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„Колико ти труд твој обећава поштовани Христофоре 
Књига открива ономе који је само руком отвори 
Гле, ово ново казује: 
Да ти је у ствари ова књига мала велико име обележила 
…Ето колико ћеш бити поштован увек у славном 
Српском народу…”

Павле Ненадовић Млађи1

Срп ска кул ту ра XVI II ве ка у Кар ло вач кој ми тро по ли ји до жи ве ла је по ја-
вом Же фа ро вић–Ме сме ро ве Сте ма то гра фи је јед ну од сво јих пр вих ба рок-
них свет ко ви на. Ова ма ла, дра го це на књи га, без  сум ње јед на од нај вред ни јих 
ко је су Ср би у то ме ве ку има ли, но си ла је мно го стру ке по ру ке ко је се из ње-
них стра ни ца још и са да иш чи та ва ју и ту ма че, а ко је су, за це ло, на шим љу ди ма 
оно га вре ме на би ле ја сне и бли ске, јер је Сте ма то гра фи ја из ра жа ва ла са вре-
ме не кул тур не, умет нич ке и на ци о нал но-по ли тич ке те жње срп ског на ро да у 
Аустри ји у го ди на ма ве ли ких ис ку ше ња.

Да би се да нас схва тио исто риј ски зна чај и бли ста ва уло га Сте ма то гра
фи је у пре по ро ду на ци о нал не кул ту ре, у те ку ћој ма ти ци по ли тич ких зби ва ња 
у ко ји ма су се Ср би на шли, тре ба се вра ти ти у про стор и вре ме ко је је ова 
књи га ми си о нар ски ис пу ња ва ла.

У Сте ма то гра фи ји се на пр вом ме сту уоча ва ју ли ков но гра фич ки али 
и књи жев но-пе снич ки при ло зи, сто га се и мо же ре ћи да баш ова књи га до-
при но си бо љем исто риј ском по и ма њу по ли тич ких при ли ка у ко ји ма се на шао 
наш на род у Угар ској у суд бо но сним го ди на ма аустро-тур ских рат них об ра-
чу на, чи је су се по сле ди це од ра жа ва ле на жи вот Ср ба на се ље них на ши ро ким 
про стран стви ма па нон ске рав ни це – а, за пра во у окви ру сво је тек осно ва не 
Кар ло вач ке ми тро по ли је.

Од Ве ли ке се о бе Ср ба под па три јар хом Ар се ни јем III Чар но је ви ћем 
(1690) до по ја ве Сте ма то гра фи је про те кло је са мо пет де це ни ја, а за то вре ме 

1 Стематографија, Беч, 1741, лист 53б. (Из похвалне песме Павла Ненадовића 
Млађег.)
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од и гра ли су се круп ни по ли тич ки и вој ни до га ђа ји. По чео је жи вот Ср ба до-
се ље ни ка у друк чи јим дру штве но-со ци јал ним усло ви ма, а Кар ло вач ка ми тро-
по ли ја је по ста ла не са мо црквени већ и по ли тич ки „spi ri tus rec tor”. Одр жа но 
је не ко ли ко на род но-цр кве них са бо ра, а ра то ве из ме ђу две ве ли ке си ле окон-
ча ли су уго во ри о ми ру, Кар ло вач ки (1699), По жа ре вач ки (1718) и Бе о град-
ски (1739), са по сле ди ца ма ко је су осе ти ли и Ср би. У тим де це ни ја ма се о ба, 
ра то ва и но вих не си гур них ста ни шта ов де се још увек ма шта ло о по врат ку у 
ста ре кра је ве. Мо на си и све ште ни ци су у про по ве ди ма по ми ња ли нат пис на 
ан ти мин су ми тро поли та Иса и је Ђа ко ви ћа из 1708. го ди не: „До кле Бог даст и 
пре стол Пек ски до би је се”.

За по ли тич ке при ли ке у Кар ло вач кој ми тро по ли ји ве о ма су ва жна зби-
ва ња про у зро ко ва на аустро-тур ским ра том 1737–1739. го ди не. По сле две го-
ди не во је ва ња, аустриј ска вој ска, ко ја је про др ла до Ни ша и Но вог Па за ра, би-
ла је при ну ђе на на бр зо по вла че ње. Па три јарх пећ ки, Ар се ни је IV Јо ва но вић 
Ша ка бен та, још је на по чет ку то га ра та по ди гао на уста нак сво је, од Ту ра ка 
угње та ва но, ста до и ста вио се у слу жбу хри шћа на про тив Ту ра ка, оче ку ју ћи 
од Аустри ја на ца ко нач но осло бо ђе ње Ср би је. Рат на сре ћа је, ме ђу тим, би ла 
на стра ни Тур ске. Аустри ја је, пот пи су ју ћи Бе о град ски мир, 1739. го ди не по-
но во пре да ла це лу Ср би ју Тур ци ма. Пећ ки па три јарх Ар се ни је Че твр ти био 
је при ну ђен, али и по зван од ца ра Кар ла Ше стог, да са не ко ли ко хи ља да Ср ба 
пре ђе пре ко Са ве и Ду на ва. Би ла је то дру га се о ба Ср ба, знат но ма ња од оне 
под па три јар хом Чар но је ви ћем. Тек по сле ове се о бе и Бе о град ског ми ра по-
ста ло је Ср би ма, по да ни ци ма аустриј ске ца ре ви не, ја сно да је њи хо ва же ља да 
се вра те у свој за ви чај са мо на да ко ја се не ће оства ри ти.

Тре ба ло је учвр шћи ва ти сво је не си гур не по ло жа је и обез бе ђи ва ти пра-
ва на осно ву цар ских При ви ле ги ја и оси гу ра ва ти да љи оп ста нак на те ри то ри ји 
Мо нар хи је, а да се при то ме ни шта не из гу би у вер ском и, ра зу мљи во, на ци о-
нал ном по гле ду. Тог исто риј ски од го вор ног и те шког по сла при хва тио се пећ ки 
па три јарх, са да ду хов ни и по ли тич ки во ђа срп ског на ро да у Аустри ји. Рат не за-
слу ге свог на ро да умео је Ар се ни је Че твр ти да ис ко ри сти и да се на њих по зо ве 
кад год је то би ло по треб но. Он је тра жио да на овој те ри то ри ји бу де по твр ђен 
и на да ље као па три јарх и да се ње го ва па три јар ши јска ју рис дик ци ја про ши ри 
над Ср би јом, Ма ке до ни јом, Дал ма ци јом, Бо сном, Хр ват ском и да ље где год има 
ју жно сло вен ског на ро да пра во слав не ве ре. Па три јарх је да ље тра жио по твр ду 
При ви ле ги ја што је по сле Бе о град ског ми ра би ло од жи вот ног ин те ре са за Ср-
бе у Аустри ји. У из ме ње ним усло ви ма зах теви па три јар ха Ар се ни ја Че твр тог са-
мо су се де ли мич но осла ња ли на ње гов „фун да мен тал ни ме мо ран дум… у ко ме 
је нај пот пу ни је и нај ја сни је из ло жен срп ски на ци о нал ни про грам ка ко га је он 
схва тао уочи аустриј ско-тур ског ра та 1737. док је још био на па три јар шиј ском 
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тро ну у Пе ћи”, а упу ћен је био ца ру Кар лу Ше стом. У том ме мо ран ду му пећ ки 
па три јарх по ста вља зах тев „да за све кра је ве ко је осво је цар ске тру пе бу ду на 
сна зи Ле опол дове срп ске при ви ле ги је”. Сма тра се да је овај „нај зна чај ни ји про-
грам ско-по ли тич ки спис срп ске исто ри је из пр ве по ло ви не XVI II ве ка на стао у 
ка сну је сен 1736. или по чет ком 1737. го ди не”.2

c

Не ке од пат ри јар хо вих по ли тич ких иде ја има ле су од је ка у гра фич ком 
де лу Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа, „или ри ко ра си јан ског (срп ског) зо гра фа”, ко-
ји је са мо не ко ли ко го ди на ра ни је до шао из Ма ке до ни је у Кар ло вач ку ми тро-
по ли ју, у ко јој је раз вио бо га ту и ра зно вр сну умет нич ку де лат ност. Ли ков но 
обра зо ван у свом за ви ча ју, Же фа ро вић је тек у Кар ло вач кој ми тро по ли ји ис-
по љио сво ју мно го стру ку умет нич ку де лат ност и по стао је дан од нај зна чај ни-
јих ро до на чел ни ка но ви је срп ске умет но сти. Он је, у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка, нај ви ше до при нео да се у срп ској умет но сти пре ва зи ђу за ста ре ли, и већ 
пот пу но оси ро ма ше ни, об ли ци сред њо ве ков не тра ди ци је и да се умет ност 
упу ти у прав цу но вих, ба рок них стре мље ња. По сле жи во пи са ња цр кве ма на-
сти ра Бо ђа на у Бач кој (1737) и срп ске цр кве у Ши кло шу, код Мо ха ча (1740), 
Же фа ро вић се опре де љу је ра ду на ба кро ре зној гра фи ци. Би ло је то 1741. го-
ди не, ко ја се сма тра нај зна чај ни јим да ту мом срп ске ба рок не гра фи ке.

Же фа ро ви ће во упо зна ва ње ба кро ре зне ве шти не у беч кој гра вер ској 
ра ди о ни ци То ме Ме сме ра (Tho mas Mössmer, 1717–1777)3 тре ба при пи са ти 
ње го вој умет нич кој ра до зна ло сти и же љи да по ред жи во пи са, ико но пи са, тех-
ни ке умет нич ког ве за, на у чи и тех ни ку ба кро ре за, али, сва ка ко, и на го во ру и 
усло ви ма ко је му је пру жио ње гов ме це на па три јарх Ар се ни је Че твр ти. Же-
фа ро ви ће ва опре де ље ност гра фи ци па да у вре ме ко је је на ме та ло по тре бу за 
овом умет нич ком вр стом. До пр вих Же фа ро ви ће вих ба кро ре за, срп ски гра-
фи ча ри су по зна ва ли са мо тех ни ку др во ре за, др же ћи се ма хом тра ди ци о нал-
них стил ских и ико но граф ских ре ше ња, док су ба кро ре зи би ли по зна ти пре-
те жно као ли сто ви на ба вља ни из Ру си је, или они ко је су срп ски ар хи је ре ји 
по ру чи ва ли код аустриј ских гра ве ра. Ра зу мљи во је он да да је па три јарх Ар се-
ни је Че твр ти по же лео да има ба кро ре сца пра во слав не ве ре, ко д којег ће мо ћи 
да на ру чи ба кро ре зе од ре ђе не идеј не и ли ков не са др жи не.

Пр ви Же фа ро вић–Ме сме ров ба кро рез из дат је у про ле ће 1741. го ди не; 
био је то Све ти Са ва са срп ским све ти те љи ма до ма Не ма њи ног, ко ји је за ми-
шљен као гра фич ки при лог ди пло мат ским зах те ви ма Ар се ни ја Че твр тог на 

2  С. Га ври ло вић, Срп ски на ци о нал ни про грам па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа 
(1736– 1737), Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 44, Но ви Сад 1992.

3  En ci klo pe di ja li kov nih umjet no sti, 3 Za greb 1964, 443.
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беч ком дво ру. Тај ба кро рез је био не ка вр ста про па ганд ног по ли тич ког ме мо-
ран ду ма, а уз то упу ћен као че стит ка ца ри ци Ма ри ји Те ре зи ји по во дом ње-
ног сту па ња на пре сто. На ба кро ре зу су на пр ви по глед пред ста вље ни срп ски 
све ти те љи. У ства ри, ту су по ред све тог Са ве при ка за ни ли ко ви Стефа на Не-
ма ње, Сте фа на Пр во вен ча ног, кра ља Ми лу ти на, Сте фа на Де чан ског, Уро ша 
Пе тог и дру гих вла да ра. Сви су при ка за ни са ним бом око гла ве па ипак – овај 
ба кро рез ни је био са мо све ти тељ ски. У су шти ни би ло је то ве ли ча ње срп ске 
про шло сти, по што ва ње ко је је одр жа ва ло на род ни дух у те шким вре ме ни ма, 
али исто вре ме но на гла ша ва ло вла дар ци, це лој др жав ној упра ви, угар ским 
пле ми ћи ма и не при ја тељ ски рас по ло же ној ка то лич кој цр кви да су до се ље ни 
„Рас ци ја ни” на ци ја слав не про шло сти.

У до њем де лу, ис под све тих вла да ра, из гра ви ран је ста ри срп ски грб: дво-
гла ви орао са нат пи сом „Дом Не ма њин”, окру жен са шест гр бо ва ју жно сло-
вен ских зе ма ља. Ле во и де сно од гр бо ва из гра ви ра на је при год на пе сма у ко јој 
Ар се ни је Че твр ти, већ у пр вом сти ху, по ми ње рев ност до му Не ма њи ном, да 
би за тим по ме нуо зе мље и по кра ји не на ко је се про те же ње го ва па три јар шка 
ју рис дик ци ја, за вр ша ва ју ћи ову по ру ку ак ту ел ним сти хо ви ма:

„Ов де ћеш вид ти све ца ре ве, све све ти те ље. 
Не мој те, о Ср би гу би ти на ду. 
Јер кра љев на Ма ри ја Те ре зи ја об у че угар ско 
Цар ско ру хо и ста ви кру ну на гла ву, 
Да на ма по да ни ци ма по вра ти сла ву на сту па ју ћих ле та…”

Ис по ље но је у овом ба кро ре зу и сти хо ви ма ба рок но ве ли ча ње срп ске 
про шло сти али и по да нич ке ода но сти. Др же ћи се на род не му дро сти – ко га је 
мо ли ти, ни је га ср ди ти – па три јарх је упу тио и не ко ли ко ре чи ода но сти вла-
дар ки од ко је ће, за ду го, за ви си ти суд би на срп ског на ро да у Угар ској.4

Ба кро рез Све ти Са ва са срп ским све ти те љи ма до ма Не ма њи ног из дат је, 
као што се из сти хо ва ви ди, не по сред но по сле сту па ња на пре сто Ма ри је Те-
ре зи је. У то вре ме већ уве ли ко те ку при пре ме за из да ва ње Сте ма то гра фи је и 
она се у пр вом из да њу по ја вљу је већ ок то бра ме се ца исте, 1741, го ди не.

c

Же фа ро вић–Ме сме ро ва Сте ма то гра фи ја осла ња се на де ло чу ве ног 
хр ват ског по ли хи сто ра и ба кро ре сца Па вла Ри тер Ви те зо ви ћа, штам па но на 
ла тин ском је зи ку у Бе чу 1701. го ди не под на сло вом Ste ma to grap hia si ve ar mo-
rum illyri co rum de li ne a tio, de scrip tio et re sti tu tio, а по том и у За гре бу, 1702. 

4  Д. Да ви дов, Хри сто фор Же фа ро вић, пр ви срп ски ба кро ре зац XVI II ве ка, Збор ник, 
„Де ло Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа”, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 38–9.
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го ди не, под не што друк чи јим на сло вом.5 Зва нич ној аустриј ској по ли ти ци 
од го ва ра ла је Ви те зо ви ће ва Stem ma to grap hia у ко јој су оти сну ти гр бо ви зе-
ма ља и по кра ји на – та да јед ним де лом под Тур ци ма – ко је би Аустри ја ра до 
при са је ди ни ла по сле про те ри ва ња свог опа сног не при ја те ља са Бал ка на. И 
па три јар ху Ар се ни ју Че твр том је би ла по зна та Ви те зо ви ће ва књи га и иде ја о 
ује ди ње њу Хр ва та, Ср ба и Сло ве на ца, ко ју је Ви те зо вић, на свој на чин, у сво-
јим де ли ма лу ка во, а на ште ту Ср ба, из ла гао. Па три јарх Ар се ни је Че твр ти је 
са сво јим са рад ни ци ма, ко ји су уче ство ва ли у во ђе њу по ли ти ке Кар ло вач ке 
ми тро по ли је, од лу чио да Ви те зо ви ће ву књи гу из да у до пу ње ном, да кле, пот-
пу но из ме ње ном об ли ку.

Па три јарх Ар се ни је Че твр ти, зо граф Хри сто фор Же фа ро вић и па три-
јар шки се кре тар и пе сник Па вле Не на до вић Мла ђи са др жај но и идеј но да ли 
су друк чи ји ка рак тер пр во бит ном пред ло шку, Ви те зо ви ће вој књи зи. То ви ше 
ни је са мо хе рал дич ки збор ник – ка кав је у Ви те зо ви ћа – већ је то ме до да то 
два де сет де вет ли ко ва ју жно сло вен ских вла да ра и све ти те ља, пор трет Ар се-
ни ја Че твр тог, ду гач ка пе сма ње му по све ће на, три јум фал ни пор трет ца ра Ду-
ша на на ко њу, окру же ног гр бо ви ма, лик ца ра Ду ша на из ме ђу Хро но са и Ми-
нер ве и, на кра ју, пе сма по све ће на Хри сто фо ру Же фа ро ви ћу, у ко јој се ве ли ча 
ово ње го во де ло.

Ова ко за ми шље на Сте ма то гра фи ја још ви ше је под ву кла по ли тич ке 
зах те ве па три јар хо ве. Ка да се про чи та ју сти хо ви из пе сме по све ћене ње му, 
мо же се још бо ље раз у ме ти идеј на по тка ове књи ге:

„Када си осим савета, понудио помоћ 
против непријатеља хришћанског 
Приволео си све своје хришћане на рат 
Скупио си обимну множину људи, 
Која је могла збунити непријатеља силна 
Сав си Ти сама сушта верност и у верности 
Учиш Народ. Славноме цару и крв си завештао… 
А крв проливена већ је светом римском цару позната 
Римски непобедиви цар Карло Шести 
Полазећи у вечни живот препоручи 
Наследници Августној, угарској краљици 
Терезији Марији, труд Твој даноноћни… 
Подсећамо поново на илирско оружје славно 
Које је свему свету познато… 
Оружјем је наша свенародна слобода утврђена 

5  Г. Ми ха и ло вић, Срп ска би бли о гра фи ја XVI II ве ка, Бе о град, 1964, 24.
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Крвљу у злато процењена… 
И ето крајњи разлог мога дела је 
Да су предели у књизи овој Илирија цела, 
А ти њен патријарх по наследном праву…”6

Док су ли ко ви све ти те ља и вла да ра ве ли ча ње слав не про шло сти, ови 
сти хо ви се од но се на не дав не до га ђа је. Под ву че не су њи ма рат не за слу ге па-
три јар хо ве, ко је је он са сво јим на ро дом сте као у про шлом ра ту, па те тич но је 
по ме ну та пре по ру ка по кој ног ца ра Кар ла Ше стог, и на кра ју ни је про пу ште-
но да се ка же да је па три јарх у то ме зва њу по на след ном пра ву.

Сти хо ви Па вла Не на до ви ћа Мла ђег, у пе сми по све ће ној Же фа ро ви ћу, 
ба ца ју све тлост на још је дан зна чај Сте ма то гра фи је за ње не са вре ме ни ке:

„Мислим, веома ће бити радостан такав читатељ 
Кад отвори даље (књигу) и угледа цело српско царство 
Јер ће се ослободити тамног мрака незнања српске прошлости 
А светлост славе дома Немањићског од сада биће му позната”.

У то ме вре ме ну ка да се исто ри ја ско ро и ни је учи ла у оно ма ло шко ла 
ко је су би ле крат ког ве ка, ова ко за ми шље на Сте ма то гра фи ја тре ба ло је да 
пру жи на шем на ро ду из ве сна зна ња из на ци о нал не исто ри је, а пре ко тог зна-
ња да му учвр сти ве ру, мо рал ну и по ли тич ку по сто ја ност. Сте ма то гра фи ја је 
има ла уло гу исто риј ског ал бу ма и при руч ни ка.

Ка да се по ја ви ла Сте ма то гра фи ја је би ла нај тра же ни ја и нај бо ље при-
мље на књи га то га до ба. Она је по ти сну ла у дру ги план ча слов це, псал ти ре и 
дру ге цр кве не књи ге и по ста ла нај о ми ље ни ја лек ти ра срп ског на ро да. Ма да је 
њен ме це на и идеј ни тво рац био ар хи је реј, Сте ма то гра фи ја ни је би ла књи га 
кли ра, већ са свим си гур но књи га мла дог срп ског гра ђан ства ко је се већ сре-
ди ном то га ве ка за ла же за ве ћа пра ва и де мо крат ски је од но се у дру штву. Из 
Сте ма то гра фи је су мла ди сри ца ли сло ва, она је и Ди ми три ја, До си те ја Об ра-
до ви ћа, у де тињ ству „оба ја ва ла”7 а ста ри ји су се из ње на ор у жа ва ли ро до љу-
бљем и по ли тич ком све шћу.

c

Струч на ли те ра ту ра о Же фа ро ви ћу то ком XIX и XX ве ка до ста је обим-
на, ма да се од мах мо ра при ме ти ти да је ње го ва де лат ност раз ли чи то ту ма че на. 
Тре ба ре ћи да се нај ви ше пи са ло о књи га ма ко је је Же фа ро вић из дао у ба к-

6  Стематографија, Павле Ненадовић – Похвална песма Павла Ненадовића Млађег 
патријарху Арсенију Четвртом. (Превео Петар Момировић).

7  Д. Об ра до вић, Ети ка, Ве не ци ја, 1803, 5.
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ро ре зној тех ни ци и да је он због тих књи га, вр ло ра но, ушао у исто ри ју срп-
ске књи жев но сти, иако се књи жев но шћу ни је ба вио, или је то ба вље ње би ло 
са свим не знат но и са свим спо ред но у ње го вом, ина че ра зно ли ком, умет нич-
ком де лу. За хва љу ју ћи то ме, о Же фа ро ви ће вим књи га ма нај че шће су пи са ли 
исто ри ча ри књи жев но сти, би бли о гра фи и исто ри ча ри по ли тич ке и цр кве не 
исто ри је XVI II ве ка. Оту да је и ли те ра ту ра о Сте ма то гра фи ји ве о ма бо га та, 
али че сто не до вољ но кри тич ки осве тље на.

У дру гој по ло ви ни ве ка у ко јем је жи вео, Же фа ро ви ће ва Сте ма то гра
фи ја се не по ми ње – то је до ба ка да се код нас још ни је пи са ло о умет нич ким 
де ли ма. Али, ова књи га је већ на по чет ку XIX ве ка би ла по ме ну та: та да је у 
на дах ну том пред го во ру сво је Ети ке До си теј Об ра до вић по ме нуо Же фа ро-
ви ће во име ис пред оста лих на ших зна ме ни тих љу ди осам на е стог ве ка.8 До си-
теј је сма трао да је Же фа ро вић на пи сао у Сте ма то гра фи ји пе сму по све ће ну 
Ар се ни ју Че твр том, па је та ко по че ла да се ства ра чи та ва ли те ра ту ра о Же-
фа ро ви ћу пе сни ку и књи жев ни ку. Баш у то до ба, ка да је До си теј у Мле ци ма 
штам пао сво ју књи гу, и ка да је она рас ту ра на ши ром Па но ни је, ва ђе на је из 
ста рих шкри ња и ор ма на већ по жу те ла Же фа ро ви ће ва Сте ма то гра фи ја. То 
су го ди не Пр вог срп ског устан ка, ка да је срп ски на род у Уга р ској уз не ми рио 
и за ин те ре со вао за до га ђа је ју жно од Са ве и Ду на ва. Та да је, по сле До си те је-
вих ре чи пу них пи је те та, Же фа ро вић по ме нут још на јед ном ме сту. Ње го ва 
Сте ма то гра фи ја је, пе де сет и не ко ли ко го ди на по сле ње го ве смр ти, до спе ла 
на аустриј ски in dex li br o rum pro hi bi to rum. Же фа ро ви ће ви срп ски вла да ри и 
све ти те љи сме та ли су аустриј ским вла сти ма, ко је су ову књи гу за бра ни ле под 
прет њом смрт не ка зне.9 Цар ски шпи ју ни су из ве сти ли да су зна ме ња из Сте
ма то гра фи је по ста ла зна ме ња срп ског устан ка. Та ко је на са мом по чет ку XIX 
ве ка Сте ма то гра фи ја по ме ну та у јед ној фи ло зоф ској књи зи и у јед ној др жав-
но-по ли циј ској на ред би. Суд би ну Сте ма то гра фи је од ре ди ла су у том тре нут-
ку два са свим опреч на по ла људ ске мо ћи: ху ма ни зам и кул тур ни те рор.

Ин те ре со ва ње оста лих пи са ца за Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа по че ло је 
убр зо по сле то га. Ла зар Бо јић је 1813. у сво јој књи зи Пмјат ник му жем у сла
ве носерб ском књи жев ству слав ним, у по гла вљу „О књи же ству или ли те ра ту-
ри”, по ред Јо ва на Ра ји ћа, Па вла Не на до ви ћа, Ге о р ги ја Бран ко ви ћа, За ха ри је 
Ор фе ли на и дру гих, на вео име Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа.10 По сле Бој ића је 

8  Исто.
9  О аустриј ској цен зу ри и за бра ни срп ских књи га за вре ме пр вог срп ског устан ка: А. 

Ивић, Ар хив ска гра ђа о срп ским и хр ват ским књи жев ним и кул тур ним рад ни ци ма. Збо р ник за 
исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ског на ро да, Бе о град, 1931, II, 378.

10  Л. Бо јић, Па мјат ник му жем у сла ве носерб ском књи же ству слав ним, Пе шта, 1815, 
I, 24.



Z   28   X

Јо ван Ча пло вић, прав ник и исто ри чар, у свом де лу Sla vo nien und zum Theil Cro
a ten, на вео у спи ску пи са ца и Xep ha ro ics Cri sto fa.11

По сле ових пр вих ве сти о Же фа ро ви ћу, по чет ком XIX ве ка, ја вља се 
Па вел Ша фа рик, та да но во сад ски про фе сор, сво јом књи гом Ge scis hte der sla
wischen Sprac he und Li te ra tur nach al len Mun dar ten, у ко јој до но си ово ми шље ње 
о Же фа ро ви ћу: „Са Бран ко ви ћем за кључ но мо же да се за вр ши пр ви пе ри од 
сла ве но срп ске ли те ра ту ре. Дру ги или но ви ји по чи ње са Же фа ро ви ћем и тра-
је све до на ших да на”.12 Ово је пр ва књи га из исто ри је срп ске књи жев но сти 
при зна та у на у ци, ко ја да је Же фа ро ви ћу ме сто у на шој ли те ра ту ри XVI II ве ка, 
али без уве р љи ви јих обра зло же ња. Ка да би се Ша фа ри ко во ми шље ње пре не-
ло на план исто ри је срп ске умет но сти он да би ње го ва оце на о то ме да са Же-
фа ро ви ћем по чи ње дру ги пе ри од срп ске умет но сти, би ла са свим тач на.

Ша фа рик је, по сле на ве де не књи ге, на ста вио са ис пи ти ва њем срп ске књи-
жев но сти XVI II и по чет ком XIX ве ка. По сле ње го ве смр ти, Јо сиф Ји ре чек је 
до пу нио и из дао ње го ву књи гу Geschih te der Sre bischen Li te ra tur (Праг, 1865).13 
Ова књи га је, у ства ри, пр ва ве ћа исто ри ја срп ске но ви је књи жев но сти. У њој 
је Ша фа рик за бе ле жио сле де ће: „Хри сто фор Же фа ро вић, по про фе си ји сли-
кар и ба кр о ре зац, на зи вао се сам Или ри ко ра си јан ски оп шчиј зо граф, жи вео 
је ве ро ват но у Бе чу и та мо је због не до стат ка сло ва из ре зао у ба кру два срп-
ска де ла, нај ста ри је срп ске ства ри штам па не у Аустри ји”. У по гал вљу He ral dik 
Ша фа рик да је кра так опис Сте ма то гра фи је за ко ју ка же да је пре вод исто и ме-
не књи ге Па вла Ри те ра Ви те зо ви ћа и да је це ла у ба кру ре за на.

По да ци ко је је Ша фа рик дао о Же фа ро ви ћу и ње го вим књи га ма би ли су 
под сти цај за да ља ис тра жи ва ња и из у ча ва ња срп ске књи жев но сти, ко ја су сле-
ди ла по сле ове зна чај не књи ге. Та ко је мла ди Сто јан Но ва ко вић 1869. го ди не, 
та да про фе сор и би бли о те кар На род не би бли о те ке у Бе о гра ду, из дао сво ју 
Срп ску би бли о гра фи ју за но ви ју књи жев ност (1747–1867)14 у ко јој је углав ном 
по но вио Ша фа ри ко ве по дат ке о књи га ма ко је је Же фа ро вић из дао. Ње го ва 
књи га је сва ка ко би ла по пу лар ни ја од Ша фа ри ко ве па је, ра зу мљи во, из вр ши-
ла ве ћи под сти цај за да ља про у ча ва ња на ше књи жев но сти.

На уч но ту ма че ње ју жно сло вен ске хе рал ди ке дао је Сто јан Но ва ко вић у 
свом де лу Хе рал дич ки оби ча ји у Ср ба. Но ва ко вић је у овој сту ди ји ис пи ти вао 
раз вој хе рал ди ке код на ших на ро да од сред њо ве ков них хе рал дич ких збо р ни-

11  J. Csa plo vics, Sla vo nien und zum Theil Cro a tien, Pesth, 1819, 267.
12  P. J. Scaf a rik, Geschic hte der Sla wischen sprac he und Li te ra tur nach al len Mun dar ten, 

Ofen 1826,  211.
13  P. J. Scha fa riks, Geschic hte der Ser bischen Li te ra tur, Prag, 1865, 203–3, 416, 453, 466.
14  С. Но ва ко вић, Срп ска би бли о гра фи ја за но ви ју књи жев ност 1747–1867. Бе о град, 

1869, 1, 2, 13, 18.
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ка до Ste ma to gra fi je Па вла Ри тер Ви тер зо ви ћа и Сте ма то гра фи је Хри сто фо ра 
Же фа ро ви ћа. Сто јан Но ва ко вић је сма трао за по треб но да под ву че за Сте ма
то гра фи ју и сле де ће: „Ода тле за у на пре дак, све до на ши да на, она је по ста ла 
је ди ни из вор и ру ко во ђа за све хе рал дич ке по сло ве и по тре бе у Ср ба… Ка да 
је … от по чео рат за осло бо ђе ње Ср би је, на пе ча те, на вој не за ста ве об но вље-
ног др жав ног жи во та узи ма ни су с по ту ном ве ром Же фа ро ви ће ви гр бо ви … 
Ка да је кнез Ми лош Ср би ју пот пу нио као др жа ву ор га ни сао и сре ђи ва ти по-
чео, крст с оци ли ма ко ји се у сви ма го ре по ме ну тим Збо р ни ци ма као грб Ср-
би је на во ди, по стао је пр ви др жав ни грб Кне же ви не Ср би је … Тај грб је ушао 
у пр ви устав 1835.”15

Го ди не 1888. об ја вио је Ди ми три је Ру ва рац у Стра жи ло ву свој чла нак 
„Пр ви књи жев ни пе сни ци у срп ско га на ро да” у ко јем при пи су је Же фа ро ви-
ћу сти хо ве из Сте ма то гра фи је, из књи ге По у че ни је све ти тељ ско и сти хо ве са 
ба кр о ре за Све ти Са ва са срп ским се ти те љи ма до ма Не ма њи ног. По ред то га 
Ру ва рац на овом ме сту из но си ми шље ње да је Же фа ро вић Бу га рин.16 Из тек-
сто ва дру гих ауто ра ви де ће се да ни пр ва, а ни дру га Ру вар че ва тврд ња ни су 
би ле тач не. Не што ка сни је об ја вио је Ру ва рац сво ју рас пра ву „Грб Три ба ли је, 
Бра ни че ва, Шу ма ди је”. Он је ука зао на при ме ну ко ју је Сте ма то гра фи ја има-
ла као из вор пред ло жа ка за срп ске ам бле ме, пе ча те и гр бо ве у то ку и по сле 
Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, па је, та ко, утвр дио да је: „На ве ли ком пе ча ту 
Ка ра ђор ђе вом, ко јим се он слу жио од 1806. из ре зан грб Ср би је, Бо сне и Не-
ма њи ног цар ства и то све по Же фа ро ви ћу.”17

Ди ми три је Ру ва рац је 1908. го ди не об ја вио у „Бран ко вом ко лу” ис цр пан 
чла нак, „Још не што о Сте ма то гра фи ји Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа” у ко јем је 
по др об но утвр дио раз ли ке из ме ђу пр вог и дру гог из да ња Сте ма то гра фи је. 
Ру ва рац је знат но до пу нио Вр хов ца и го то во ис цр пио овај про блем. Пред-
мет Ру вар че вог ин те ре со ва ња у овој сту ди ји је и од нос из ме ђу Ви те зо ви ће ве 
и Же фа ро ви ће ве Сте ма то гра фи је.18 И у овом слу ча ју Ру ва рац је па жљи во и 
пре да но уоча вао раз ли ке у гр бо ви ма у пр вој и дру гој књи зи.

Већ оп ште по зна те, али не кри тич ки об ра ђе не по дат ке о Же фа ро ви ће вој 
Сте ма то гра фи ји, до но се Ти хо мир Осто јић у свом члан ку „Срп ска књи жев-

15  С. Но ва ко вић, Хе рал дич ки оби ча ји у Ср ба у при ме ни и књи жев но сти, Го ди шњи ца 
Ни ко ле Чу ћи ћа, IV, Бе о град, 1888, 130–140.

16  Д. Ру ва рац, Пр ви књи жев ни пе сни ци у срп ско га на ро да, Стра жи ло во, IV, Но ви Сад, 
1888, 121.

17  Д. Ру ва рац, Грб Три ба ли је, Бра ни че ва, Шу ма ди је, Зе мун, 1896, 29–36.
18  Д. Ру ва рац, Још не што о Сте ма то гра фи ји Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа, Бран ко во ко-

ло 47, Ср. Кар лов ци, 1908, 47–52.
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ност од Ве ли ке Се о бе до До си те ја Об ра до ви ћа”, об ја вље ном у Бран ко вом ко-
лу,19 и Јо ван Гр чић у сво јој књи зи Исто ри ја срп ске књи жев но сти.20

Го ди не 1909. иза шла је из штам пе Ске р ли ће ва Срп ска књи жев ност у 
XVI II ве ку, у ко јој је, по ред Ки при ја на Ра ча ни на, Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен-
цло ви ћа, Ђор ђа Бран ко ви ћа и дру гих пи са ца и пре пи си ва ча то га до ба до био 
ме сто и Хри сто фор Же фа ро вић. Иако Ске р лић ни је ре као ско ро ни шта но во 
о Же фа ро ви ће вим де ли ма, он је ко ри сте ћи Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ди ми три ја 
Ру вар ца и Ра ди во ја Вр хов ца на пи сао Же фа ро ви ће ву би о гра фи ју.21

За Же фа ро ви ће во гра фич ко де ло, а по себ но за Сте ма то гра фи ју, по ка за-
ли су ин те ре со ва ње и бу гар ски ауто ри. Јор дан Ива нов, не ка да шњи про фе сор 
исто ри је ста ре бу гар ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Со фи ји, об ја вио је 
низ чла на ка о бу гар ским ин те лек ту ал ци ма у Ср би ји. Чла нак о Хри сто фо ру 
Же фа ро ви ћу пре штам пао је бу гар ски лист на фран цу ском је зи ку La Bul ga-
rie, 1927. У овом ра ду Ива нов до но си ве сти о ко ри шће њу Сте ма то гра фи је у 
бу гар ској хе рал ди ци, жи во пи су и гра фи ци. Та ко је по Ива но ву, 1841. го ди не 
Иван Бо јев у књи зи Сли ке бу гар ских кра ље ва Јо ва на Ар се на и Јо ва на Ши шма на 
и бу гар ски Лав, до нео ли ко ве бу гар ских вла да ра из Сте ма то гра фи је. У исто-
ри ји Бу гар ске од оца Пај си ја, ко ја је штам па на у Бу ди му 1844. го ди не, под на-
сло вом Цар стве ник до нет је бу гар ски грб из Сте ма то гра фи је. Овај грб је још 
не ко ли ко пу та об на вљан, па је 1879. оза ко њен од бу гар ске Уста во твор не скуп-
шти не. Ива нов та ко ђе пи ше о ко ри шће њу пред ло жа ка из Сте ма то гра фи је у 
но ви јем бу гар ском жи во пи су: „Сте ма то гра фи ја је слу жи ла на шим сли ка ри ма 
зо гра фи ма као мо дел за ли ко ве ју жно сло вен ских све та ца што се нај бо ље мо же 
ви де ти у ма на сти ру Ри ла.”22

Ма лу син те зу ве ли ког на уч ног зна ча ја на пи сао је о Же фа рови ћу исто ри-
чар књи жев но сти Пе тар Ко лен дић у Гла сни ку Исто риј ског дру штва у Но вом 
Са ду, 1931. го ди не.23 На по чет ку сво је сту ди је Ко лен дић је ене р гич но не ги рао 
да се Жа фа ро вић ба вио ли те ра ту ром. Овим су би ла опо врг ну та сва ста ри ја 
твр ђе ња о Же фа ро ви ћу књи жев ни ку и ауто ру тек сто ва у Сте ма то гра фи ји. 
Ко лен дић је за др жао па жњу и на Сте ма то гра фи ји твр де ћи да је Же фа ро вић 
из ре зао не са мо ли ко ве ју жно сло вен ских вла да ра и све ти те ља већ и „Ар се ни-
ја IV, на ли сту 9. без па ги на ци је, као и лик ца ра Ду ша на ме ђу гр бо ви ма.” Ра-

19  Т. Осто јић, Срп ска књи жев ност од Ве ли ке се о бе до До си те ја Об ра до ви ћа, Бран ко во 
ко ло, Ср. Кар лов ци, 1904, 1009.

20  Ј. Гр чић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но ви Сад, 1905, 61.
21  Ј. Ске р лић, Срп ска књи жев ност у XVI II ве ку, Бе о град, 1909, 246.
22  Y. Iva nov, Cri stop hor Ge fa ro vitch, Lа Bul ga rie, 6. X 1927.
23  P. Ko len dić, Dže fa ro vić i nje go vi ba kr o re zi, Гла сник Ис то ријског дру штва у Но вом 

Са ду, IV, Но ви Сад, 1931, 35–45.



Z   31   X

зу мљи во, Ко лен дић се ни је упу штао у ту ма че ња ли ков но-гра фич ких осо би на 
ба кр о ре зних илу стра ци ја у Сте ма то гра фи ји.

По сле Дру гог свет ског ра та за па жа се све ве ће за ни ма ње исто ри ча ра 
умет но сти за гра фич ко де ло Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа, а са мим тим и за ње-
го ву Сте ма то гра фи ју. По во дом ве ли ке из ло жбе „Срп ска гра фи ка XVI II ве-
ка”, ко ју је 1953. го ди не при ре дио На род ни му зеј у Бе о гра ду, штам пан је при-
год ни ка та лог са рас пра вом Ми о дра га Ко ла ри ћа. Ин фор ма ти ван и је згро вит 
овај текст пред ста вља пр ву ма лу син те зу о гра фи ци XVI II ве ка код Ср ба. О 
ба кр о ре зи ма Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа Ко ла рић је пи сао углав ном др же ћи 
се сту ди је Пе тра Ко лен ди ћа, али је на кра ју, у не ко ли ко ре че ни ца, дао свој суд 
о ли ков ним и стил ским осо би на ма Же фа ро ви ће ве гра фи ке. Ко ла рић сма тра 
да је Же фа ро вић „до шао на сме лу иде ју” да Сте ма то гра фи ју шам па и из да у 
ба кр о ре зној тех ни ци, што се не би мо гло усво ји ти без ре зер ве, бу ду ћи да је на 
ову иде ју, нај ве ро ват ни је, до шао ме це на Сте ма то гра фи је Ар се ни је Че твр ти. 
Ко ла ри ћа је, та ко ђе, за ни мао про блем шта је у Сте ма то гра фи ји из ре зао наш 
гра вер а шта вла сник гра вер ске ра ди о ни це То ма Ме смер.24

По треб но је ов де за др жа ти се и на при ло гу Ди ми три ја Ки ри ло ви ћа 
„На слов Же фа ро ви ће ве књи ге по зан те под име ном Сте ма то гра фи ја” у ко-
јем аутор твр ди да је на слов Сте ма то гра фи је увре жен „у на шим исто ри ја ма 
књи жев но сти, у рас пра ва ма о Же фа ро ви ћу, би бли о гра фи ја ма и ка та ло зи ма” 
а да за та кав на слов сви до та да шњи ауто ри не ма ју ни ка квог оправ да ња, јер 
је на зив Сте ма то гра фи ја са став ни део тек ста по све те, а да је пра ви на слов 
књи ге Из о бра же ни је ору жиј или ри че ских, ко ји се на ла зи ис пред гр бо ва. Да би 
сво је ми шље ње још чвр шће пот кре пио он на во ди за пис на јед ном при мер ку 
Сте ма то гра фи је из не ка да шње би бли о те ке гим на зи је у Но вом Са ду, ко ји гла-
си: „Си ја књи га зо во ма Из о бра же ни је Ору жиј или ри че ских мње Ва си ли ја …” 
итд. Ова за бе ле шка не ка да шњег вла сни ка Сте ма то гра фи је је из 1756. го ди не 
па је Ки ри ло ви ћу и то још јед на по твр да да је књи га у XVI II ве ку на зи ва на Из
о бра же ни је ору жиј или ри че ских. Пр ви раз лог и овај за ни мљи ви за пис из 1756. 
фор мал но по сма тра но, на во де на за кљу чак да је Ки ри ло вић у пра ву.25

У су шти ни, ме ђу тим, на слов Сте ма то гра фи ја, узет из по све те Ар се ни ју 
Че твртом, тре ба и да ље узи ма ти као на слов књи ге, ко ји је уоста лом по зајм љен 
из Ви те зо ви ће ве књи ге. Из о бра же ни је ору жиј или ри че ских, мо же се узе ти као 
дру ги на слов, ко ји ће ући у но ви ју ли те ра ту ру. Што се пак ти че по да та ка ка ко 
су са вре ме ни ци на зи ва ли ову књи гу по сто је и по у зда ни из во ри да су је на зи ва-

24  М. Ко ла рић, Срп ска гра фи ка XVI II ве ка, Бе о град, 1953.
25  Д. Ки ри ло вић, На слов Же фа ро ви ће ве књи ге по зна те под име ном Сте ма то гра фи ја, 

Ле то пис Ма ти це срп ске, 367, Но ви Сад, 1951, 351–2.
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ли и Сте ма то гра фи ја. Ов де ми сли мо на кон цепт пи сма па три јар ха Ар се ни ја 
Чет врог упу ће ног у Мо скву 19. ју на 1743. го ди не, од но сно две го ди не по сле 
из ла ска из штам пе пр вог из да ња књи ге, у ко јем је па три јарх, ини ци ја тор из да ња 
и ме це на ове књи ге, на зи ва са мо Сте ма то гра фи ја, не по ми њу ћи при то ме и тзв. 
„пра ви” на слов књи ге Из о бра же ни је ору жиј или ри че ских. Мо ра се при хва ти ти да 
је па три јарх Ар се ни је је дан од нај по зва ни јих да на зо ве ову књи гу ње ним пра вим 
име ном, она ко ка ко је она та да на зи ва на у слу жбе ној пре пи сци. Уоста лом, већ 
ви ше од 170 го ди на сви пи сци ко ји су ову књи гу по ми ња ли на зи ва ју је Сте ма
то гра фи ја. Не ма оди ста раз ло га да се тај на слов ме ња али бе з сум ње тре ба узе ти 
и њен „дру ги на слов” у об зир, ко ји би у том слу ча ју био под на слов књи ге.

О срп ској гра фи ци XVI II ве ка, а по себ но о Же фа ро ви ћу, пи сао је у не ко-
ли ко ма хо ва Де јан Ме да ко вић. У Сте ма то гра фи ји ње га је за ни ма ло по ре кло 
пор тре та ца ра Ду ша на у ме да љо ну из ме ђу Хро но са и Ми нер ве. Ме да ко вић 
је утвр дио да основ на ико но граф ска схе ма ова квог пор тре та во ди по ре кло 
од пор тре та Лу ја XIV ко ји је око 1700. сли као Фран че ско Со ли ме на. Ова кво 
ико но граф ско ре ше ње би ло је, по Ме да ко ви ћу, ве ро ват но по зна то у Бе чу пре-
ко по је ди нач них гра фич ких пред ло жа ка, па је та ко до спе ло у Сте ма то гра фи
ју. У сва ком слу ча ју ова кво ре ше ње по ка зу је Же фа ро ви ће ву оба ве ште ност и 
спрем ност да ис ко ри сти не ка ре ше ња европ ске гра фи ке.26

У не што ка сни је об ја вље ној мо но гра ф ској сту ди ји о Хри сто фо ру Же-
фа ро ви ћу Ме да ко вић се за др жао на ана ли зи гра фич ког по ступ ка у Сте ма то
гра фи ји утвр див ши да су Ме смер и Же фа ро вић има ли са свим сли чан на чин 
гра ви ра ња: „И учи тељ и уче ник ре жу ли ко ве су во и схе ма тич но, а њи хов гра-
фич ки рас по ред не по ка зу је те жњу ка про ду бљи ва њу … Та мо где су ис по ље не 
те жње за по сти за њем пла стич них ефе ка та, и је дан и дру ги мај стор слу же се 
шра фи ра њем… Сва је при ли ка да је Же фа ро вић у Бе чу на и шао на мај сто-
ра чи је је умет нич ке ква ли те те убр зо пре ра стао сво јом да ро ви то шћу. Али без 
об зи ра на ту чи ње ни цу, с пра вом се узи ма да њи хо ва за јед нич ка књи га Сте
ма то гра фи ја пред ста вља да тум у срп ској гра фи ци XVI II ве ка, јер тек са овом 
књи гом от по чи ње озбиљ ни ја ба кр о ре зач ка ак тив ност код Ср ба”. Ме да ко вић 
та ко ђе утвр ђу је да су Ср би све ти те љи из Сте ма то гра фи је има ли „ве о ма ва-
жну уло гу упро це су ‘ба ро ки за ци је’ срп ског вла дар ског по тре та у XVI II ве ку, 
и то ка ко у ико но пи су та ко и у мо ну мен тал ном жи во пи су то га до ба.”27

У члан ку „При лог по зна ва ња ико но гра фи је Кне за Ла за ра”, Во ре на Хан је 
утвр ди ла да је лик Ла за рев из Сте ма то гра фи је ко ри шћен као пред ло жак за ње-

26  Д. Ме да ко вић, Лик Ца ра Ду ша на у Же фа ро ви ће вој књи зи под на сло вом „Из о бра же
ни је ору жиј или ри че ских” из 1741, Рад вој во ђан ских му зе ја 8, Но ви Сад, 1959, 159.

27  Д. Ме да ко вић, Хри сто фор Же фа ро вић, Ле то пис Ма ти це срп ске, 389, Но ви Сад, 
1962, св. 3.  (Исти текст: Д. Ме да ко вић, Срп ски сли ка ри, Бе о град, 1968, 9–21).



Z   33   X

гов лик на Је ру са лим ском се деф ном кр сту из ма на сти ра Врд ни ка и прет по ста-
вља да је овај крст на стао за вре ме Же фа ро ви ће вог бо рав ка у Је ру са ли му.28

За про у ча ва ње ба кр о ре зне гра фи ке у срп ским књи га ма XVI II ве ка од по-
себ ног је зна ча ја де ло Ге о р ги ја Ми ха и ло ви ћа Срп ска би бли о гра фи ја XVIII ве ка, 
у ко јем је би бли о граф ски об ра ђе на Же фа ро ви ће ва Сте ма то гра фи ја. Ми ха и-
ло вић је ову књи гу опи сао у три би бли о граф ске је ди ни це као три ре дак ци-
је, уоча ва ју ћи ана ли тич ки пре ци зно све раз ли ке ко је по сто је из ме ђу њих. Он 
је, та ко ђе, са гле дао и ма ње раз ли ке ко је по сто је у на чи ну гра фич ког при ка за 
по је ди них гр бо ва у Ри те ро вој и Же фа ро вић-Ме сме ро вој Сте ма то гра фи ји. 
Би бли о граф ска об ра да Ге о р ги ја Ми ха и ло ви ћа мо же се сма тра ти пот пу ном 
и ко нач ном, ма да ти ме ни су ис цр пе ни оста ли, по го то во ли ков ни про бле ми, 
ко је ова књи га до но си.29 У сва ком слу ча ју по треб но је ре ћи да је Ми ха и ло ви-
ћу рад на об ра ди Сте ма то гра фи је олак шан сту ди јом Ди ми три ја Ру вар ца. На 
Ми ха и ло ви ћев на чин пре зен та ци је три ре дак ци је Сте ма то гра фи је мо же се 
са мо ста ви ти јед на при мед ба ме то до ло шког ка рак те ра. На и ме, ни је ис прав но 
на во ди ти три ре дак ци је, јер по сто ји пр во и дру го из да ње, што је и као би бли о-
граф ска од ред ни ца ја сни је и тач ни је. На то, уоста лом, оба ве зу је и Же фа ро вић 
јер је на књи зи, ко ју ов де ре пр о ду ку је мо, ја сно на зна че на на по ме на „вто рое 
из да ние”. Пре ма то ме у пи та њу су два из да ња од ко јих пр во има и јед ну ва-
ри јан ту. Ми смо на кнад но утвр ди ли да је по сто ја ла и јед на ва ри јан та дру гог 
из да ња, што би зна чи ло да су по сто ја ла два из да ња и од сва ког из да ња по јед на 
ва ри јан та.

Ми ха и ло вић је Сте ма то гра фи ју до нео аде спот но. Учи ни ло му се да ову 
књи гу, у сми слу ли те рар ног де ла, не мо же при пи са ти Же фа ро ви ћу, ко ји ни је 
био аутор пе са ма и тек сто ва, а ни пре во да из Ви те зо ви ће ве Stem ma to grap hiae. 
Ту је он био у пра ву. Ипак, ми слим да је у би бли о гра фи ји, у ко јој је реч о ли те-
рар ној са др жи ни де ла, тре ба ло на ве сти као ауто ра Ви те зо ви ћа и Не на до ви ћа 
Мла ђег, јер су они ауто ри об ја вље них тек сто ва. И у том слу ча ју гра вер ско-
умет нич ко аутор ство Же фа ро ви ће во и Ме сме ро во не  би би ло ни шта ума ње-
но. Сте ма то гра фи ја као ба кр о ре зно де ло има сво је ауто ре, што се, уоста лом, 
и у слич ним стра ним де ли ма увек по себ но на гла ша ва, па чак и на во де слу ча је-
ви ка да је не ка књи га као ли те рар но де ло бе зна чај на, а као ба кр о ре зач ки рад 
пред ста вља по себ ну умет нич ку вред ност. Та ко у слу ча ју Сте ма то гра фи је ва-
зда тре ба раз два ја ти аутор ство ли те рар но од аутор ства ба кр о ре зач ког, па у 
том слу ча ју не ће до ћи до за бу не.

28  В. Хан, При лог по зна ва њу ико но гра фи је Кне за Ла за ра, Рад вој во ђан ских му зе ја 7, 
Но ви Сад, 1958, 63.

29  Г. Ми ха и ло вић, Срп ска би бли о гра фи ја XVI II ве ка, Бе о град, 1964, 22–31 (библ. 
бро је ви, 17, 18, 19.)
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Ми шље ње о аутор ству Сте ма то гра фи је из нео је Ла зар Чур чић ко ји се 
за ла же да се Же фа ро ви ћ сма тра ауто ром Сте ма то гра фи је.30

По сле уве р љи вог не ги ра ња Же фа ро ви ће вог књи жев ног ра да, ко је је дао 
Пе тар Ко лен дић, не дав но је, Ми ло рад Па вић по ку шао да до ка же да је Же фа-
ро вић био ба рок ни пе сник.31 Па вић, ме ђу тим, не ука зу је ни на јед ну Же фа ро-
ви ће ву пе сму, а по ле ми ку о Же фа ро ви ће вом то бо жњем пе сни штву раз ви ја у 
јед ној на по ме ни.32 Као глав ну по твр ду о Же фа ро ви ће вом пе снич ком де лу ов-
де је по слу жио је дан стих Па вла Не на до ви ћа у ко јем се ка же да је Же фа ро вић 
са ста вио сти хо ве ис под гр бо ва, што је, као што је по зна то, пре вод из Ви те зо-
ви ћа, ко ји је учи нио сам Не на до вић. Ње гов стих се од но си на Же фа ро ви ће во 
гра фич ко уче шће.

На кра ју пре гле да основ не ли те ра ту ре о Сте ма то гра фи ји сма трам да у 
ду гој ли сти ра до ва у ко јој се осе ћа на ме ра пи са ца да ову књи гу бо ље упо зна ју 
и про ту ма че, по ме нем и сво ју мо но гра фи ју Срп ска гра фи ка XVI II ве ка.33 У њој 
сам, по ред сту диј ског де ла, при ре дио и на уч ни ка та лог свих Же фа ро ви ће вих 
де ла, с по себ ним освр том на Сте ма то гра фи ју.

Већ и у овом по гле ду и ко мен та ру ли те ра ту ре о Же фа ро вић-Ме сме ро-
вој Сте ма то гра фи ји осе ћа се да је „ова књи га ма ла”, ка ко је то ре као Па вле 
Не на до вић, за да ла до ста по сла исто ри ча ри ма срп ске кул ту ре XVI II ве ка у ту-
ма че њу не ких ње них при вид но скри ве них или мо жда за у век нео д го нет ну тих 
тај ни. Не ка не ја сна, или не тач на, ту ма че ња, на ро чи то би бли о граф ског ка рак-
те ра, раз ја шње на су за слу гом по је ди них ауто ра, а сва ка ко нај ви ше за хва љу-
ју ћи Ге о р ги ју Ми ха и ло ви ћу, том стр пљи вом и пре да ном ску пља чу и ту ма чу 
на ше књи ге XVI II ве ка. У исто вре ме, ка да је реч о тај на ма Сте ма то гра фи је, 
не тре ба за бо ра ви ти да је реч о пр вој по ло ви ни XVI II ве ка, о вре ме ну ко је као 
да љу бо мор но чу ва сво је пра во ли це. Уоста лом, то је би ло вре ме се о ба и жи-
во та у зе му ни ца ма, тур ских па ље ви на фру шко гор ских ма на сти ра, бо ле шти на 
и не пи сме но сти, о ко јем је оста ло та ко ма ло из вор не пи са не ре чи да су по-
ку ша ји исто ри ча ра да тај век бо ље об ја сне ве за ни за не са вла ди ве пре пре ке и 
те шко ће. Сте ма то гра фи ја не из ми че тим оп штим обе леж ји ма свог вре ме на, 
па због то га и ни је чуд но што та ко ве ли ки број ис тра жи ва ча срод них стру ка 
ула жу на по ре да баш ту књи гу и епо ху у ко јој је на ста ла и ко јој је слу жи ла ва-
ља но ис пи та ју и оце не.

30  Л. Чур чић, О аутор ству Сте ма то гра фи је, Би бли о те кар 3–4, Бе о град, 1967, 
171–175.

31  М. Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба, Бе о град, 1970, 108, 130, 
178.

32  Исти, 499.
33  Д. Да ви дов, Срп ска гра фи ка XVI II ве ка, Но ви Сад 1978.
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„Стематографија јуже в вечнују памјат благополучнаго 
потвржденија свјатјешему и блажењејшему господину, 
господину Арсенију Четвртому, архиепископу пекско
му, всјех Сербов, Болгаров, Западнаго Поморија и цје
ла го Илирика патријарху, господину, господину ми ло
стивјејшему, Хрисофор Жефаровић, илирокора си јаан
ски обшчиј зограф, всепокорно приписујет и в залог си
новскаго благовенија дарујет.”

(Стематографија, лист 9 а)

Дру го, не што из ме ње но из да ње Сте ма то гра фи је, ко је се ов де об ја вљу је, 
има укуп но 55 ли сто ва. То из да ње је ве ро ват но има ло и нај ве ћи ти раж јер је од 
ње га оста ло нај ви ше при ме ра ка. По из ве сним гра фич ким ре ше њи ма и „пре ло-
му” стра ни ца мо же се за кљу чи ти да је пр во из да ње при пре мље но на бр зи ну, да 
не ке стра ни це ни су из гра ви ра не до кра ја (по за ди на иза сто је ћих ли ко ва ју жно-
сло вен ских вла да ра и све ти те ља). То пр во из да ње и ње го ва ва ри јан та има ли су 
и дру ги не до ста так. Ту је, тзв., на слов књи ге Из о бра же ни је ору жиј или ри че ских 
из гра ви ран у до њем де лу стра не на ко јој се за вр шава пе сма по све ће на Ар се ни ју 
Че твр том. Ка сни је је од лу че но да се за дру го из да ње овај текст ис пи ше на по-
себ ној стра ни. Због то га што сма трам да је то дру го из да ње за вр шно гра фич ко 
ре ше ње, од лу чио сам да ње га умно жим као фо то тип ско из да ње.

Ли ко ви ју жно сло вен ских све ти те ља и вла да ра рас по ре ђе ни су овим 
ре до сле дом: Све ти Сте фан Не ма ња и све ти Сте фан Пр во вен ча ни (лист 1а), 
Све ти Да вид и Све ти Те ок тист (лист 1б), Све ти На ум Чу до тво рац и Све ти 
Ни ко дим Ми ро то чец (лист 2а), Све та Ана Ца ри ца, на ре че на Ана ста зи ја и 
Све та Је ле на Ца ри ца (лист 2б), Све ти Са ва Ар хи е пи скоп серб ски и Све ти Са-
ва II ар хи е пи скоп серб ски (лист 3а), Све ти Ме то ди је ар хи е пи скоп мо рав ски 
и Све ти Је фрем ар хи е пи скоп серб ски (лист 3б), Све ти Ар се ниј Чу до тво рац и 
Све ти Ни ко дим ар хи е пи скоп серб ски (лист 4а), Све ти Кли мент ар хи е пи скоп 
охрид ски и Све ти Те о фи лакт бол гар ски ар хи е пи скоп (лист 4б), Све ти Вла-
ди слав, краљ и са мо дер жац серб ски (лист 5а), Све ти Ми лу тин краљ серб ски 
(лист 5б), Све ти Сте фан краљ Де чан ски (лист 6а), Све ти мла ди цар Урош Не-
ма њић (лист 6б), Све ти Ми лу тин Ми ро то чец иже в Со фи ји (лист 7а), Све тиј 
Ла зар Књаз серб ски (лист 7б), Све ти Јо ван Вла ди мир Ми ро то чи ви (лист 8а), 
Све ти Сте фан Шкри ља но вић (лист 8б). Са овим ли стом за вр ша ва се га ле ри ја 
ли ко ва ју жно сло вен ских све ти те ља и вла да ра.




