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ССССААААЖЖЖЖЕЕЕЕТТТТААААКККК.... У раду се проучавају беседе на Божић које је Гаврил Стефановић Вен-
цловић изговарао коморанској пастви од 1739. до 1743. године, а које је
записао у својеврсној антологији беседа под називом Слова избрана

(1743). Посебна пажња посвећена је тематском оквиру и дефинисању
тематских слојева, али и њиховом међусобном односу. Саставни део
анализе представља и утврђивање светоотачких идејних токова као
предлошка Венцловићевих беседа. 
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Дело Гаврила СFефановића Венцловића у књижевноFеоријским
оквирима заузима неуоXичајено месFо у коме се сусFичу сFара и
нова срVска књижевносF, а он као јеMан оM Vрвих који је сеXе схва-
Fао и оXзнањивао Vисцем (Павић, 1972, сFр. 12). Без оXзира на вр-
ло разноврсну рукоVисну Cрађу коју је за соXом осFавио, из ње се
изMвојио онај Mео који свеMочи о њеCовом XесеMничком раMу, а у
коме се, можMа VонајXоље, очиFује FаленаF како за изCоворену
Fако и за наVисану реч, вешFосF у казивању и елаXорацији разли-
чиFих и чесFо врло комVлексних Fема. ОFуMа смо за корVус ис-
Fраживања узели чеFири Венцловићеве XесеMе на Божић које је
изCоварао коморанској VасFви у VериоMу оM 1739. Mо 1743. CоM, а
које је заVисао 1743. CоM. у рукоVисној књизи, својеврсној анFоло-
Cији XесеMа, VоM називом Слова из�рана.3 

ПриMржавајући се FраMиције и среMњовековноC схваFања ау-
FорсFва, Венцловић ће се у насловима својих XесеMа VозваFи на
црквене ауFориFеFе, оM којих ће VреузеFи VоMFексF: Гри�орија Бо�о-
слова "рво слово на Рођење Хрис ово, Дру�о слово Јована Зла оус о�,
Треће слово Јована Зла оус о� и Пе о слово на Рођење Хрис ово.
МеђуFим, оMрицање оM соVсFвеноC ауFорсFва није значило Mа се
ориCинални FексF, коришћен као VреMложак, осFави у VрвоXиF-
ном оXлику. НаVроFив, Венцловић Cа фраCменFаризује, наMоCра-
ђује и VреоXражава Vрема VоFреXама конкреFноC FренуFка у ко-
ме XесеMи, а VоCоFово Vрема VоFреXама елаXорације оMређених
Fема VасFви којој је XесеMа намењена. Док је, с јеMне сFране, Vра-
зник – Божић, на који је Венцловић XесеMио, условио основну Fе-
му рођења ХрисFовоC, с MруCе сFране су MрушFвено-исFоријске
околносFи Vроузроковале VолиFичку, социјалну и оXразовну
разноврсносF VасFве, шFо је за VослеMицу имало и сVецифичну
улоCу XесеMника која се може VрецизираFи улоCом VросвеFиFеља
и нароMноC учиFеља. ПросвеFиFељски каракFер усмерио је Вен-
цловића Fе се он, сFоCа, „оMлучио за јеMан VерманенFан курс ен-
циклоVеMијскоC каракFера” (Павић, 1972, сFр. 99). ДесFаXили-
шући жанр XесеMе који је Xио Mео визанFијскоC наслеђа, Венцло-
вић VраFи узоре у Vољско-украјинској школи и CраMи класичан
оXразац Xарокне XесеMе.

3 Венцловићева рукоVисна књиCа Слова из�рана чува се у Архиву САНУ, VоM
Xројем 101 (137). БесеMе на Божић само су јеMан Mео ове књиCе, која у свом
сасFаву саMржи Fзв. слова највећим Mелом ГриCорија БоCослова, Јована Зла-
FоусFоC и Лазара Барановича, као и слова Vророка VовоMом различиFих
Vразника.
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Имајући у виMу VросвеFиFељску улоCу и каракFер XесеMника и
њеCових XесеMа не FреXа Mа чуMи шFо су се, VореM основне Fеме
ХрисFовоC рођења, њеCове XесеMе Fицале најразличиFијих оXла-
сFи знања, Vочевши оM оних које се оMносе на свакоMневне акFив-
носFи, заFим на оMнос нароMа и власFи, Vа све Mо Vоимања аV-
сFракFних Vојава, црквених и MоCмаFских Mефиниција и Vојма
БоCа. Тако је у VоFVуносFи сVровеMен Xарокни енциклоVеMизам
резулFирао FемаFском разноврсношћу и вишеслојношћу XесеMа,
као и њиховом сложеном комVозицијом. 

ЧеFири анализиране XесеMе у сеXи саMрже оXиље микрофраC-
менаFа, чијим се оXјеMињавањем MоXијају макрофраCменFи који-
ма се формирају VосеXне FемаFске целине. Анализа указује на
VосFојање шесF носећих Fема, које се исFовремено FемаFски и
моFивски Cранају, а које су засFуVљене у Венцловићевим XесеMа-
ма на Божић:

1) Празничне (Xожићне) Fеме,

2) Теолошко-есхаFолошке Fеме,

3) Полемичке Fеме,

4) АнFроVолошке Fеме,

5) БиXлијске Fеме,

6) МоралисFичке Fеме.

Празничне (�ожићне)  еме оMликују се MвоасVекFуалношћу – је-
Mан је Fеолошки асVекF, Mок је MруCи VракFични асVекF. Не-
сумњиво је Mа се Венцловић ослања на иMеје и FексFове свеFих
оFаца, ГриCорија БоCослова и Јована ЗлаFоусFоC, Mа осFаје на ли-
нији мишљења ЗлаFоусFоC „окрећући се XиXлијском реализму
насуVроF хеленизма” (Флоровски, 1997, сFр. 342), али и Mа се оче-
кивано Vозива на XиXлијско-Fеолошки конFексF, на сFарозавеFно
Vророчко наCовешFавање Mоласка СVасиFеља, Fачније на Исаији-
но Vророковање рођења ХрисFовоC. УVраво у најфреквенFније
сеCменFе моCу се уврсFиFи смисао и сврха ХрисFовоC рођења,
расVећа и васкрсења. Ово је VоFVуно очекивано с оXзиром на Fо
Mа је рођење ХрисFово јеMно оM ценFралних месFа VаFрисFике и
FеолоCије, као и Mа уVраво на Fеолошкој сврси и значају ХрисFо-
воC рођења (а сврха јесFе сVасење, изXављање човечансFва из Cре-
ха), на расVећу (чину ХрисFовоC жрFвовања и мученишFва зараM
сVасења Cрешника), Fе на васкрсењу (као крајњем сVасиFељском
исхоMу и ХрисFа и верника), Венцловић заснива оVомене и саве-
Fе VасFви о XоCоуCоMном живоFу. НасуVроF сFроCом Fону XесеM-
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ника-VеMаCоCа, Венцловић ће у VоFVуносFи лирски креираFи
оVис рођења ХрисFовоC, Fворећи VасFорални амXијенF, онакав
какав се јавља у VоXожним Mрамама хришћанске ренесансе. 

ПракFични асVекF Празничних Fема Mоноси уVуFсFва о начину
слављења Божића, нарочиFо инсисFирајући на „саXорском” Vо-
смаFрању сVасења, а уVоришFе за Fо налази у Јовану ЗлаFоусFом,
о чему Флоровски (Флоровски, 1997, сFр. 335) каже: „За ЗлаFоусFа
је најважније осећање јеMноMушносFи, осећање зајеMнишFва, за-
јеMничке оMCоворносFи и XриCе.” У вези са значајем Mоласка у цр-
кву и „саXорском” сVасењу оFвара се у XесеMама аклисиолошка
Mимензија из које VроисхоMи Mа лиFурCијски и молиFвени Xо-
равак у цркви, Fеолошко-еклисиолошски схваћен, симXолички
VреоXражава VојеMинца и зајеMницу у оXраз/икону царсFва не-
XескоCа.

Теолошке  еме Венцловић је чесFо увоMио у XесеMе у оXлику
већих VриVовеMних Vасажа. Тумачећи и оVисујући, Vре свих Mру-
Cих, феномен СвеFе Тројице, Венцловић у овим „Fроичним” Vаса-
жима нереFко корисFи VореMXене консFрукције, VореMећи СвеFу
Тројицу и међусоXни оMнос Оца, Сина и СвеFоC Духа са оним Vри-
роMним феноменима који су VасFви Xили искусFвено Xлиски. За-
нимљив MеFаљ VреMсFавља Венцловићево називање СвеFе Троји-
це „Fри Vерсоне XожасFва”, XесеMећи о Fоме као о неразMељивој
целини која је Fролична, а очекивано се заMржавајући на значају
Божијих иVосFаси и њиховом међуоMносу. Тачније, Венцловић
исFиче Mа може Mоћи Mо неразмрсноC Mељења, оноC VараMоксал-
ноC Mељења које не нарушава целину, као шFо се Mесило Vрили-
ком ХрисFовоC оваVлоћења и рођења. Но, неразMељивосF не не-
Cира моCућносF извесне, условно речено, хијерархије међу иVо-
сFасима, Vа ће Венцловић ићи ка VоFврђивању FеолошкоC учења
о „монархији” Оца, као начела из којеCа се MруCе Mве иVосFаси
иMенFификују: оM Оца се рађа Син, а исхоMи Дух СвеFи. 

Такође, сасFавни Mео Теолошких  ема јесу и Венцловићева Vо-
имања анђела, којима он, VоVуF свеFих оFаца, уVоFVуњава неXе-
ску хијерархију. Анђели у онFолошкој хијерархијској FријаMи за-
узимају среMишњи Vоложај између БоCа који је „VуноVравни цар
свих верујућих” (в. Бичков, 1997, сFр. 95) и човека као завршне ка-
рике. Док су, с јеMне сFране, они VоFчињени БоCу, с MруCе сFране
анђели су за човека VоVуF БоCа несазнаFљиви, Vа их Венцловић
Mефинише као умље и осећање, разумно знање. НеизосFавно, а
очекивано и XиXлијски и хришћански, у Венцловићевој есхаFо-
лоCији VосFављен је насуVроF анђелима ђаво, Луцифер. ЊеCа



ТЕМАТСКИ ОКВИР ВЕНЦЛОВИЋЕВИХ БЕСЕДА НА БОЖИЋ

МАЈА М. АНЂЕЛКОВИЋ 727

Венцловић врло занимљиво VосмаFра као неку врсFу моћноC фе-
уMалца који је наумио Mа се ослоXоMи Божије власFи, а њеCово Vо-
сFојање је неоVхоMно за разумевање VосFојања зла.

 У оквиру Теолошких  ема није изосFавио и јереFичко Vоимање
СвеFе Тројице, које VриVаMа неверујућима, јереFицима и међу
њима аријанцима.

ПреMоченим Vасажом Венцловић оFвара Полемичке  еме. Не-
сумњиво је Mа је расVрава са аријанцима анахронизам и ујеMно
VоFврMа Mа је она VреузеFа из FексFа ГриCорија БоCослова. Основ-
на Fема расVраве са аријанцима иMенFиFеF је Сина БожијеC – Ису-
са ХрисFа, за којеCа су аријанци исVовеMали Mа је сFворен, Mок су
свеFи оци FврMили Mа је јеMнак БоCу, јеMнак са БоCом, оваVлоћено
БоC-Син, „јеMноначелан” са Оцем, шFо је MоCмаF који је на Првом
васељенском саXору у Никеји уFврђен и који је ушао у FексF цр-
квеноC „Вјерују”.

ПореM ове VосеXно занимљиве Vолемике, у Венцловићевим Xе-
сеMама је увек акFуелна Vолемика са Јеврејима, као онима који су
оMXацили ХрисFа. Венцловић се коM FоCа Mржи сFереоFиVних
иMеја и моFива који каракFеришу VаFрисFичку мисао и оVшFе-
црквену мисао: Јевреји у ХрисFу нису VреVознали БоCа, они нису
Xили сVремни Mа се оFворе новој Mимензији Божије оXјаве у Но-
вом завеFу, њима је самим Fим сVасење ускраћено, иFM. 

Развијајући моFив (све)знања, као јеMне оM оVшFих VаFрисFич-
ких каракFерисFика БоCа, Венцловић увоMи Vричу о АMаму и Еви,
оMносно моFив VрвоC саCрешења, чиме развија XиXлијски асVекF
Ан ро"олошких  ема. Он АMамово саCрешење VосFавља као Vара-
MиCму свих љуMских саCрешења. НарочиFо инFересанFним нам
се указује Венцловићев VрисFуV овом VроXлему, јер Cа, заVраво,
корисFи како Xи оXјаснио Mа се и саCрешење осFварује Vо Божијој
вољи – и Fо заFо Mа човек може Mа Vреко казне зXоC саCрешења
сVозна Mа FреXа Mа има сFрахоVошFовање Vрема БоCу као своме
сFвориFељу. Венцловић се, Mакле, не VовоMи за FексFовима који
моFив VрвоC Cреха развијају скључиво као криFику човека, већ и
Vрви Cрех сFавља у функцију Божије Vромисли. КаMа се осврће на
лик АMама, Венцловић заVраво Cовори о Fеолошкој анFроVоло-
Cији човека уоVшFе. У АMамовом саCрешењу он виMи јеMну све-
оVшFу љуMску каракFерисFику, оM које се криви љуMска сVознај-
на VерсVекFива и умножава се Cрех и неморал. 

Венцловић ову Fему Fакође VраFи XиXлијски, иако се не лиXи
Mа заMржи сFроC Fеолошки VоCлеM на човеков VаM каMа Еву назива
„малоумна невесFица”, а БоCа VриFом виMи као човековоC VроCо-
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ниFеља из Раја и оноCа који је човека учинио смрFним. Развијају-
ћи Fему човекове оCраничене сVознаје и FелесноC XлуMа, човек за
њеCа осFаје, као и за ГриCорија БоCослова, „роM сFворења VосреM-
ника између смрFних и XесмрFних”, јер у њему „БоC VремуMро
Vовезује у целину Fворевину” (Флоровски, 1997, сFр. 175). МоCло
Xи се рећи Mа је и за Венцловића човек завршна карика сFварања
која Vовезује Mуховни и маFеријални свеF у јеMну целину (в. Бич-
ков, 1997, сFр. 95).

Ан ро"олошке  еме Венцловић заокружује оXнављањем вели-
ке анFичко-хришћанске, али и CносFичке и неоVлаFоничарске
меFафоричке Mијалекике човека као „микрокосмоса” и БоCа или
универзума као „макрокосмоса”. И Xаш заFо шFо је човек само
оMраз „макрокосмоса”, Vрема Венцловићу, он има велики заMа-
Fак Mа се враFи БоCу, и Mа се са муком VовраFи Рај који је својом
незасиFошћу изCуXио. 

Прво заVажање везано за Би�лијске  еме јесFе Mа оне Vрожимају
скоро све MруCе FемаFске слојеве и асVекFе, Vа су као Fакве веома
XиFне за Венцловићеве XесеMе. Оне оXухваFају уоXичајени корVус
сFарозавеFних и новозавеFних Fема и моFива, Vочевши оM сFва-
рања свеFа Mо аVокалиVсе (оFкровења). Венцловић је оXухваFио
Vророчке моFиве и Fеме, Fеме сFарозавеFних VаFријарха и ново-
завеFне: најављивање Mоласка сVасиFеља, рођење ХрисFово, Ју-
Mину изMају ХрисFа, ХрисFову смрF и васкрснуће. МеђуFим, нај-
развијенија и врло MеFаљно оXухваћена Fема јесFе Fема сFварања
свеFа. БесеMник иMе за мишљу Vрвих хришћанских мислиоца
који су БоCа VреMсFављали као вешFоC умеFника, с Fом разликом
шFо Cа он VосмаFра као, како каже, кујунџију. Иако ће Венцловић
инсисFираFи на Божијем сFварању, оVисујући Cа веома VоMроXно
и ослањајући се Fом Vриликом на „Северина еVискоVа ГавалскоC
сказаније оM VрвоC слова ШесFоMневника ВеликоC Василија”, он
ће у ову FемаFику иVак најMуXље урањаFи акFивирањем иMеје Бо-
Cа као мајсFора. БоC сFвара свеF Mа Xи „Mоказао своју хиFросF и
мајсFорију”, сFвара „Cорњи вилајеF” за анђеле и умљиве силе, и
„Mоњи свеF који је исVуњен сваком живоFињом”. У оваквом кон-
цеVFу можемо VримеFиFи извесне фолклорне уFицаје, нарочиFо
имајући у виMу Mа се БоC VосмаFра као онај који се Mоказује, и Fо
и VреM анђелима, и VреM нароMом, љуMима, човеком. ИMући за
ЗлаFоусFовим сFавом Mа је БоC Cоворио човеку „VрилаCођено сла-
XосFима слушалаца” (Флоровски, 1997, сFр. 343), моCу се разумеFи
XиXлијске и Fеолошке анFроVоморфизме, као шFо се у њима моCу
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саCлеMаFи начини VрилаCођавања XиXлијске и Fеолошке Vоруке
слушаоцима и VоFоњим чиFаоцима XесеMа.

Моралис ичке  еме Венцловићевих XесеMа засноване су Vо
узору на свеFооFачке речи, а Vонајвише на Јована ЗлаFоусFоC који
је Xио „Vре свеCа VроVовеMник XлаCонаравија (морала)”
(Флоровски, 1997, сFр. 327). Не мање оM VреFхоMноC, XесеMник се
Mржи и речи ГриCорија БоCослова и VлаFоничара каMа је реч о
исFицању неCаFивноC Mеловања чула и Fела насVрам VозиFивних
каракFерисFика Mуше (в. Флоровски, 1997, сFр. 158; Анђелковић и
ПанMуревић, 2012, сFр. 533). 

БоCословски морализам може се VосFавиFи као реална Vер-
сVекFива ВенцловићевоC XесеMнишFва, а уVраво кроз њеCа се очи-
Fује XесеMниково саCлеMавање акFуелних VроXлема свакоMнев-
ноC живоFа. ОFуMа он и социјално-економске Fеме сFавља у мора-
лисFички конFексF, Vре свеCа инсисFирајући на VроXлемима
VравилноC знања, VроXлему оMноса Vрема MруCоме и Vрема цр-
кви, заFим оMносу између Vолова, а нарочиFо исFичући VроXлем
XоCаFсFва. Венцловић ће се чврсFо MржаFи начела Јована ЗлаFо-
усFоC, и залаCаFи се за оMXацивање и маFеријаноC XоCаFсFва и
VривилеCија. Ово, међуFим, није Vуко Vонављање Fеме која је Xи-
ла исFоријски намеFнуFа социјалним конFексFом раноC хри-
шћансFва, неCо изCрађивање Fеме на исFоријским Fековинама
која и у Венцловићевом времену, захваљујући исFоријским Vри-
ликама, времену сеоXа и немашFине, Vоново VосFаје аVсолуFно
акFуелна. „БесјеMник-VеMаCоC, какав је Венцловић, VоMразумије-
ваће ослонац на XиXлијску, заFим фолклорну, али и Xарокну Fра-
Mицију Vоучне и корисне реFорике, Mок ће се VеMаCошке меFоMе
Венцловићевих XесјеMничких Vрича засниваFи на VраCмаFичној
функцији XесјеMа са којим се не може VолемисаFи, јер Vомјерен у
неку врсFу универзалне реалносFи, „Mанас” реферише ка јеMном,
а „суFра” ка MруCом MрушFвеном Vољу” (Анђелковић и ПанMуре-
вић, 2012, сFр. 532).

На основу VреFхоMне анализе може се извесFи закључак Mа
Венцловићеве XесеMе на Божић указују на њеCову XесеMничку
улоCу, али нам изнова VоFврђују оMлику свакоC, Vа и овоC, XесеM-
ничкоC FексFа – оFкривање исFине. ПреMочена FемаFска више-
слојносF и разноликосF, MослеMно сVровођење фраCменFарно ор-
CанизованоC FексFа, као и међусоXно коресVонMирање различи-
Fих FемаFских слојева унуFар врло комVлексне сFрукFуре, није
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само VоказаFељ XесеMничкоC Mара и енциклоVеMијскоC знања, већ
нас навоMи и на закључак Mа Венцловићев XесеMнички FексF слу-
жи раскривању више исFина. ОсFају, свакако, VиFања како ће се
Fе исFине орCанизоваFи, усмераваFи и сазнаваFи, Mа ли ће Fвори-
Fи монолошку или Mијалошку исFину или Vак Vлурализам исFи-
на. А оMCовори на Fа VиFања не зависе само оM оноCа који XесеMу
казује или FексF исVисује, већ зависе и оM оноC који Fај FексF слу-
ша или Cа чиFа.

ЛИТЕРАТУРА Аверинцев, С. С. (1982). Пое ика рановизан ијске књижевнос и. (Vревели
ДраCољуX НеMељковић и Марија Момчиловић) БеоCраM: СрVска књи-
жевна заMруCа.

Анђелковић, М. (2004). ЕFиолошко у аVокрифима и VреMањима о змији
и виновој лози. Наслеђе, CоMина I, Xрој 1, 73-83. КраCујевац: ФИЛУМ.

Анђелковић, М., ПанMуревић, Ј. (2012). „СавјеFи за XоCоуCоMан живоF у
XесјеMничкој и усменоVоеFској FраMицији”. У: Д. Бошковић (Cл. ур.), Ср"-
ски језик, књижевнос , уме нос : з�орник ра�ова са VI међунаро�но� научно�
ску"а о�ржано� на Филолошко-уме ничком факул е у у Кра�ујевцу, Књ. 2: Бо�
(сFр. 531-541). КраCујевац: ФИЛУМ.

Би�лија 2005: Би�лија – Све о "исмо С аро� и Ново� заве а, С ари заве  Vо
VревоMу Ђуре Даничића и Нови заве  Vо VревоMу Вука Караџића и СвеFоC
архијерејскоC СиноMа и VревоMима СвеFоC влаMике Николаја, Ваљево:
Глас цркве.

Бичков, В. (1997). Формирање основних начела визанFијске есFеFике.
(Vревео Илија Марић). У: Ис очник, Xр. 23, 87-121. Земун и Сремски Кар-
ловци: Књижевно MрушFво Писмо .

ДереFић, Ј. (1996). Ис орија ср"ске књижевнос и. БеоCраM: ТреXник.

Јовановић, В. (1911). Гаврило С ефановић Венцловић. У: Ср"ски �ијалек о-
лошки з�орник, књ. II, БеоCраM: СКА.

Јовановић 2004: Јовановић, Т. (2004). Прича о Fри VријаFеља као VроVо-
веM коM Гаврила СFефановића Венцловића. Рачански з�орник, �р. 8/9, 37-
47. Бајина БашFа: ФонMација рачанска XашFина.

Јовановић, Т. (1997). МоFив сFварања у аVокрифима (Према срVским
VреVисима). Научни сас анак славис а у Вукове �ане, 26/1, 113-121. Бео-
CраM: МСЦ.

Курцијус, Е. Р. (1996). Евро"ска књижевнос  и ла ински сре�њи век. (Vревео
ЈосиV БаXић). БеоCраM: СрVска књижевна заMруCа.

Лихачов, Д. С. (1972). Пое ика с аре руске књижевнос и. (Vревео Дими-
Fрије БоCMановић). БеоCраM: СрVска књижевна заMруCа.



ТЕМАТСКИ ОКВИР ВЕНЦЛОВИЋЕВИХ БЕСЕДА НА БОЖИЋ

МАЈА М. АНЂЕЛКОВИЋ 731

Павић, М. (1972). Гаврил С ефановић Венцловић. БеоCраM: СрVска књижев-
на заMруCа.

Павић, М. (1991). Ис орија ср"ске њижевнос и. Барок. БеоCраM: Досије, На-
учна књиCа.

Павић, М. (1996). ПреMCовор. У: Гаврил СFефановић Венцловић, Црни �иво
у срцу. БеоCраM: ПросвеFа.

Флоровски, Г. В. (1997). Ис очни оци IV века. (Vревео Дeјан Ј. Лучић).
Врњачка Бања: БраFсFво св. Симеона МироFочивоC.

Fraj, N. (1985). Veliki kod(eks): Biblija i književnost. (preveli Novica Milić i
Dragan Kujundžić). Beograd: Prosveta.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

732 МАЈА М. АНЂЕЛКОВИЋ

MAJA M. ANĐELKOVIĆ
UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC, FACULTY OF PHILOLOGY AND ARTS,
DEPARTMENT OF SERBIAN LITERATURE

SUMMARY THE THEMATIC FRAMEWORK OF CHRISTMAS ORATIONS BY VENCLOVIĆ4

 The paper examines Christmas orations delivered by Gavrilo Ste-
fanović Venclović to Komoran congregation from 1739 to 1743, the
records of which are to be found in the anthology of orations, enti-
tled Slova izbrana (1743). Particular attention has been paid to the
thematic framework and to defining thematic layers, but in their
correlation. In addition to that, the integral part of the analysis is
identifying the Church Fathers’ notional concepts as patterns to
orations by Venclović.

KEY WORDS: Venclović, oration, thematic framework, fragment.

4 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


