО РА ЊИ 2001: 495) са ста вио сам, или бар ве ћим де лом сам, као што се прет по-
ста вља,15 по ста је ја сно за што је 1757. од лу чио да до ђе у Срем ске Кар лов це, јер је ту 
би ло се ди ште ми тро по ли та сла вен ског на ро да, а до да ли би смо – и сре ди ште ду хов-
ног, кул тур ног и умет нич ког жи во та Ср ба XVI II ве ка. За то је ра зу мљи во за што се 
у Кар лов це и ка сни је вра ћао и у њи ма кра ће или ду же жи вео. 
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Bra ni slav N. To dić
ZA HA RI JA OR FE LIN IN KAR LOV CI 1757–1762:  

SO ME COR REC TI ONS AND AD DI TI ONS

Sum mary

The first fi ve years that Za ha ri ja Or fe lin spent in Srem ski Kar lov ci (1757–1762) we re very sig-
ni fi cant for his per so nal li fe and ar ti stic work. Ba sed on the da ta from the ci vil re gi sters, it is pos si ble 
to re con struct and ac cu ra tely da te the events in Or fe lin’s fa mily. Half a year aft er they mo ved from 
No vi Sad to Kar lov ci, his wi fe Ana died (March 10, 1758), two we eks aft er she ga ve birth to the ir son 
Pe tar, who was bap ti zed on Fe bru ary 28. At the pa la ce of Me tro po li tan Pa vle Ne na do vić, Or fe lin, 
in ad di tion to his daily offi  ce du ti es, al so de alt with ot her tasks. One of his ma jor du ti es was wor-
king in a “cop per prin ting shop”, whe re he ap pa rently per for med all cop per en gra ving work: from 
dra wing and pre pa ring ma tri ces to prin ting she ets on a cop per en gra ving press. Most oft en, they 
we re uti li ta rian as sig nments − bo oks, pro to cols, and icons − car ried out by or der of the me tro po-
li tan or the bis hop. Ho we ver, even the re, Or fe lin ma na ged to ex press the la vish gift of a fu tu re good 
ar tist, which pro ves that Or fe lin’s first pe riod in Kar lov ci was ex tre mely im por tant in his ar ti stic 
de ve lop ment. The pa per is de vo ted ma inly to the work of Za ha ri ja Or fe lin on the de sign and prin ting 
of birth (bap tism), mar ri a ge, and de ath re gi sters. He wor ked on them for a long ti me, bet we en 1759 
and 1762, and prin ted them in three va ri ants. In the ci vil re gi sters of the first se ri es, he per so nally 
wro te the in for ma tion abo ut the bap tism of his son Pe tar and the de ath of his wi fe Ana, as exam-
ples of how to fill in the ap pro pri a te sec ti ons of the form. Ho we ver, the re are so me er rors in his 
bi o graphy be ca u se years in re gi sters we re sub se qu ently chan ged, which are now be ing cor rec ted. 
The work on ci vil re gi sters − highly so ught aft er in the Kar lov ci Me tro po li ta na te – Or fe lin con ti nued 
in Ve ni ce aft er he left Kar lov ci in 1762. 

Keywords: Za ha ri ja Or fe lin, cop per en gra ving, ci vil re gi sters, Kar lov ci Me tro po li ta na te, 18th 
cen tury.
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