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ПРедГоВоР

1. и 2. децембра 2020. године у време пандемије Короне, на другачији 
начин – преко интернет платформе, одржан је четврти, завршни, научни 
скуп пројектне теме Богословље и духовни живот Карловачке митрополије.

17 учесника овог скупа послало је своје радове уредништву зборника и 
они се сада предају читалачкој пажњи.

Искуство четворогодишњег рада показало је да су интересовања учес-
ника била шира од временских и тематских оквира саме Карловачке ми-
тро полије тако да су у наредном пројектном циклусу они проширени на 
целу српску Православну Цркву у свом њеном историјском ходу.

Захваљујемо се фондацији Конрад Аденауер која је помогла реали-
зацију и овога скупа као и пројектне целине.

у Земуну, на Велику суботу, 
1. мај 2021. године.

проф. др Владимир Вукашиновић
протопрезвитер-ставрофор





PONTIFEX MAXIMUS КАО ГАРАНТ ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ НА ЗЕМЉИ У ЈЕВСЕВИЈА КЕСАРИЈСКОГ | 11

ЗоРАн ЂуРоВИЋ

PONTIFEx MAxIMUS КАо ГАРАнТ ЦАРсТВА БоЖИјеГ 
нА ЗемљИ у јеВсеВИјА КесАРИјсКоГ

Апстракт: све области у којима се огледао јевсевије Памфил: хро-
нографија, историја, апологетика, хагиографија итд., служе обра зла-
гању једне оптимистичке теолошко-политичке идеје да је дошло до 
краја историје (фукујама пре фукујаме) са успостављањем хриш ћан-
ског Царства, а које је возглављивао Император. од оригена је на-
следио доктрину три Ипостаси, и док код оригена нема овог исто-
ријског оптимизма, јевсевије га без икаквих двоумљења образлаже 
на основу троделних паралела. Тако имамо Царство оца (универзал-
ну власт коју представља Константин); затим, Царство Логоса: вр-
шење универзалне моћи; и Царство христа-Бога, које ће се догодити 
на крају времена. Аутор се бави валутацијом овог модела равнања 
Црквом са више аспеката: да ли је једини могући? Шта се дешава 
пропашћу Империје? Какву улогу има Императорова формација као 
и врлински живот? да ли је Константин имао хришћанско теолошко 
образовање? напомиње се о слабости овог модела још скоро за јев-
севијевог живота (нпр. Амброзије милански и односи са Грацијаном 
и Теодосијем). 

Кључне речи: јевсевије Кесаријски, Константин, Амброзије, проми-
сао, Pontifex Maximus.

1. Ко је Јевсевије Кесаријски?
(Εὐσέβιος τοῦ Παμφίλου, око 265 – † 339/40), еп. Кесарије Палестинске, 

црквени историчар, писац, богослов, апологета, тумач Писама, је једна од 
назначајнијих хришћанских фигура прве половине 4. века.1 Како је у своје 

1 Библиографија: F.W. BAUTZ: BBKL 1 (1975) 1561-4. 
Издања: Opera omnia: PG 19-24; GCS (Eusebius Werke 1-9); SC 31, 41, 55, 73 (Историја Цркве); 206, 

228, 262, 266, 215, 369, 292, 307, 338 (Јеванђелска припрема) и 333 (Против Јерокла).
Biblia Patristica: Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique, Iv. 4, P 1987.
енциклопедијске референце: C. Curti, in Nuovo Dizionario Patristico e di antichità cristiane, I a 

cura di A. Di Berardino, Genova-Milano 2006, рр. 1884-1853; Алексий Ястребов, in Православная 
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време био контроверзан, тако је остао и данас. неко ће рећи да „теолошке 
идеје које излаже нису ни дубоке ни јасне“,2 док ће Атанасије јевтић тврди-
ти да је испод разине доникејских аутора.3 нико не сумња да јевсевије није 
на нивоу једног оригена, чији је „духовни унук“ и био, јер је најпре студи-
рао код Антиохијца доротеја, па онда код Памфила, оригеновог ђака, који 
је држао школу у Кесарији. Колико му је био одан, свом имену је додао 
Памфило, што већ указује да није био заиста претворан како су га каракте-
рисали тадашњи полемичари, или савремени историчари. своју верност је 
потврдио када је под максимином дајом био заточен заједно са Памфи-
лом, који је мученички страдао 310. а са којим је учествовао у писању Апо
логије Оригена, и где је додао на крају 6. књигу из свог пера, али је остала 
само прва из Руфиновог латинског превода. Питање је данас да ли би се 
Памфило славио као светац, да су остале свих његових пет књига? То на-
помињем јер желим да нагласим да би се исто десило са јевсевијем – да 
немамо његова сачувана дела – једнако би га славили као свеца. светачки 
култ се често не поклапа са оним што је чињенично.4

јевсевије је побегао за Тир, па у пустињу Тиваиде, одакле поново бива 
заточен и отпуштен у неко доба после едикта из 311, а на катедри Кесаријској 
га налазимо око 313. Подржао је аријанце, иако није делио њихове екстре-
мистичке тезе, али је био осуђен на антиохијском сабору 325; исте године 
на никејском сабору потписује „православну“ формулу омоусиос коју ни-
када није делио. Зато је својој бази у Кесарији писао образложење потписи-
вања те формуле. управо због тога су га сумњичили да је био дволичан и 
превртљив, никаквог карактера…

Энциклопедия под редакцией Патриарха московского и всея Руси Кирилла (электронная 
версия); https://www.pravenc.ru/text/187357.html.

општи оквир: F. J. FOAKES-JACKSON, Eusebius Pamphili, Bishop of Caesarea in Palestine and First 
Christian Historian. A Study of the Man and His Writings, C 1933. 

2 срђан Шаркић, Правне и политичке идеје у Источном Римском царству, Београд 1984, p. 24.
3 Атанасије јевтић, Патрологија II, Источни оци и писци 4. и 5. века — од Никеје до Халкидона, 

325451, Београд 1984, р. 5. студију о јевсевију као историчару имамо код нас у мирко саиловић, 
Јевсевије Кесаријски – „отац црквене историје“ или „отац Историје Цркве“, in Српска теологија 
данас (2009), ed. Богољуб Шијаковић, Београд (2010) рр. 207-215.

4 Истини за вољу, јевсевије је био убројан у свеце, иако се данас не прославља, мада имамо 
приличан број аријанаца који су у православном месецослову (cf. Анатолий Алексеевич спас-
ский, История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Тринитарный вопрос, сер-
гиев Посад 1914, pp. 285-6, n. 2). налазимо јевсевија изображеног заједно са Амонијем Алексан-
дријским у једној минијатури из Раввулског јеванђеља, 586 г. (Laurent. Plut. I. 56. Fol. 2а). 

саиловић преноси (p. 209, n. 10): „не дуго послије јевсевијеве смрти, једна аријевска заједница 
прибројала га светим. о томе сведочи један мартирологиј на сиријском језику“, и упућује на: 
Euzebije Cezarejski, Crkvena povijest (Preveo, napisao uvod i bilješke Marijan Mandac), Split 2004, рр. 
20-21. не бих као мандац похитао да јевсевија предам аријанском календару, јер га имамо, како 
наведох у Рабуле, као што имамо и свеци који су често били заједнички. св. Артемије је остао у 
католика и православаца иако је био аријанац и прогонитељ православних.
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2. Доктринарна тројична парадигма

међутим ти судови, како његових савременика, тако и неких садашњих 
научника, тешко да су утемељени, јер тек са Плотином, односно његовим 
учеником Порфиријем се почиње са разликовањем ипостаси (ὑπόστασις) 
и усие (οὐσία), али тај ветар није дошао свугде. За јевсевија, као и за старо-
никејце, усиа и ипостас су једно те исто, и ту је био у праву, као што су ти 
термини правили проблем за разумевање у латинском преводу, о чему нам 
сведочи св. Августин у De Trinitate, где вели да су то синоними. Иста ствар.5 
да не помињем Атанасијево неразликовање ових термина и тек касно при-
хватање омоусиоса (ὁμοούσιος) и стално одбијање да осуди монархијанске 
пријатеље, in primis маркела анкирског.6

да се лимитирам на неколико опсервација које су релативно битне за 
нашу тему. оригенова импостација о три ипостаси7 поставља нову визију 
божанског где су ипостаси, оно што у себи (сâмо) постоји, да су комплетна 
бића, иако не искључена међусобно, и принцип су индивидуализације (зато 
ћемо у оригена наћи израз „двобоштво“ који ће јевсевије одлучно одбити). 
Као добар филолог, јевсевије није могао правити ову дистинкцију, јер је она 
потекла из филозофског света. он је изнео и мноштво разлога да преегзи-
стентни Логос не може да буде једносушан Богу, јер је и он као и ориген, 
мислио да је то расцепљење, раздељивање једне суштине. стари нису зами-
шљали да је некоме другоме предата иста природа или суштина, него да се 
она разделила по принципу просте деобе, а то би значило да постоје два 
Бога, и тиме би се увела диархија, а у другој фази и многобоштво. 

стога јевсевије нема формулу Аријеву: Било је времена када Сина 
Божијег није било, него вели да је створен, што је за њега исто и рођен, пре 
свих створења. не налазимо појам предвечног рађања (ante tempus) из ори-
геновске рефлексије, али и кад се појави, нема оригеновску тежину. син је 
само најсавршеније и прво створење или пород, и пре свега јесте, тј., пре-
егзистентни је Логос, али творачка очева сила остаје принципијална, као 
што је и син пород очеве воље а дух синовљево створење. 

све ово може некоме изгледати као нешто што нема везе са темом, али 
је потка на којој јевсевије плете своју монархијску причу о једном као ἀρχή, 

5 trin. 7, 4, 7: Itaque loquendi causa de ineffabilibus ut fari aliquo modo possemus quod effari nullo 
modo possumus dictum est a nostris Graecis una essentia, tres substantiae, a Latinis autem una essen
tia, vel substantia, tres Personae, quia sicut iam diximus non aliter in sermone nostro, id est latino, es-
sentia quam substantia solet intellegi.

6 Cf. J.N.D. Kelly, [1958] (2000), Early Christian doctrines, 5th rev. ed., London, pp. 246-7.
7 доктрина је развијена у Плотина, у Енеадама, а сам наслов О три начелне ипостаси (περὶ τῶν 

τριῶν ἀρχικῶν ὑποστάσεων) је Порфиријев (enn., v, 1).
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Принципу, Почелу, начелу. Тај божански таксис је одражен и у земаљском 
моделу који је стога савршен и завршен. монархији оца одговара монар-
хија императора. 

овде бих нашао за умесно да нагласим да целокупно дело Кесаријског 
епископа је органички повезано. да оно није само компендијум неког по-
лихистора, човека који је желео да саставља енциклопедије или лексиконе. 
модерни су замерили јевсевију да није правио дистинкцију између при-
марних и секундарних извора, брише или препричава целе параграфе, ко-
ристи више православне хришћанске ауторе него хетеродоксне, такође и 
славније паганске писце од мање познатих; такође пропорција разних сек-
ција није уравнотежена, а неки судови су једнострани и површни. Ипак, 
како примећује дробнер, иако јевсевије није делао по модерним историо-
графским методама, у његовим делима је сасвим одсутна намера несвесне 
или свесне фалсификације докумената; и од непријатеља је био прихваћен 
као објективни историчар.8 Такође, ако се изузму реторички моменти 
прирођени једном лаусу (мислим нарочитио на елогије Константину), не 
може се сумњати на јевсевијева искрена пријатељска осећања према Им-
ператору. Према томе, било би промашено у јевсевију видети неког дема-
гога, иако је био дворски теолог. 

3. Органска повезаност мисли условљена телеологијом 
јевсевију мисао карактерише холистички Weltanschauung, где се про-

филише историја целокупног рода, а не само једног његовог дела, хриш-
ћанске секте или религије. То видимо из књижевног рода хронографије, 
која је рођена пре 4. века: у неким деловима Стромата имамо примере 
(али још увек не органске), Климента Александријског, затим у Летописи
ма секста јулија Африканца (око 230) и у Иполита (234). јулијанов Лето
пис је паралелно постављање Библијске историје са грчком, почевши од 
стварања до 221. ово и друга слична дела ће користити јевсевије, који је 303. 
године написао свој Летопис подељен на два дела: у првом излаже хроно-
лошки систем халдејаца, Асираца, јевреја, египћана и Грка, док у другом 
најважније универзалне догађаје као и догађаје из свете историје, што ра-
споређује у синхронијске табеле. јевсевије започиње са Аврамом, односно 
напушта идеју историјско-антрополошког прототипа (Адама), дајући свом 
делу већу научну карактеристику.9 Видимо, према томе, да је јевсевије, 
тврдећи да историја може да се прати тек од Аврама, био модернији од про-
тестантских креациониста! Према руским научницима Лебедеву и Болото-

8 Cf. H. R. Drobner, Patrologia, Istituto patristico Augustinianum, Roma 2002, p. 319.
9 Cf. Drobner, Patrologia, pp. 316-17; C. Curti, 1846-48. 
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ву, као и западним историчарима Цркве, укључујући и модерне, користећи 
Африканчеву Хронику, јевсевије је изградио сопствену теорију историјског 
развоја хришћанства.10 

Кесаријски епископ је преузео од Апологета и Климента Алексан-
дријског тезу да су мојсије и Пророци били извор паганским филозофима. 
да је Писмо претходеће филозофији, што пак значи да је божанска Про-
мисао уредила ствари да се најпре преко Изабраног народа и откривене 
божанске науке на њу надовежу и пагани, тј. целокупни људски род. у 
првом делу, Јеванђељска припрема, жели да покаже надмоћност јеврејске 
вере у односу на пагански политеизам, која је била припрема за коначно 
откривење и успоставу хришћанства. обраћајући се паганима, користи 
њихове филозофе који су критиковали многобоштво; помиње оне који су 
били међусобно супростављени; на крају користи аргумент древности, јер 
је јудаизам старији од грчке културе. 

у другом делу, Јеванђељско доказивање, полемише са јеврејима, који су 
приговарали хришћанима да су изопачили Закон и Пророке. наиме, он, 
демонстрирајући привременост и припремни карактер старозаветне вере, 
указује на њено промислитељско остварење у хришћанској вери. Зато из-
носи аргументе из месијанских пророштава, јер зашто постоје та пророштва 
и ишчекивање месије ако је сЗ био коначна и савршена објава? наравно да 
указује на месију који је оваплоћен, пострадао и васкрсао и кога као таквог 
јевреји нису прихватили. оба ова дела, настала између 313-320, упућена су са 
једне стране јеврејима, а с друге паганима, мада имају и за циљ побијање 
Порфиријевог дела Против хришћана, иако са њим не полемише одломак 
по одломак, као што је то претходно ориген учинио против Келса.11

да се наслутити овај икономијски божански мозаик кроз целокупно 
јевсевијево дело, и јасно је одређен субординацијском представом Бога. 
отац је у правом смислу речи Творац света (он, као и ориген, само за Бога 
оца користи одређени члан „о“ тхеос (ὁ θεός, Бог), док је син само тхеос 
(θεός, бог), и средство преко кога иде очево стварање), али промислитељ-
ске старозаветне теофаније – да би се Бог јасно појавио пред људима и тако 
им учврстио веру – су увек везане за преегзистентног Логоса као медија-
тора, никако за недокучивог оца. Ту јевсевије није оригиналан, него следи 
Апологете, зато што Исус христос је тај који нас повезује са небеским 
светом. Бог „који не постоји“, како ћемо наћи и код гностика, се не меша са 

10 Cf. В. В. Болотов, Лекции по истории древней церкви, Т. 1, санкт-Петербург 1907, pp. 142-143; А. 
П. Лебедев, Церковная историография в главных ее представителях с IV в. по XX, м., 1898, pp. 34-37.

11 Cf. Curti, ibid.
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материјалним светом.12 овај рефрен се провлачи кроз јевсевијеве писамске 
коментаре.13 Тако вели: 

јер је дупло стање христово, једно које је налик глави тела и по 
којој се сматра Богом, и друго које се може упоредити са стопалима 
због чега је, зарад наше спасења, обукао једног човека подложног као 
и ми страдалности, одакле ће се видети комплетираним мој дискурс.14

4. Император као Христос на земљи
Историја је за јевсевија провиденцијална историја спасења. систем 

Римске републике му је био неприхватљив, односно био је само прелудиј 
за прелазак на савршени, монархијски. Тако ће поклопити појаве Августа 
и Исуса, као два монарха. И октавијанова монархија ће бити благословена, 
али тек са Исусом остварена, односно са ступањем на власт Константина 
као Исусовог Викара, или чак не Исусовог него самог Бога оца. Погледајмо 
шта јевсевије говори:

Било је то дело божанске и тајанствене силе, видети у исто време, 
како његово слово, у складу шта је он учио о владавини јединог Бога, 
који је над свима, ослобађа људски род и истовремено заводљивог 
дејства демона и мноштва владавина над посебним народима. 

од давнина је постојало у сваком народу хиљаду краљева и обласних 
господара, који су управљали градовима и земљама. некима од њих се уп-
рављало демократски, другима су управљали тирани, а у некима је власт 
била подељена на више њих. Из таквог стања су се рађали стално ратови, 
јер су народи нападали на народе и стално наваљивали на суседе, пљачка-
ли и били пљачкани, опседали једни друге, те су сви становници градова и 
сељаци због тога се учили да од малих ногу ратују и кретали су се под ору-
жјем како на главним путевима, тако и у селима и на пољима.

Али, када се појавио христос од Бога, о чему су пророци од давнина 
казали следеће: ‘Тих дана ће се подићи правда и велики мир’, и ‘те ће рас-
ковати своје мачеве на рала, и копља своја на српове, неће дизати мача на-
род на народ, нити ће се више учити борењу, дела су уследила према про-
роштвима. нпр., подељена власт код Римљана је нестала када је Август 
установио монархију, у истом моменту када се наш спаситељ појавио [не-
тачно, октавијан је успоставио монархију 27. пре хр.].15 од тада, па до на-

12 Тако нам преноси Иполит коме те Василидове речи изгледају смешно: [ὁ] οὐκ ὤν θεός (Refu
tatio omnium haeresium, 7, 21, 1). Изјава је јасно апофатичког карактера.

13 о субординацији, код саиловић, Јевсевије Кесаријски, pp. 211-13. 
14 Historia ecclesiastica, 1, 2, 1. 
15 По кардиналу фарини у јевсевија: „спонтано настаје паралела између христа, који од ан-

ђелâ народа преузима право да влада људима, и Августа, који од раздељених народа успоставља 
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ших дана, не могу се видети градови како ратују са градовима, ни народ 
који се бори против другог народа, ни како се, као некад, људски живот 
исцрпљује у збрци.16 

опет: не бих могао да кажем да се те речи односе на пророке, већ 
само на нашег Господа и спаситеља. јер баш у исто време када се он 
појавио међу људима нестало је јеврејског краљевства; и престадоше 
да тада постоје владари по наследном праву од предака и вође по соп-
ственим законима. Тада је и Август постао први владар Римљана.17

Pax Romana или Pax Augusti има јако битно место у јевсевијевом тума-
чењу провиденцијалне историје људског рода, јер да није било тог мира, не 
би било ни ширења хришћанства. мир је, наиме, омогућио апостолима да 
се слободно крећу по целој Империји и проповедају јеванђеље: 

свако ко размишља својом главом и схвата да то није било људ-
ско дело, мора се зачудити над чињеницом да већина народа овог 
света није била под римском влашћу све до христовог времена… 
Тако је било према божијем промислу, да се ти догађаји поклопе са 
учењем јеванђеља нашег спаситеља, јер би било тешко његовим уче-
ницима да путују кроз стране земље, ако би народи били у завади 
једни са другима, ако нема сарадње међу њима, због постојања етнар-
хија. међутим, пошто су државе нестале, ученици су без страха и 
некажњиво испунили свој задатак, јер је Бог учинио све људе њима 
приступачнима, подчинивши душе сујеверних у градовима које су 
они обишли, страхом од римске врховне власти.18

5. Vita Constantini
је дело које има својих недостатака, који су објективно примећени, као 

што садржи и несумњиве интерполације, које још више наглашавају рега-
литет Константинове фигуре, да не кажем да је практично дивинизиран, 
али је нека сума јевсевијеве идеологије. сам јевсевије је држао панигирике 
за двадесетогодишњицу и тридесетогодишњицу Константиновог преузи-
мања императорске власти. у Императору се рефлектује слика Божија као 
Господара. у њему се налази релација која постоји између оца и сина у 
Тројици. јевсевије ће рећи да је Император примио светлост од Истинске 

стварну доминацију Римског царства; од обоје се дошло до света“ (R. Farina, L’impero e l’impera
tore cristiano in Eusebio di Cesarea: La prima teologia politica del cristianesimo, Zürich 1966, p. 193). 
Кардиналова студија је класична за ову тему.

16 Praeparatio Evangelica, 1, 4, 2-4. 
17 Demonstratio evangelica, 3, 2, 36-37.
18 Demonstratio evangelica, 3, 7, 30-33. 
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светлости, што је најпре употребио Плотин, а онда никејци формулисали 
као „светлост од светлости“. 

ношен сликом небеског царства, он управља и води људе на зем-
љи према примеру свог архетипа, потврђен тим моделом монархијске 
власти. само је том човеку међу свим бићима која се крећу земљом, 
Бог, Цар свемира, дао ту част. он је узор царске власти… Цар, вољен 
од Бога, ће такође бити учесник у Царству небеском, јер је он круни-
сан врлинама које га везују за Бога, и примио је у својој души одсјај 
који је дошао од Бога.19 

И ово је по моделу христа, наиме, сам Исус „је добио од оца част 
достојности поклоњења и обожавања као Бога“.20 Константин тако, као 
нови мојсије, организује Цркву и државу по моделу Царства небеског. 

Пукотина у овом систему је инсистирање на врлини Императора да би 
обнашао ту функцију, јер је по Кесаријском „Константин је био за све људе 
један светли пример религиозног и побожног живота“.21 Врлински Импе-
ратор је представник Бога на земљи, као Господ и учитељ свих својих по-
даника, и зато се назива епископом оних који су ван (Цркве) ἐπίσκοπος τῶν 
ἐκτός. Ако пак размишљамо у јевсевијевском кључу, Император је монарх 
као Бог отац и он има ингеренције над свим бићима, док је улога епископа 
ограничена само на црквену паству. Реч је о својеврсном цезаропапизму. 
Таква идеологија је била инкомпатибилна, како са претходећим промиш-
љањима јевсевију (зато и имамо хришћанске мученике, који се нису по-
коравали царској власти уколико је она била у сукобу са божанском), тако 
и оним познијима, где имамо једног Амброзија који ће казнити Императо-
ра Теодосија због солунског покоља (што јевсевију не би пало на памет), а 
знамо и за злоупотребе Константиновића, који су се наметали Цркви. Тако 
смо имали пример Константиновог сина Констанција који је за себе узео 
– боље рећи измислио – титулу вечног Императора (αἰώνιος βασιλεύς), па 
је рекао на сабору епископâ: „моја воља је канон за вас!“.22

овај модел суживљења, познат као „симфонија“ у византијском свету, 
пати од базичног проблема лошег компромиса, јер је он условљен „ефек-
том лептира“. ништа мање истих проблема није поштеђен ни папо-цезари-
зам. но, овај модел, без обзира на све своје урођене мањкавости, показао 
се најдугортајнијим. Laus који би се одавао „православном“ императору, 
добијао је на сфуматурама, а некада ни најмање. модел се показао успеш-

19 De laudibus Constantini, 3. 
20 Historia ecclesiastica, 1, 3, 19. 
21 vita C., 1, 4. 
22 Атанасије Велики, Historia Arianorum, 33. 
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ним, јер и када је пропало Источно римско царство, ингеренције за номи-
новање патријараха прешло је на султане. Тако данас председник Турске и 
даље поставља патријарха у фанару. Жилавост тог модела смо имали и у 
Пећкој Патријаршији, где је једнако султан играо своје дневно политичке 
игре па је овлашћавао српске патријархе да убирају порез и од римо-като-
лика. са друге стране, срби су после сеобе знали да је задња реч припада-
ла аустро-угарском монарху. на крају, јевсевије је са својим предлозима 
негде разумео и шта би се све могло појавити као неки проблеми. Његов 
„крај историје“ показао се промашеним као и онај фукујамин, мада, како 
је добро приметио дробнер: „са Константиновом империјом, историја све-
та је достигла свој предвиђени врх, али без да је упркос томе он (јевсевије) 
могао да предвиди и сам крај“.23

јевсевија је могуће читати „тврдо“, и тада би поредак био сасвим јасан. 
но, то нам развој историјских дешавања није потврдио. отприлике да је 
свако време носило своје бреме. једна од већих мањкавости у овом моделу је 
претпостављена светост императора, и ту јевсевије има црне рупе у сећа-
њу. сасвим се понаша као одани пропагатор. Заборавља се да је Констан-
тин на суров начин погубио свог прворођенца Криспа и фаусту. А то му 
свакако нису били једини греси. јевсевијеву епоху су обележили нова ци-
јански, катарски, донатистички и слични спорови, где се инсистирало на 
светости оног ко обнаша јавну функцију. Као да је јевсевијев одговор био: 
Све је у реду док се не сазна. Зато је и он ћутао. 

добра пак страна овог модела, ако се разуме „меко“, то је да без инсти-
туција нема света ни мира ни напретка. Када се пак у старих народâ, егип-
ћана, Римљана итд., појављивао неки, анахронистички речено, „антихрист“, 
то се решавало са damnatio memoriae. Рушене су статуе, слике, рељефи, 
натписи, а негде чак и све зграде које би такав император или фараон по-
дигао. То је био суров обрачун, јер је такав анти-бог рушио светски поре-
дак, односно слику света коју је обичан човек у себи носио. Таква судбина 
је нпр. задесила Ахенатона, нерона, домицијана, али и римљане из репу-
бликанске епохе, sic!, као и папу формоза. ово нам говори да сама јевсе-
вијанска идеологија није укорењена толико у јединоспасавајућем и савр-
шеном систему, колико у људској психи. То, на крају значи, да однос Цркве 
и државе је увек ствар конвенције. 

23 Drobner, Patrologia, pp. 316-17.
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PONTIFEx MAxIMUS COME GARANTE DEL REGNO 
DI DIO SULLA TERRA IN EUSEBIO DI CESAREA

Astratto: Tutti i campi sui quali lavorò Eusebio Panfilo: cronografia, storia, 
apologetica, agiografia, ecc., servono a spiegare un’idea teologico-politica otti-
mistica secondo cui la fine della storia (Fukuyama prima di Fukuyama) arrivò 
con l’istituzione dell’Impero cristiano, che fu figurato nella figura dell’impera-
tore. Ha ereditato la dottrina delle tre ipostasi da Origene, e mentre Origene 
non ha questo ottimismo storico, Eusebio lo spiega senza alcuna esitazione 
sulla base di paralleli in un modello tripartito. Così abbiamo il Regno del Padre 
(l’autorità universale rappresentata da Costantino); poi, il Regno del Logos: 
l’esercizio del potere universale; e il Regno di Cristo-Dio, che avverrà alla fine 
dei tempi. L’autore si occupa della valutazione di questo modello di governo 
della Chiesa da diversi aspetti: Ma è l’unico possibile? Cosa succederebbe con 
il crollo dell’Impero? Qual è il ruolo della formazione teologica dell’Imperato-
re e della sua vita virtuosa? La debolezza di questo modello si era in parte già 
rivelata durante la vita di Eusebio (es. Ambrogio di Milano e rapporti con 
Graziano e Teodosio).

Parole chiave: Eusebio di Cesarea, Costantino, Ambrogio, Provvidenza, Ponti
fex Maximus.
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дејАн мАчКоВИЋ

сРПсКА ЦРКВА КАо оКВИР сТВАРАЊА 
сАВРемене сРПсКе ГРАЂАнсКе КуЛТуРе

Апстракт: српска Црква живим подједнако руралним и урбаним 
принципом, који јој је омогућавао кретање кроз историју и напредак, 
те оба подједнако баштини као дио свог идентитета и традиције. Ру-
рални принципи су омогућили опстанак под исламском окупацијом, 
а урбани принцип, развијен у Аустрији, обновио нацију, стекао углед 
у европи и омогућио национално и црквено уједињење. у оквиру та 
два принципа створени су херојски ликови: марко Краљевић и ми-
лош обилић, као идеални срби које је Црква промовисала и указива-
ла на њих као на узоре. срби данас опет имају потребу за ребренди-
рањем нације, и новим херојима који ће да буду узор будућим гене-
рацијама у временима и искушњима која долазе. Црква у том дијелу 
треба да допринесе, али прије тога сама треба да се геополитички и 
културно оријентише и позиционира.

Кључне ријечи: српска православна црква, Карловачка митрополија, 
Краљевић марко, милош обилић, туркофилија, аустрофилија, ру-
рално, урбано

1. Увод
од самих својих почетака хришћанство је конципирано као градска 

религија. Цијели смисао ширења и мисије било је што прије донијети благу 
вијест о спасењу човјека и свијета у Рим, као град свих градова. о томе нам 
свједоче новозавјетни текстови, али тако и разумијевамо добровољни од-
лазак на страдање у Рим, не само првоврховних апостола Петра и Павла, 
него и каснијих мученика, нпр. светог Игнатија Антиохијског. с једнаким 
жаром и други Апостоли преносили су јеванђеље у значајне градове тог 
доба: Александрију, Антиохију, Коринт, солун, ефес, не показујући велико 
интересовање за село. Из тог разлога, у периоду од неколико стотина годи-
на хришћанство је било искључиво градска религија, будући да се много-
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боштво дуго времена доминантно задржало на селима. Заправо, сама 
ри јеч паганизам, којом се у већини европских језика означавају многобо-
жачке религије Антике, долази од латинске ријечи pagus која означава село, 
земљу, територију. 

доминација и превасходство града те посљедично градске културе 
задржало се и касније, када је христијанизована цијела Империја, укљу-
чујући села и мања мјеста. најистакнутија црквена служба - епископ те 
сама црквена организација (архиепископије, егзархати, митрополије, пат-
ријаршије) увијек су биле суштински и именом везане за град. Рим је до 
данас у црквеном животу задржао статус јединог града, па тако Папа ре-
довне поруке упућује Urbi et orbi, граду и свијету, указујући на изванредан 
значај града Рима, као јединог града у васељени и из ког сâм Папа црпи свој 
примат. на сличан начин, и нова пријестоница Римског Царства – нови 
Рим, Цариград инсистирао је на примату свога епископа првенствено на 
чињеници да је Цариград, у ондашњој византијској перцепцији, цар(ица)1 
свих градова. укратко, величина и значај града, економски и политички, 
увијек је одређивао значај његовог епископа и на извјестан начин модели-
рао црквени живот, па чак и мијењао црквену праксу и учење. Примјера 
ради, сви епископи у почетку су били једнаки и равноправни, а тек касније 
усљед поменутог преимућства градова долази до субординације и пирами-
далне структуре Цркве, какву познајемо данас. 

осим тога, имајући у виду изванредни значај који град има у нашој 
вјери, сасвим природно и спонтано, Православље је развило и посебан об-
лик богослужења (типик), који је био ексклузивно везан за град и градско 
становништво. нама је познат као данас ишчезли градски типик, а који се 
у науци назива азматски или пјевајући типик, и који се вршио само у гра-
довима, првенствено Цариграду, солуну и другим центрима. Постоје свје-
дочанства да је и у српским земљама богослужење вршено на основу град-
ског типика, прије свега на дворовима владара, али и на другим мјестима.2 
међутим, инвазијом Турака на православне земље нестаје хришћанских 
градова у тим областима, те је градски вид богослужења, који је и онако 
био значајно оштећен крсташким освајањем Цариграда 1204, сасвим не-
стао, а преживио је искључиво манастирски типик, који је остао као једини 
типик у Православљу. у вези с градским карактером Православља на на-
шим просторима, посебно је занимљива дубока љубав и веза светог саве, 

1 у већини европских језика ријеч град је женског рода, те управо зато називају царицама, у 
српскословенском ријеч „градина“ током 18. вијека је замијењена руском ријечју „город“ која је 
мушког рода, стога је у савременом српском ријеч град мушког рода.

2 Види више: Владимир Антић, Остаци парохијског типика у српском богослужбеном предању 
13. и 14. века, Црквене студије ниш, 2019, 624.
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првог аутокефалног архиепископа српских и Приморских земаља, према 
граду јерусалиму коме се неколико пута враћао и у коме је дуго боравио, а 
која је надвисивала његову љубав према светој Гори.3 уједно, неоспорно је 
да је управо свети сава започео урбанизацију српских земаља, будући да 
су око новооснованих манастира и епархијских сједишта, односно школа, 
судова, болница, и других административних зграда које је аутокефална 
српска Црква водила, постепено ницала и трговишта, која су се временом 
претварала у насеља и градове.

2. Траума урбицида
модерна историјска наука као најтрауматичнији догађај наше средњо-

вјековне историје ставља 1. јун 1455. односно пад највећег српског града - 
новог Брда. датум по важности значајнији од Косовске битке, пада деспо-
товине или пада Босне, када су, такође, извршена масовна убиства срба, 
или модерним језиком речено геноцид. страдања и уништење свих срп-
ских области је било масовно, тако је примјера ради, током освајања Босне, 
султан у јањичаре узео преко 30 000 младића, док је у робље повео преко 
200 000 жена, дјевојака и дјеце, који су потом продавани по Истоку.4 ме-
ђутим, ужаси који су учињени у нашем највећем граду новом Брду, гдје је 
број становника смањен за три четвртине, након чега се више никада није 
опоравио, а преко 600 села, у регији која обухвата данашње Косово, или је 
потпуно уништено или сведено на десетак кућа, превазилази сва страдања 
тог доба и представљало је незамисливу колективну трауму. Претпоставља 
се да је страдање новог Брда било пропорционално највеће у односу на 
страдање свих становника Балкана у периоду од једног вијека, колико је 
трајало турско освајање. Према процјенама током османске инвазије на 
Балкан страдало је око 1,5 милиона становника од укупно 6 милиона.5

Имајући у виду ову страховиту трауму геноцида и урбицида које је 
српски народ доживио у својим областима на почетку турског ропства, 
разумљиво је, да упркос овом доминантном градском карактеру наше вјере 
и културе, у дијелу српског народа настаје отклон према животу у граду, 
градској култури и обичајима, будући да град постаје доминантно окупа-
торски. стога се центар вјерског и културног збивања повлачи на „слобод-
но“ село, које изњедрава нове обичаје и нову народну културу у свим ње-
ним аспектима. чак и вијековима послије ових страховитих догађаја, Вук 
Караџић наводи да срби у Турској углавном живе на селу јер се срби у 

3 Види више код драгољуб марјановић, Свети Сава, Јерусалим и Аутокефалија СПЦ, Гласник 
сПЦ, број 1, Београд 2021.

4 Slavoljub Bošnjak, Zemljopis i poviestnica Bosne, Zagreb 1851, 142.
5 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 20.
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градовима врло брзо обичајима, одјећом, говором и вјером потурче. Они 
пак Срби који су рођени у вароши нису ни чули правог и чистог српског је
зика, а они који са села дођу у град након 10 година забораве и мислити срп
ски.6 слично описује и педесетак година касније британски путописац Ар-
тур еванс који августа 1875. борави у Босни и херцеговини, у освит неве-
сињског устанка: Највише нас је изненађивао потпуно муслимански изглед 
многих хришћанских вјерника. Утицај ислама се чак одразио и на њихов 
хришћански обред... Такође, било је пуно жена с лицем потпуно покривеним, 
као да страхују од прописа Курана.7 управо због тога, иако је неки број 
срба живио у турским варошицама, несумњиво највећи дио нашег народа 
чувајући вјеру, културу и језик, живио је на селу и у неприступачним 
подручјима, у која Турци нису залазили. Православни који су и живјели у 
градовима, махом су били трговци, најчешће грчког, албанског и цинцар-
ског поријекла.8 отклон од градског живота остаје дуго и послије другог 
српског устанка, све до потпуног повлачења Турака, када почиње урба-
низација србије. наиме, Турци су остали у тврђавама и градовима све до 
1867, па је тако кнез михајло тражио од султана и Високе Порте да се градо
ви у Србији поруше или напусте, али је… Блистателна Порта убеђена о 
користима које произилазе из испуњења наше жеље, обавестила .. да је 
Његово Величанство Султан благоизволео решити да Ми се повери запо
ведништво над градовима у Србији…9 

Истовремено с овом фобијом од града, масовнијим преласком у Ау-
стрију, срби поново проналазе љубав према граду и градском животу. овај 
васкрсли афинитет према граду је свакако био везан за социјални аспект 
ослобађања од феудалних стега туђинске аристократије и стварање сло-
бодних градова и рађање српског трговачког слоја грађана. управо зато, 
срби чине апсолутну и најдоминантнију већину становништва новоосно-
ваног и слободног града новог сада 1748.10 у Аустрији су градови били 
слободни, а потписивањем Карловачког мира (1699), по први пут је регули-
сана и трговина између двије Царевине, што је омогућило стварање трго-
вачке - градске класе.11 Аустријски антисемитизам, који је јеврејима став-
љао читав низ забрана, између осталог и прекограничне трговине, ишао је 

6 Вук Караџић, Рјечник Српског језика, 5, 1818.
7 Arthur Evans, Through Bosnia and Herzegovina on Foot During the Insurrection August and 

September 1875, London 1877, 133.
8 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 32.
9 Прокламација кнеза михаила обреновића о преузимању војне управе у градовима србије, 

14. март 1867., дигитална библиотека матице српске
10 нетом прије тога, 1720. у данашњем новом саду, који се тада називао Петроварадински 

Шанац, било је 112 српских кућа, 14 швапских и 5 мађарских.
11 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 58.
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на руку србима, те због тога срби постају водећи трговци у широком ди-
јапазону од Кракова до солуна, у коме живе раде и напредују те стварају 
огромну материјалну и културну баштину. у том смислу, писац Летописа 
матице српске 1825. године, Георгије магарашевић доноси свједочанство 
о потпуно новом односу према граду и грађанској култури. магарашевић 
огорчено оповргава грофа Телекија који у свом опису Краљевине сла во-
није, наводи да тамо постоје свега три града: осијек, Варадин и Пожега, те 
се пита и чуди како Телеки није видио Пакрац, дарувар, Брод, нову Гра-
дишку, Карловце, Руму и друге градове.12 дакле, за разлику од Вука који на 
живот срба у турским касабама гледа с презиром, као инцидентну и не-
гативну појаву, магарешевић покушава да докаже да су срби градски на-
род у свему сличан другим европским народима: нијемцима, мађарима, 
Русима, Пољацима и Италијанима. ова два опречна приступа граду, који 
имају ова двојица савременика, Караџић и магарашевић могу да се објасне 
геополитичким приликама у којима су наша Црква и народ живјели.

3. Туркофилија
с једне стране, српска Црква – Пећка Патријаршија као једина нацио-

нална институција која је преживјела османску окупацију, од самих поче-
така туркократије водила је помирљиву политику, свјесна геополитичких 
околности и стања на терену. уједно, са своје стране, и Турци су на извје-
стан начин пружили руку помирења. Тако је, сâм султан непосредно пред 
пад деспотовине, значајно умањио отпор и страх међу србима прогласом: 
Ја ћу подизати на барабар цркве и џамије у Србији и нека онај који вјерује у 
Христа иде у цркву, а ко у Мухамеда, нека иде у џамију.13 Тиме је, заправо, 
само наставио политику свог дједа султана мурата, који 1389. пред битку 
није рушио нити отимао ништа осим веселих дворова Немањића, а својим 
војницима је издао строге наредбе да се народу не смије чинити никаква 
увреда ни штета, како нам биљежи Пећки љетопис.14 Такође, мора да се 
нагласи да је османско Царство све до 1517, односно до освајања сирије и 
египта, било доминантно православно царство с малобројнијом ислам-
ском вој ном елитом, док је највећи дио становника био православан, стога 
је вјер ска толеранција била потпуно природна ствар. у том свјетлу, папа 
Пије II октобра 1461. пише писмо султану мехмеду освајачу у коме га 

12 Летопис Матице Српске 1 свеска 1825, 69.
13 никанор Ружичић, Кратки историјски преглед узајамних одношаја између Српске и Грчко

цариградске цркве и њихових представитеља, од првог времена њиховог познавања, па до данас, 
Београд, 1875, 94

14 Забиљежено код Александар Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Ср
бији, сарајево 1972, 257
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признаје за насљедника Византије и наговара да га крунише за ромејског 
цара: Не можеш новцем, војском, оружјем и морнарицом да освојиш Запад, 
као што си освојио Грке, Србе и Влахе, све редом невјернике и јеретике, за 
Запад ти треба само мало воде (aquae pauxillum).15 Папа зна да је султана 
мехмеда мајка Гркиња још као дијете научила напамет Оченаш, и усадила 
му благонаклоност према хришћанској вјери. међутим, као што је познато, 
ел фатих није имао потребе за aquae pauxillum (крштењем) и папским кру-
ни сањем, него је сâм узео титулу кајсер и рум, као једну од 20 султанских 
титула, са свим правима и прерогативима која му припадају у црквеним 
пословима (бирање Патријараха, давање и гашење аутокефалија итд). 
Има јући све ово у виду, сасвим је разумљиво зашто у првом периоду ос-
манске окупације српска црква није инсистирала на већем отпору Турци-
ма те је водила помирљиву политику према новом владару - цару. 

Ипак, свјесна окупације земље, Црква се повукла на село и организо-
вала духовни живот око манастира. несумњиво, Турци су владали сурово, 
с низом забрана и понижења, али ипак, мора да се призна да је османско 
Царство у цјелини било уређено и правично, те се хришћанима није смјела 
причињавати материјална штета, док су порези и намети на сељаке су били 
ниски.16 Примјера ради, Константин михаиловић, младић који је из новог 
Брда одведен у јањичаре, наводи догађај када је турски војник отео обичну 
чинију млијека једној Бугарки, те је потом сурово кажњен тако што му је 
личном султановом наредбом распорен стомак.17 осим тога, османско 
Царство читава два и по вијека било је у константној експанзији и економ-
ском напретку, те да су дуго времена српски сељаци под сулатном живјели 
боље, него, рецимо, француски сељаци под француским Краљем.

Почетна помирљивост Цркве према Турцима најбоље се огледа у чи-
њеници да изузев кнеза Лазара који је канонизован непосредно након Ко-
совске битке, у циљу утврђивања оспораване власти младог деспота сте-
фана Високог, други косовски јунаци у култу и богослужењу нису добили 
посебан статус. Заправо, у самој служби светом кнезу Лазару не налазимо 
идеје, које ми данас учитавамо Лазару и Косовским јунацима, о жртви за 
оноземаљско и непролазно Царство, за слободу златну, за Косово и за не-
беску србију, него је Лазар свети мученик јер је бранио људе од безбожног 
нашествија Агарјана, рикајућих Персијанаца, (Турци се врло дипломатски 
не именују и избјегавају). Лазар је нови Давид који је побједио Голијата, он 
је свет јер је врлински, јер је био милосрдан, имао је добра дјела, подвизавао 
се пре страдања, јер је био пастир, а не најамник, који је положио душу своју 

15 Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time, Princeton Press 1978, 199.
16 Benedikt Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530, Svjetlost Sarajevo 1950, 25.
17 Константин михаиловић, Јаничарове успомене, Београд 1986, 165.
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за људе Божје и стадо Христово.18 с истом 
тенденцијом помирљивости према Турци-
ма, ни најзаслужнији јунак Косовске битке 
милош обилић није канонизован као све-
тац, него се чак ни његов лик и приказ не 
налазе нигдје у српским земљама, изузев 
једне једине фреске у хиландару, на којој је 
описан као Свјатиј Милош, пострадави на 
Косову. јасно је да је милош као цареубица 
свакако био „непријатна” личност за србе 
који су тек тражили modus vivendi под Тур-
цима и правили своје прве кораке у периоду 
наше историје који се означава као pax otto
mana. у том свјетлу, морамо да разумијемо 
и „пријекор“ кнеза Лазара милошу, који са-
општава писац Троношког љетописа, пре-
писаног по изгубљеном оригиналу из 1526, а 
који у свом опису последњих Лазаревих тре-
нутака, након што је сазнао за убиство сул-
тана, наводи и ријечи упућене милошу оби-
лићу: Нека је благословено дјело твоје и ти 
од мене, али за толику проливену крв данас, 
сâм ћеш одговарати Господу Богу.19 Вриједи 
напоменути да је једини султан који је уби-
јен у једној бици био само мурат ако изуз-
мемо самоубиство из части, које је починио 
његов син Бајазит, а које је, такође, најди ректније повезано са србима, од-
носно Лазаревом кћерком оливером.

у овом контексту можемо да разу ми јемо зашто је током дугог перио-
да од неколико стотина година српска Црква раз ви јала и његовала сужи-
вот с Турцима те фаворизовала друштвени модел понашања какав је ис-
казан у народним епским пјесмама првенствено везанима за Краљевића 
марка, а које би се могле окарактерисати као ту ркофилне. у нашим епским 
народним пје смама, насталим у то доба у сеоској средини, Краљевић мар-
ко, као узор понашања и идеални србин, промовише културу поми рљи-
вости према Турцима. марко је обучен као Турчин, он говори и турски 
језик, огрће се зеленом доламом, он живи на селу, оре земљу. Иако је у не-

18 србљак, 15. јун, Свети великомученик Лазар (хребељановић,) издање 1986.
19 Забиљежено код Александар Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Ср

бији, сарајево 1972, 234.
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престаним напетостима с локалним Турцима, марко је истовремено и 
пријатељ султана, братиме се, султан га назива посинком. марко иде у лов 
са Турцима, уредно им плаћа порез (харач), пије с њима вино, слави славу, 
али и инати се, суди, туче, бори се, додуше никад против султана, него 
увијек с Арбанасима и локалним Турцима. често је обесправљен, пони-
жен, ропће и трпи, чини му се неправда. марко је свјестан да је његов на-
род који је некада имао славно Царство, дворове и градове, сада по робљен 
и угњетаван од локалних Турака, али марко стрпљиво чека ин тервенцију 
праведног султана, и зато марко брани султанову част, ратује за њега, 
спашава његову кћер, чека, тражи и често добија заштиту и правду од сул-
тана јер вјерује своме цару и господару.20 

управо због вјековног позитивног односа према султану, који је преко 
народних епских пјесама постао дио српске културе, народ у србији и није 
хтио да се диже на устанак с Карађорђем, па прота матеја ненадовић у 
својим мемоарима биљежи да су народу говорили једну лаж коју ћете у 
млогим историјама наћи: да је султан послао ферман КараЂорђу да бије 
јаничаре али није истина, нити је цар послао пређе, нити је после одобра
вао, но смо ми доцније сви, да би народ лакше подигли, и да би га ослободили 
говорили: да није цар против нас, него да је цар са нама противу дахија, 
тако смо и људима са оне стране казивали, тако су нам они и веровали, и 
отуд се то увукло у историју.21 

свакако, у посљедњем периоду окупације, туркофилна помирљивост 
је била тек биолошко преживљавање, и као таква није давала подлогу за 
ослобођење. Вјековни сеоски живот под Турцима оставио је значајне тра-
гове на културу и менталитет народа, стварајући својеврсан менталитет 
роба, који, или је потпуно понизан и покоран, или пак дотјера цара до 
дувара, када бунтовно руши и уништава све. усљед овога, компромис, ди-
јалог, тактика, дипломатија и договор дуго неће бити карактеристика ве-
ћинског српског менталитета. но, осим гушења жеље за слободом и отпо-
ром, сеоска култура нам је оставила снажно антиградско расположење јер 
град симболише Турке. Зато сваки пут кад се срби дижу на устанак против 
Турака, они по правилу почињу тако што иду да пале варош.22 

Помирљив однос према окупатору додатно је добио на снази током 
грчке окупације23 Пећке Патријаршије, а нарочито након њеног укидања 

20 Погледај циклус пјесама о марку Краљевићу
21 Прота матеја ненадовић, Мемоари, Београд, 1893, 78.
22 Прота матеја ненадовић, Мемоари, Београд, 1893, 6.
23 о абнормалности ове појаве најбоље свједочи непристрасна констатација Ивана фрање 

јукића, босанског фрањевца, који је писао под псеудонимом славољуб Бошњак, о томе да је 
Цариградски Патријарх узео у најам Пећку Патријаршију од Султана. Види: Slavoljub Bošnjak, 
Zemljopis i poviestnica Bosne, Zagreb 1851, 140.
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септембра 1766. Примјера о томе како су грчки митрополити фанариоти 
више вољели Турке него сопствену паству има на све стране, но далеко је 
важнија чињеница да су гушили отпор. По злу и нечасности, посебно је 
остао запамћен сарајевски митрополит дионисије (1856-60), будући да је 
многе србе издао Турцима. једнако и други фанаротиски епископи су пла-
нски и свјесно гушили националну свијест срба, па тако на примјер у бого-
службеним књигама које су биле у употреби у српским крајевима у Турској 
не постоји служба Видовдана, односно Кнезу Лазару, или пак св. Кирилу и 
методију, као оцима словенске писмености, нити је тим празницима даван 
дужан значај. на исти начин третирани су и сви други срби светитељи, 
чији култ потискиван, тако да је и данас у многим крајевима, на примјер 
Покров Богородице, празник који је најуже везан за Цариград, далеко по-
штованији и раширенији, него на примјер култ свете мати Ангелине. 
међутим, ако знамо да је султански управник вилајета Босне Вали-Паша 
имао годишњу плату од 500 гроша, а да су симонитски фанариотски ми-
трополити у сарајеву пријетњама и уцјенама сујевјерног народа отимали 
годишње и преко 10 000 гроша24 јасно је зашто било каква национална 
свијест, понос, устанак, или отпор Турцима, нису могли да добију црквени 
благослов и подршку, него проклетство и пријетње паклом25 те зашто је 
општи примитивизам и неписменост била стање које су фанариоти план-
ски његовали и брижљиво одржавали. осим тога, познато је да се у нашим 
крајевима османска култура генерално није прославила у науци и школ-
ству, иако је имала и средства и људства. Заправо, она је доминантно кул-
тура једне (свете) књиге, било да је то Библија или Куран. Па тако и данас, 
неколико стотина година након одласка Турака, у многим кућама од зеле-

24 Владимир дедијер, Сарајево 1914, Београд 1966, 70.
25 никанор Ружичић, Кратки историјски преглед узајамних одношаја између Српске и Грчко

цариградске цркве и њихових представитеља, од првог времена њиховог познавања, па до данас, 
Београд, 1875, 108 наводи следећу посланицу фанариотског митрополита херцеговачког Про-
копија својој пастви за нову 1875. годину:

„… А по сега, вама мирно и монашеско свјештеници паки и паки запрештавамо да не при-
мате и да читате забрањени каурски новини, који вам доказујут безумнија аријеви политики и 
противо божјего заповједи предсказујут вам будистаја која разврастајут вас од правија пути. 
Политикос није за вас, него поучавати народ из Триодиона, Кромчије и Требника и вјерности 
наше честите падишаха султан Абдул Азиз – хана, а фукара да постито, да орето, да копато и да 
вјерујето у васја од нас написана вам, и да очекиват спасеније у јединого турецки прави суд по 
царскоме канони и божјем шеријату, а не по сопротивних нам србов и Карадаг. с надеждом да 
кје ова моја благослови и савјета пануто на благија и плодовите земља и да кје те се убојати 
нашија тјашкија клевето опет вам са „паки и паки Господу помолим сја” запрештавам, и онего 
преступника калогера и папаз низвргавам под тјашкоје слово воздајанијем на страшном суду, 
а мирјане непослушне предавам пред израјљскоје клевето ”маратана”, а ако нашо заповједи по-
слушати будето добикете наше молитве, васја старо и младо. Поздрављајемо вас со триагиом: 
докса патру кје ијо, кје агиос пневмати, Амин! Прокопијо“
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них брежуљака око саве па све до пустиња око еуфрата и нила, постоји 
само једна, или ни једна књига.

у сваком случају, вјековна туркофилија и окупирана Црква његовали 
су потчињене, покорне, умртвљене, сујевјерне и неписмене сељаке, народ 
неспособан за креацију и отпор, а који је европа дубоко презирала, и за 
коју путописац Кинглејк 1834. пише: Србија није посебно занимљива, она не 
мами човјека да пусти сузу над гробом неког сјајног.. нема српских писаца 
које би било брука не упознати.26 Ропска и пасивна култура нас није могла 
нити саме ослободити, нити побудити интересовање европских сила за 
нас. она јесте била начин нашег биолошког опстанка, али уједно и највећи 
камен око врата. Зато смо имали потребу за нечим посве другачијим.

4. Нови наратив – Прогрес и Европа

с друге стране саве и дунава, пак постоји српска Карловачка митро-
полија која живи и дјелује у потпуно другим околностима. Прије свега, 
када се говори о Карловачкој митрополији мора да се увијек има на уму да 
је она била духовни горостас и Црква за узор и примјер не само свим срп-
ским областима, него и у цијелом Православљу. у доба кад се симонијом и 
сплеткама у Цариграду Патријарси смјењују на дневној бази, кад древне 
Патријаршије Истока Александрије, Антиохије и јерусалима де факто ин-
ституционално не постоје, будући да „патријарси” стотинама година сједе 
у стамболу смишљајући начин како ће да нађу новац, којим ће плаћају 
нове султанске берате и боље позиције, те посебно у доба кад у москви 
уопште ни не постоји Патријарх као институција јер је Цар тако благоиз-
волио, срби имају потпуно уређену и канонски устројену црквену орга-
низацију, инфраструктуру и администрацију, каква у неким поменутим 
Црквама не постоји ни данас. Као таква, Карловачка митрополија ужива 
огроман ауторитет у цијелом народу с обе стране ријекâ, а и пред ау стриј-
ским царем, стога њена ријеч бива поштована. свјесна тешких прилика у 
којима се налази српски народ у Турској, нашег угледа и положаја у евро-
пи, те чињенице да се без помоћи из европе, прије свега Аустрије, сами 
никад не бисмо могли ослободити, српска елита под омофором и благо-
словом Карловачке митрополије увиђа потребу за, данас би рекли, ре-
брендирањем срба, постепеном промјеном имиџа, односно стварањем 
новог наратива и нове српске културе и менталитета. За разлику од сеоске 
културе у Турској, српска култура у Аустрији је доминантно градска и као 
таква школована, писмена и учена. она генерише нову причу, која има циљ 
да србе отргне од оријенталне летаргије, подстакне на устанак и извуче с 

26 Тородова марија, Имагинарни Балкан, Београд 1999, 171.
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Блиског Истока те их врати у заједницу европских народа. Задатак није био 
ни мало лак, будући да је Аустрија с једне стране била екстремно агресивна 
католичка средина, која није могла да надиђе вјерску интолеранцију, а с 
друге стране, надмено је сматрала себе културно супериорнијом у односу 
на србе. 

наиме, преласком саве, европљани тога доба су имали утисак да су 
ушли у Азију, као негдје у Сирију или Египат, јер ни Тракија, ни Македонија, 
ни обале Егеја, па ни сам Цариград, никада нису имали толико источњачких 
обичаја и одјеће.27 осим Турака, источњачку одјећу су носили и Срби, који 
се одјевају као и Турци, разликујући се само по томе што нису бријали 
главе, као што то Турци раде.28 За разлику, на примјер од Бугара који су 
носили своју одјећу,29 србима је онда, као и данас, турска одјећа била при-
влачнија и дража, да су и сами Турци морали да нам уводе забране. Па је 
тако, 1794. босански везир одредио: по високој царској заповједи и шери
јатским правилима зелено, бијело, жуто и црвено одјело и обућа буде мус
лиманска и јањичарска. Љубичаста, црна и модра џока (мантил без рука
ва), црне чизме и црно одијело ношња је хришћанска. Осим тога, плаве чиз
ме и папуче ношња је хришћанска и јеврејска. То се правило у задње вријеме 
крши, па није могуће разликовати муслимана од немуслимана, па се наређује 
да се сваки хришћанин и Јеврејин који не поштује ово правило има стави
ти пред суд на одговорност и казнити.30 стереотип о Балкану као нечему 
дивљем, неевропском и азијатском траје и данас,31 не само у политици, 
моди и музици, култури, друштвеним обичајима, него и на другим пољима. 

међутим, једнако као ни данас, многи срби нису жељели да буду пер-
ципирани као дио оријента, те чак одбијају и географску одредницу Бли-
ски исток, која се у свим европским језицима користи за наш простор.32 
осим тога стереотипа о оријенталној примитивности, срби у Аустрији су 
се истовремено морали да боре с германском и мађарском супремацијом и 
расизмом. Сваки Словен који било коју књигу о историји, земљописанију, 
етнографији, статистици или политици страним језиком списану у руке 
да узме, мора је заиста са страхом узимати јер се он већ приправити мора 

27 Arthur Evans, Through Bosnia and Herzegovina on Foot During the Insurrection August and Sept
ember 1875, London 1877, 89.

28 Benedikt Kuripesić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530., Svjetlost Sarajevo 1950, 27.
29 Benedikt Kuripesić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530., Svjetlost Sarajevo 1950, 39.
30 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008,108.
31 Погледати књигу марија Тодорова, Имагинарни Балкан Београд 1999.
32 Тако је једино у српском језику Блиски исток (Near East) оно што је у другим језицима средњи 

исток (Medio Oriente, Middle East), будући да смо из европске перспективе ми били Блиски исток, 
средњи исток су Палестина и египат, а далеки исток је тамо гдје је одувијек и био.
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да ће у њој наћи себе и свој народ презрен и поруган. Ни са једним народом, 
ни јеврејским ни циганским, не поступа се тако немилосердно, тако нељу
бовно. Мерзост и гоњења су се преливала из практичног живота у писанија, 
а из писанија у практични живот. – напомиње нам магарашевић у Лето-
пису матице српске.33 управо због тога, Црква и учени срби Карловачке 
митрополије, свјесни геополитичке стварности, почињу форсирају нови 
облик националног дјеловања и културе у коме су срби прогресиван ев-
ропски народ. Ријеч прогрес је била свето и обожавано златно теле 19. ви-
јека, једнако како су политичка коректност, демократија, екологија и људ-
ска права неприкосновене и недодирљиве богиње нашег доба. свјесни да 
само тако могу да побуде поштовање и интересовање европе за нас, срби 
постају прогресивни, често прогресивнији него Италијани, Аустријанци 
или мађари, о чему нам свједочи нпр. и сретењски устав 1835. 

насупрот пасивном Краљевићу марку ствара се наратив који у наше 
колективно памћење уводи проактивног милоша обилића. Искуство сло-
боде у граничним областима евоцира стара сјећања која стварају нове епо-
ве, највјероватније у Приорју и далмацији. несумњиво, нове пјесме се до-
рађују и обликују ван Турске, у писменој средини,34 која је познавала и 
читала свето Писмо. о несумњивој сличности и евидентним паралелама 
Кнежеве вечере и издајства Вука Бранковића с библијском Последњом 
христовом вечером и јудином издајом, те сценом у којој милош убија му-
рата, која је такође библијска,35 написане су значајне студије.36 ове пјесме 
су дуго времена остале непознате у областима под турским ропством, чак 
и на Косову, о коме парадоскално пјевају, па тако руски путописац 1858. 
године биљежи: Ма колико год да сам испитивао сељаке у Неродимљи и у 
разним селима на Косову пољу за пјесме о Урошу, Вукашину, Милошу и Ла
зару, свуда сам добијао један те исти одговор: За такве пјесме код нас не 
знају.37 међутим, помоћу ових косовских пјесама, етике и естетике који су 
из њих извирали, срби су европи говорили о себи темама, језиком и сим-
волима које је она разумјела, осјећала и прихватала. Зато у новом српском 

33 Летопис Матице Српске 1 свеска 1825, 65.
34 Професор м. Поповић наводи да је идеја о милошу обилићу као хероју настала током 16. 

и 17. међу србима који су живјели под млецима и Аустријом, а да тек од 18. вијека полако про-
дире у дијелове српског простора под турском окупацијом. Вук Караџић је пјесме Кнежева ве-
чера и Пропаст царства српскога, објавио 1845. види више миодраг Поповић, Видовдан и часни 
крст, Библиотека хх век, Београд 2007, 34

35 Види епизоду у Књизи о судијама 3, 11- 22 у којој је судија Аод убио еглона цара моавског.
36 Види више Eliezer Pаро, The Last Supper and “Kneževa večera,“ Slavic and East European Jurnal, 

vol 59, n1, Spring 2015.
37 Александар Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Ср бији, сарајево 1972, 

202.
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наративу милош више није непријатна историјска личност – цареубица, 
чијих слика и икона нема, него национални херој, par exellencе. једнако, 
туркофилија и сарадња с Турцима је у новим пјесмама је једнака јудиној 
издаји христа, док је марково братимљење с Турцима дефакто изједначено 
с издајом Вука Бранковића.

Краљевић марко полако престаје да буде идеални србин и силази са 
сцене, а замјењује га нови народни јунак милош обилић, који је приказан 
и интерпретиран као прави плавокоси и плавооки европски витез, готово 
њемачки ритер, или како га писац Летописа матице српске назива, српски 
сцевола,38 и који је као и сваки европски џентлмен и официр спреман да 
погине за понос, повријеђену част и достојанство. Као антипод турко-
филији и сеоском начину живота у посткосовском циклусу пјесама, фор-
сира се антитурска епска поезија преткосовског периода и посебно Косов-
ске битке, чију окосницу чини Кнежева вечера. Централни догађај који 
детерминише нашу историју, самосвијест и културу дешава се на једном 
европском царском двору, окруженом славом, богатством, витезовима, 
војницима и аристократијом, у Лазаревом престоном граду Крушевцу, 
који је приказан као у свему једнак Бечу или Будиму. у многим народним 
еписким пјесмама сада се описује раскош наших дворова: злато, бисери, 
свила, кадифа, а живот у градовима и фина јела су нови српски стандард.39 
Цјелокупном културом, а првенствено сликарством и умјетношћу40, који 
су пратили епски наратив око обилића и кнеза Лазара, срби показују себи 
и Аустрији да су европа, а не оријент. 

свакако, наши учени преци су добро знали да је Запад презрирво гле-
дао на сељачка егалитарна друштва каква су егизистирала на Балкану, 
будући да је сâм Запад био заснован на аристократском моделу, а касније и 
класним разликама, које су настале у капитализму.41 Зато срби имају гро-
фове и бароне, а њихови епископи и митрополити живе у дворцима и па-

38 сцевола је био легендарни римски јунак, који је спасио град током једне опсаде, тако што се 
ушуњао у камп непријатеља и покушао да убије вођу, те потом издржао страховите муке, по-
казујући храброст и јунаштво. Летопис матице српске, 1825, 48 Поређење милоша обилића и 
сцеволе, такође, се среће у Путопису Бенедикта Курипешића из 1530. године – Путопис кроз 
Босну, србију, Бугарску и Румелију, 39.

39 Види нпр. пјесму Женидба Краља Вукашина записану 1845.
40 у овом контексту треба да разумијемо незадовољство патријарха Георгија Бранковића 

првом верзијом слике Сеоба Срба од Паје јовановића, коју је Карловачка митрополија наручи-
ла 1895. за миленијумску изложбу у Будимпешти. По мишљењу Патријарха слика није довољно 
одражавала поруку да су срби дошли као војници с оружјем, јер је имала превише оваца и 
уплакане дјеце, стога је Паја јовановић морао да замијени ликове. Право на репродукцију слике 
откупио је загребачки трговац Петар николић, који ју је литографијом умножио у безброј 
примјерака, тако је слика постала веома брзо саставни дио сваке српске господске куће. 

41 марија Тодорова , Имагинарни Балкан, Београд 1999, 196.
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латама, који по раскоши превазилазе аустријску аристократију. И данас 
епископске резиденције Карловачке митрополије и њој гравитирајућих 
области представљају архитектонска ремек дјела и најљепше и најзначајни-
је објекте у градовима (Вршац, Карловац, нови сад, мостар итд) те пара-
доксално љепотом, димензијама и значајем превазилазе објекте не само 
католика, него и све оно што су срби тог доба градили на слободним те-
риторијама, у србији или Црној Гори. на сличан начин, парадоксално, сви 
приморски градови имају по неколико православних цркава, капела и хра-
мова, иако је број срба био далеко мањи, док је на примјер чачак, донедав-
но имао само једну цркву, ниш три, а никад покорено Цетиње ни до данас 
нема катедралног храма пристојних димензија и раскоши. 

општом промјеном имиџа нације у европи, ствара се и нови идеални 
србин. он више није монах, као у средњем вијеку, нити марко као у доба 
Турског ропства, него је на основу лика милоша обилића идеал постао 
војник и официр. Паралелно с овом промјеном мушког идеала мијења се и 
улога и положај жене у српском друштву. у туркофилној и сеоској култури 
осликаној у народним епским пјесмама жена је најчешће невјерна љуба, 
курва и издајица коју марко неријетко састави с црном земљом, или препо
лови сабљом. стога се у сеоској средини идеализовала мајка и дјевствена 
сестра које неријетко губе и живот у циљу очувања части или дјевствености, 
као јединих и највиших вриједности у животу једне жене. у новом нарати-

Паја Јовановић, Сеоба Срба 
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ву, видимо активнију улогу жене, сада идеална српкиња постаје Косовка 
дјевојка, која лијечи рањенике, и која више није само пасивни посматрач 
живота и објекат, него и она сама може да учествује и допринесе борби за 
ослобођење. у исто вријеме, срби у Аустрији уз помоћ новог и живописног 
наратива раде на страндардизацији српског језика, будући да је као његов 
основ узет херцеговачки дијалект, као језик на коме је опјевано највише на-
родних епских и лирских пјесама.42 уз ове пројекте, додатним залагањем 
српске Цркве и наше визионарске јерархије цјели културни пројекат про-
мјене имиџа и европеизације нације добија и Божији благослов, па тако 
Видовдан полако постаје све популарнији црквено-народни празник по-
ловином 19. вијека43, да би коначно 1892. постао и „црвено слово“.44 

5. Успјешно ребрендирање нације и аустрофилија
По христовој заповјести, ново вино се сипало у нове мјехове. срби су 

се масовно одазвали пројекту ребрендирања и промјени парадигме коју је 
предложила митрополија, тако су већ 1740. готово половину аустријске 
војске чинили управо срби, преко 45 000 војника.45 на овај начин, гра-
ђењем српског европског и грађанског идентитета насупрот српском ори-
јенталном и сеоском идентитету, српска Православна Црква односно, Кар-
ловачка митрополија и њена елита, постају колијевка друштвеног развоја 
и наше нове позиције у европи. Заиста, након неколико вијекова срби 
поново постају равноправни дио европе у умјетности, економији, друшт-
веном развоју, сликарству, архитектури, музици и сваком другом племени-
том људском дјелу. ова огромна енергија полета и константног прогреса 
наше нације, акумулација капитала, напредак у школству, образовању и 
другим сферама друштва подигла је углед и значај срба у европи те је по-
будила интересовање за страдање срба од Турака. стицање великог богат-
ства претворило је поједине србе, посебно градске трговце и клирике, 
дубоко захвалним и оданим аустријској Круни и Кајзеру. Истовремено, 
широке народе масе сељака и даље су живјеле тешко и обесправљено, гото-
во једнако као и под Турцима, што је акумулисало незадовољство. При-
мјера ради, само током првих 20 година аустријске окупације Босне и хер-
цеговине, српски трговци, преко леђа сународњака сељака које су немило-
срдно уцјењивали и пљачкали приликом откупа и трговине, створили су 
читаве градове, сазидали објекте и институције те отворили чак 26 банака 

42 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 134.
43 Лукијан мушицки 1819. пише Оду на Видовдан, а ј. стерија Поповић 1842. Спомен Видова дана
44 миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, Библиотека хх век, Београд 2007, 47.
45 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 88.
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с огромним капиталом од 5 милиона форинти.46 упркос тој неправди, мо-
рамо да признамо да је на тај начин и том периоду процвата српског гра-
ђанства у Босни и херцеговини утврђена је материјална и културна основа 
свега онога што је данас Република српска, а преко црквено-школске 
аутономије,47 створени су зачеци српске интелигенције, која ће касније у 
своју орбиту привући и инославне великане попут Иве Андрића и меше 
селимовића. 

Аустрофилија дијела градске класе евидентно је била терет српском 
националном уједињењу, не само јер је почивала на неправди и економској 
експлоатацији сељака, него и због нелојалности идеји ослобођења. Тако, 
насупрот сународњацима аустрофилима, припадници „младе Босне” ин-
спирисани Косовским епом и јунаштвом, дубоко су презирали Аустрију 
јер су сматрали да она није донијела ништа добро осим сифилиса и клери
кализма, двије болести из Средњег вијека, које ми данас не знамо да лије
чимо.48 Познато је да је Гаврило Принцип, сâм сељачки син, често понављао 
да би српску грађанску чаршију у Сарајеву спалио кад би могла да стане у 
кутију шибица.49 не смије се заборавити да су младобосанци планирали 
да убију и сарајевског митрополита евгенија Летицу, као и неке друге град-
ске трговце србе, који су били симболи српске аустрофилије. Примјера 
ради, митрополит евгеније никад није крио да је противник уједињења 
јужних словена, који живе у хабсбуршкој монархији са србијом и Црном 
Гором50, а на вијест о анексији Босне и херцеговине 1908. служио благо-
дарење за цара франца јозефа и сав владарски хабсбуршки дом, те је ци-
јела црква клекнула, изузев гимназијалаца.51 многи срби трговци, поје-
дини свештеници те поготово сâм митрополит Летица, своју оданост Кру-
ни показали још у неколико наврата, током Првог свјетског рата, ријечју и 
дјелом, скупљајући помоћ за аустријску војску и давањем зајмова и новча-

46 Владимир дедијер, Сарајево 1914, Београд 1966, 343.
47 Владимир симић, За љубав отаџбине: патриоте и патриотизми у српској култури XVIII 

века у Хабзбуршкој монархији, (2012), 368. „Крајем xvIII века сталешко политичко уређење 
било је још увек стабилно, док је држава у националном погледу била незаинтересована. у ста-
лешком-политичком и државном уређењу угарске које је опстало све до 1848. године од свих 
етнија правно је био регулисан положај срба, хрвата и ердељских саса. хрвати и саси су сма-
трани сталешким нацијама и имали су територијалну аутономију, док су срби, на основу цар-
ских привилегија, имали широку црквено-школску аутономију, а митрополит је до седамдесе-
тих година xvIII века имао и ингеренције над световним лицима. словаци, Румуни и Русини 
нису имали одвојене сталешке организације.” срби у Бих аутономију су добили 1905.

48 Владимир дедијер, Сарајево 1914, Београд 1966, 347.
49 Владимир дедијер, Сарајево 1914, Београд 1966, 343.
50 Боривоје милошевић, Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у 

Првом свјетском рату, Андрићград 2016, 145.
51 Владимир дедијер, Сарајево 1914, Београд 1966, 344.



СРПСКА ЦРКВА КАО ОКВИР СТВАРАЊА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ГРАЂАНСКЕ КУЛТУРЕ | 37

не помоћи итд.52 свакако, ови „добровољни“ зајмови за већину су били 
обична пљачка и откуп голог живота, но ипак, за један дио српске трговач-
ке класе, Гаврило Принцип није био херој, него безумни, богомрски атен
татор, безбожник – укратко непријатна историјска личност. непосредно 
послије Видовданског атентата, од Принципа се оградио и новосадски ча-
сопис „Застава“ те окривљујући за смрт франца фердинанда пропусте са-
рајевске полиције пита: Шта је народ крив за злочиначке испаде појединих 
анархистичких елемената, који су се сами одвојили од велике народне 
заједнице?53 на врло сличан начин и у оданости Круни, највјероватније о 
свим догађајима љета 1914. размишљао је и мјестобљуститељ Патријар-
шијског трона у сремским Карловцима епископ пакрачки мирон николић 
који је, као задрти легалиста и чиновник, пред сâм улазак српских ослобо-
диоца у сремске Карловце још веровао у победничку снагу АустроУгарске 
и њених савезника, те је издао посебан допис у коме подсјећа свештенике да 
на богослужењима и даље морају да помињу искључиво краља и цара Кар
ла IV Хабсбуршког и никога другог.54 

међутим, без обзира на аустрофилију и све издајничке мане дијелова 
црквене и грађанске елите, неоспорна је чињеница да је српски народ у 
оквиру Карловачке митрополије и њој гравитирајућих српских црквене 
области у далмацији, Босни, херцеговини, Боки Которској и Истри, које су 
биле у саставу аустријске Круне, створио духовну, интелектуалну и ма-
теријалну подлогу за ослобођење свих српских етничких простора и ује-
дињење у једну државу након неколико вијекова туђинске власти. Количи-
на материјалног богатства које су срби трговци створили у сарајеву, мо-
стару, дубровнику, Шибенику, Задру, Трсту, сент Андреји, Загребу, новом 
саду и другим мјестима дала је основу свему што чини окосницу нашег 
данашњег идентитета, темеље модерне српске културе, у књижевности, 
музици, архитектури и другим видовима умјетности. Кроз вјерски, кул-
турни и национални идентитет који је чувала митрополија, спријечена је 
масовна мађаризација и германизација, којој се нису у потпуности оду-
пријели хрвати, словаци, Румуни и други народи. Примјера ради, крајем 
18. вијека срби су издавали око 5 књига годишње на српском језику, док је 
у Загребу у то доба постојао само један часопис на латинском, а потом на 
њемачком језику.55 управо због постојања и рада Карловачке митрополије, 
постојања српског Патријарха и институција, срби су знали ко су и шта 

52 Боривоје милошевић, Српска православна црква и свештенство у Босни и Херцеговини у 
Првом свјетском рату, Андрићград 2016, 193.

53 Застава, број 135, 20.јун/3.јул 1914.
54 јован јеремић , Где је Карловачка Митрополија?, ср. Карловци, 1923, 8.
55 милорад екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Београд 2008, 133.
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су, те нису имали трауму идентитета. Живјели су у неколико неприја тељ-
ских држава, подијељени у неколико црквених области, често у различи-
тим војскама, али потпуно свјесни себе, свог јединства и своје вјерске и 
националне припадности. Зато срби нису имали проблем да буду срби и 
кад пишу латиницом, или говоре италијански, кад користе туђе ријечи у 
свом језику, и турцизме и германизме, те зато срби никада нису имали по-
требе за неком националистичком хистеријом, чишћењем језика, или за 
неким новоријеком нпр. као Грци, хрвати, украјинци, кемалистички Турци 
и други. 

неоспорна је чињеница да је у оквиру српске Цркве, првенствено Кар-
ловачке митрополије, али и других црквених области, сабран сав наш 
модерни колективни идентитет и све оно што нас данас чини србима, у 
хоризонталном и географском смислу од Будима до солуна и од Темишва-
ра до Трста, а у вертикалној и духовној свеукупности од Косова до јадовна. 
само у овом свјетлу можемо да објаснимо неупитну чињеницу да несра-
змјерно велик број српских модерних пјесника, писаца, музичара, глумаца, 
спортиста деценијама послије долазио управо из области у којима је до-
минирала српска трговачка елита и њена грађанска култура под омофором 
Карловачких митрополита, док наше друге области које су, парадоксално, 
биле и слободне од туђинске власти, нису успјеле да створе толику друшт-
вену баштину, нити обимом нити значајем допринесу у толикој мјери сав-
ременом српском идентитету и култури. Разлог првенствено лежи у томе 
што су те области биле и даље доминантно обојене сеоском неписменом 
културом, а не градском, ученом. Иако су Турци отјерани, све је остало исто.

6. Непревазиђена дихотомија и превласт руралног
упркос ингениозности пројекта успјешног ребрендирања нације и 

промјене имиџа пред европом, као највећа мана и неуспјех остаје ново-
створена дихотомија и до данас непревазиђена подјељеност српског на-
рода на рурални и урбани дио. свакако, овај анимозитет између урбаног и 
руралног принципа и погледа на свијет, познат је и у другим народима, те 
је записан и у самој Библији. Примјера ради, сâм Господ Бог се противио 
соломоновој идеји да се пресели из шатора у храм, док је сукоб између 
хеленизованих јудеја и макавејаца у својој значајној димензији био управо 
сукоб између сеоског и градског. у сличном контексту се одвијала тензија 
између садукеја и фарисеја. наиме, садукеји као свештеничка елита при-
марно везана за град јерусалим и храм, склонији комфору и компромису 
како у вјери, тако и у односу према окупатору, свакако нису били најпо-
жељнији узор и образац понашања широким сељачким масама, које су се 
далеко више и лакше одушевљавале крутим и непопустљивим фарисејима. 



СРПСКА ЦРКВА КАО ОКВИР СТВАРАЊА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ГРАЂАНСКЕ КУЛТУРЕ | 39

управо зато, послије ру-
шења јерусалима и хра-
ма из историје нестају 
са дујеки, иако су de 
facto библијска и богом 
установљена институ-
ци ја, а фа рисеји постају 
стандард јудаизма, у об-
лику какав нам је познат 
данас. 

Ипак, за разлику од 
других народа, код срба 
ова историјски узроко-
вана дихотомија између 
сеоске – прооријенталне 
културе, и градске - про-
за падњачке културе ос-
тала је незалијечена те и данас чини окосницу подје љености савременог 
друштва, која се под различитим формама мани фе стује у нашој култури, 
музици, естетици, моди, политици, економији, црк вености и другим видо-
вима наше друштвене стварности. она ће пратити не само процес осло-
бођења од туђинске власти, него бројне културне и друштвене процесе 
током читавог 20. вијека, а добрим дијелом и неке до гађаје у наше доба, 
првенствено све наше сукобе и подјеле: од обреновића и Карађорђевића, 
преко четника и партизана, па све до данашње умишљене подјеле на про-
европљане и прорусе, на латиничаре и ћириличаре, патриоте и друго-
србијанце итд. једна од области гдје је сукоб између градског и сеоског 
принципа остао дубоко неисцјељен јесте свако и Црква. 

Иако гласови из неких других области данас отворено ламентују над 
догађајем црквеног уједињења 1920. године, истине ради, морамо да при-
знамо да је једино Карловачка митрополија уједињење платила скупом 
цијеном сопственог самоуништења и институционалног гашења, јер срп-
ска Црква тог доба није успјела да превазиђе дихотомију и унутрашњи 
сукоб на релацији сеоско-градско, односно европско и оријентално. По 
уједињењу, већина кадрова Карловачке митрополије повучени су из црк-
веног живота у различитим околностима и под различитим изговорима, 
јер су, парадоксално, постали непријатне историјске личности због свог 
односа према Бечу. Тако на примјер, данас комично и невјероватно звучи, 
да је поменути митрополит сарајевски евгеније Летица у приватним про-
сто ријама тајно чувао портрете хабсбурговаца и њемачких војсковођа, 
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заставе, разне поклоне из Беча и друге црножуте реквизите надајући се у 
повратак K und K монархије, стога је након обзнањивања овог скандала, 
под притиском јавности и на захтјев свештеника 14. јуна 1920. сâм поднио 
оставку.56 међутим, проблем је био што је с неминовним кадровским про-
мјенама отишло и тзв. институционално памћење Карловачке митро-
полије, односно сва интелектуална и богословска супериорност, обичаји, 
пракса, тактичност, дипломатија и многе друге тековине, одбори, савјети, 
конзисторије, судови. неколико вијекова грађена институција угушена је 
праксом, радном етиком и обичајима нових црквених кадрова, махом из 
бивших „османских” крајева, гдје су се одлуке по правилу доносиле ванин-
ституционално, једнострано и деспотски, најчешће преко ноћи и преко 
кољена. не треба заборавити да су на такав начин најчешће промишљали 
и дјеловали двојица патријараха „јужњака“, Варнава и Гаврило, када су као 
кључни актери најзначајнијих историјских догађаја 20. вијека одлучивали 
о пропасти Конкордата, о мартовским демонстрацијама и преврату 1941., 
и о другим догађајима, а који су у најужој вези са страдањима која су нам 
ус лиједила. сасвим је легитимно да се запитамо да ли би српска историја 
била иста, да су нам Цркву тог доба водили кадрови Карловачке ми тро-
полије?

свакако, осим бројних кадровских рјешења унутар Цркве, које је по 
личним и државним интересима доносио Краљ Александар, посељачењу 
црквеног етоса и и османизацији праксе допринијела је и чињеница да су 
огромна већина епархија сПЦ биле изузетно руралне, с малим бројем 
писмених и образованих. Тиме су рурална култура и сеоско-оријентални 
начин рада у српској Цркви природно и сасвим спонтано постали доми-
нантни и владајући, уз мање изузетке, док су град и градски обичаји из 
црквеног живота постепено потиснути и нестајали. 

сеоски печат црквености додатно је појачан у доба атеистичке дикта-
туре, будући да је село, у значајној мјери задржало аутономију у односу на 
комунистичку власт. Тада је дефинитивно утврђено неписано правило 
савремене српске црквености да само ако си сеоских манира, понашања и 
културе, можеш да будеш подобан, довољно и правилно православан, ина-
че си еврослинавац, свилен, нецрквен и салонски теолог. српска Црква се 
опет премјестила и везала за село. овај пут добровољно, а не по нужди. 
управо, због горенаведеног аксиома, српска Црква је наставила с вокабу-
ларом и наративом, у којем је фаворизовала село и сеоску културу и по-
слије пада комунизма, иако се њена паства нашла у сасвим другачијој реал-

56 Sonja Dujmović, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini i stvaranje nove države (Srba, 
Hrvata i Slovenaca) 1918., Historijska traganja 3, Sarajevo 2009, 125.
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ности. За разлику од руралне југославије, данас су скоро сви срби писме-
ни, а најмање половина њих живи у неколико градова Београду, нишу, 
новом саду, Бања Луци, Крагујевцу итд, док укупан број градског станов-
ништва у историјским српским областима прелази 65%. Ако овоме додамо 
и чињеницу да срби на Западу, који су занемарена и игнорисана друга 
половина наше пастве, такође, углавном живе у градовима, јасно је да ста-
ри сеоски концепт Православља најблаже речено неадаптиран реалном 
животу и потребама вјерника. 

међутим, и поред свих наведених чињеница и података, већина епи-
скопа и свештеника у свом дискурсу и даље презире градски живот и оби-
чаје, а романтизује моделе из средњовјековне прошлости, у коме је средњо-
вјековно село идеална парохија. Кроз овај презир града, можемо у једном 
дијелу и да разумијемо чињеницу да је јерархија српске Цркве готово ни-
јемо посматрала потпуни слом и нестанак срба из градова по далмацији, 
славонији, херцеговини, Босни и у другим областима, док је по питању 
Косова и метохије далеко гласнија, иако су та два несумњиво болна губит-
ка у бројчаном, културном и материјалном смислу несравњива. Поједини 
презир према граду и нашој градској традицији насталој у Карловачкој 
митрополији вјештије прикривају преко наводне љубави према Византији 
или средњем вијеку, но резултати су исти. управо зато у бесједама редовно 
слушамо оде о домаћинима који ору на пољу, покривеним женама које ваде 
воду из бунара, и дјеци која чувају стоку, а сви заједно на Бадњи дан ујутру 
рано устају да усјеку Бадњак, те хране стоку пшеницом итд. судећи по 
бесједама, Црква није свјесна да 75% срба данас нема ни храстово дрво, ни 
стоку, нити сије жито, нити огњиште насред дневне собе. ова сто пута 
поновљена бесмисленост је само врх леденог бријега и симбол аутистичног 
приступа реалности јер под истом логиком, сва савремена српска црквена 
администрација, школство, вјеронаука, архитектура, црквена музика, ико-
нопис игноришу наше потребе и реалност 21. вијека, те неприродно и ау-
тистично теже имитацијама туђинских образаца: некад руских, некад ви-
зантијских, или пак најчешће копирању сладуњавог кичераја грчког пије-
ти зма, док се потпуно презиру наша аутентична и српска градска традиција 
настала у Карловачкој митрополији, као и модерни живот у посљедњих 
100 година.

7. Закључак
Историја понавља онима који не уче из ње. дуго времена смо били 

сурови и неправедни према Карловачкој митрополији и њеним тради-

цијама, да бисмо се данас поново суочавали с истим оним искушењима 
које смо имали у прошлости, а које је митрополија успјешно рјешавала. 
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Као прије 200 година, опет смо расути по свијету у неколико држава, неке 
напредне и успјешне, а неке пропале и без будућности. међусобно смо 
подијељени у неколико различитих геополитичких оријентација, припад-
ници смо различитих војски и блокова, далеко од Истока, а презрени на 
Западу. Распети између своје верзије истине и историје у којој су нека-
дашњи хероји, данас постали „непријатне“ историјске личности, које су 
терет и проблем, на исти онај начин на који су то сваки у своје вријеме били  
прво милош обилић, па марко Краљевић, па потом многи други срби. 
осим тога, над нама стоји проклетство чињенице да смо поново изгубили 
државно јединство, а у некој злослутнијој перспективи, посебно у свјетлу 
нарастајућег црквеног раскола између Грка и Руса, евидентно постоји опас-
ност да изгубимо и црквено јединство нашег народа и просторâ. Као такви, 
срби поново имају потребу за јаком Црквом и ребрендирањем нације, 
постављањем приоритета, сортирањем нових непријатних личности из 
прошлости и проналаском нових модела и јунака, на које би се будуће ге-
нерације срба могле да угледају. То свакако више не могу да буду ни Кра-
љевић марко, ни милош обилић, нити Гаврило Принцип, или било ко од 
других јунака из наше прошлост. ново вријеме захтијева нове јунаке и 
одређивање новог идеалног србина. Ко би то могао да буде? да ли неки 
таленотовани научник с харварда, или познати спортиста, или неко сас-
вим трећи? на ово питање одговор неће дати само Црква, него оно ће да 
буде плод ширег друштвеног консензуса.

међутим, јасно је да осим нације, и српска Црква, као њен нераздвојиви 
и органски дио, има потребу за сопственим ребрендирањем и промјеном 
парадигме, вокабулара и тема. Црква као једина институција која окупља 
све србе без обзира на њихове подјеле, мора да се врати својим искустви-
ма, како би била способна да на ваљан начин и у својој мјери и капацитету 
могла да учествује у изградњи новог имиџа нације. Зато црквена елита, 
прије свега свештенство мора да прихвати да су и сеоски и градски прин-
цип су дијелови наше историје, традиције и идентитета те морају да буду и 
поштовани и сачувани. у том смислу и наша средњовјековна традиција, 
фанариотска туркофилна традиција, и предање Карловачке митрополије 
представљају важне дијелове нашег идентитета, колективне самосвијести 
и црквеног живота, који нас чине оним што данас јесмо. Ипак, наша реал-
ност је таква да је градско становништво доминантно, да су срби данас 
више милош, а мање марко, те због тога, антиградска, антимодерна и ан-
тиевропска реторика, као и турски modus operandi у Цркви морају да пре-
стану. у противном, Цркви се може десити да буде одвојена од народа, а то 
је рецепт за пропаст, како за Цркву, тако и за народ.
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Пастири Цркве треба више да ослушкују и миришу на стадо које им је 
повјерено, а мање да проповједају сумпор и апокалипсу, ако се не остваре 
велики пројекти из прошлости. управо зато, као Црква, морамо да више 
посегнемо за нашим историјским искуствима и сјећањима, и испробаним 
традицијама и праксама Карловачке митрополије, која је успјела не само 
да сачува народ, него, као што смо и видјели, да духовно окупи и анимира 
народ који је био и ван њених граница. најбољи начин да обновимо нашу 
Цркву и традицију јесте да опет будемо прогресивни, као најобразованији, 
најмодернији и најуспјешнији. Треба да се сјетимо да је управо наша отво-
реност, прогресивност и ширина духа навела једног нобеловца, и многе 
друге да се осјећају и изјашњавају као срби. међутим, та промјена пара-
дигме понашања, жеља и тежњи неће доћи споља, она мора да почне од нас 
самих, сваког појединца.

За почетак, можемо да престанемо да се облачимо као Турци, и да слу-
шамо турску музику.

DEJAN MAČKOvIĆ

SERBIAN CHURCH AS A FRAME OF CREATION OF 
CONTEMPORARY SERBIAN CIvIC CULTURE

Summary: During the past Serbian Orthodox Church was guided by two 
principles, the urban and the rural one. Those principles were used on a 
base of different geopolitical aspects and interests of the nation. The rural 
values helped the Church to survive under Ottoman occupation, while the 
urban principles helped the Church to re-incorporate Serbs into European 
circle and society after many centuries of Middle Eastern domination. Hav-
ing on mind different interests and historical circumstances Church has 
provided two types of heroes, that many generations of Serbs looked upon 
– Marko Kraljevic and Milos Obilic. Nowadays, Serbian people finds itself 
in very similar situation and geopolitical circumstances like in the 19th cen-
tury. In this sense, Serbs need a new hero - roll model. Serbian Church as 
one of the nation’s pillars need to seek for her experience and traditions in 
order to help the people’s cultural orientation, as well as to rebrand herself 
in order to face future challenges.

Keywords: Serbian Orthodox Church, Metropolitanate of Karlovci, Prince 
Marko, Miloš Obilić, Turkophile, Austrophile, rural, urban.



44 | ИВИЦА ЧАИРОВИЋ

ИВИЦА чАИРоВИЋ

ПИТАЊе дРуГоГ БРАКА удоВИх КЛИРИКА сРПсКе 
ПРАВосЛАВне ЦРКВе ПосЛе I сВеТсКоГ РАТА – 

ТЕОЛОГУМЕНОН еПИсКоПА БАчКоГ ИРИнејА 
(ЋИРИЋА)

Апстракт: После Првог светског рата и великих проблема у српском 
народу (много жртава током рата, опустела земља, девастирани хра-
мови и манастири, смањење популације) дошло је до жеље преживе-
лих, удових клирика српске православне Цркве да им се – услед по-
следица ратних недаћа – дозволи други брак. Требало је у тој прилици 
дати одговор који би био светопредањски и који не би нарушио црк-
вени живот у оквиру митрополијâ и епархијâ обновљене Пећке Па-
тријаршије. одговор на ово питање дао је, 1922. године, епископ бач-
ки Иринеј (Ћирић) у Теологуменону, односно предлогу који је на мол-
бу светог архијерејског сабора сам саставио. управо је овај документ, 
као примарни историјски извор, циљ и предмет овог истра живања, 
али у контексту историјских прилика у којима се нашла срп ска пра-
вославна Црква после Првог светског рата. 

Кључне речи: епископ бачки Иринеј (Ћирић), канон, клир, Право-
славна Црква, брак.

Увод
Први светски рата био је погубан за цео српски род, како за државу, 

тако и за Цркву. Краљевина србија ратовала је против Аустроугарске и 
њених савезника од 28. јула 1914. године, после објаве рата, па све до 11. но-
вембра 1918. године када су престала ратна дејства и када је потписано 
примирје. Како је све текло? Прве године рата српска је потукла аустроу-
гарску војску у неколико важних битака, да би се наредне године суочила 
са тројном инвазијом, због које се већина српског становништва повлачи 
преко Албаније према Грчкој. читава војска, државно руководство и црк-
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вена јерархија евакуисани су на Крф, где се војска одморила, излечила, 
наоружала и реорганизовала. одатле је српска војска пребачена на солун-
ски фронт. После дугог затишја, борбе за пробијање овог фронта почеле су 
у септембру 1918. године. српске и савезничке снаге пробиле су фронт и 
убрзо је бугарска војска била принуђена на предају и повлачење пред на-
летом савезника. српска војска незадрживо је напредовала и 1. новембра 
1918. ослобођена је престоница, Београд. Захваљујући српским војним по-
бедама и дипломатији створена је Краљевина срба, хрвата и словенаца 
(1918), а затим је обновљена Пећка патријаршија (1920). Велику победу у 
Првом светском рату, србија је несразмерно скупо платила: током Првог 
рата изгубила је, по неким проценама између 1.100.000 и 1.300.000 станов-
ника, што је чинило готово трећину укупног становништва или чак око 
60% мушке популације.1

у тим околностима православна јерархија, која је остала на својим 
огњиштима, односно она која се вратила из прогонства, у свим српским 
православним земљама потражила је могућност да реши своје породичне 
проблеме, односно да сви они свештеници који су остали удови после 
Првог светског рата могу да затраже могућност да уђу у други брак. Пошто 
је тако нешто вековима било забрањено црквеним канонима са помесних 
и васељенских сабора, српска православна јерархија је покушала на помес-
ном и васељенском нивоу да реши случај, тако што је епископ бачки др 
Иринеј (Ћирић) написао Теологуменон, као нацрт предлога у име српске 
православне Цркве, са посебним члановима који су у канонском смислу 
били премошћавање текућих проблема и основ за коначну одлуку на бу-
дућем васељенском сабору. Захваљујући милошу матијевићу, архивисти 
у Архиву српске православне Цркве, овај историјски извор из 1922. године 
ће бити стављен у историјски контекст, а затим и подробно анализиран у 
овом истраживању.

1.  Историјски контекст у коме се решава феномен  
другог брака удових свештеника у Српској Цркви

Проблем о признавању могућности свештеницима да се венчају по 
други пут уочен је међу јерархијом у српској православној Цркви непо-
средно после Првог светског рата. услед ратног стања и бриге народа за 
голи живот, српско православно свештенство је било, такође, у тешком 
стању. Такво дугогодишње стање допринело је опадању дисциплине и мо-
ралних вредности код појединих свештеника, зато они – упркос канон-
ским забранама – почињу да траже могућност да им се одобри ступање у 

1 митровић, Андреј, Србија у Првом Светском рату, стубови културе, Београд 2004, 54.
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други свештенички брак. Радмила Радић истиче да је борба за допуштење 
другог брака свештеницима почела у августу 1919. године, и то на иниција-
тиву удових свештеника на Првој ванредној свештеничкој скупштини у 
Београду.2 Резолуцију о прихватању другобрачних свештеника написао је 
Војислав јанић, да би се – на основу ње – у наредним данима венчало – по 
други пут – тридесетак удових свештеника. Затим је уследила реакција. на 
Трећој конференцији архијереја српске православне Цркве о питању дру-
гобрачних свештеника одлучено је да се о проблему упути окружна посла-
ница и да се затражи од аутокефалних православних Цркава хитан дого-
вор у вези са поменутим проблемом, знајући за све канонске препреке у 
овом случају. на основу архивске грађе светог архијерејског синода срп-
ске Православне Цркве, Радмила Радић наводи да је одлучено да се тим 
питањем и окружном посланицом бави тадашњи епископ тимочки Иринеј 
Ћирић, што ће касније бити и подробно анализирано. Поред тога, познато 
је да се и јеромонах емилијан Пиперковић,3 који је тада боравио у Царигра-
ду, распитивао по том питању код неких митрополита у Цариградској 
патријаршији и пренео њихово мишљење: требало би допустити свеште-
ницима други брак, али да свака од помесних Цркава то питање реши у 
оквиру својих прилика и ингеренција.4 

међутим, шта се десило на терену? После одлуке Прве ванредне свеш-
теничке скупштине у Београду, о признавању другог брака клирицима, 
свештеник милутин Гавриловић, парох у сомбору, још истог дана када је 
донета поменута одлука, ступа у други брак са миленом, ћерком трговца 
Петра и Агнице стајић, из Бечкерека. Венчао их је свештеник драгутин 
димитријевић, парох у цркви светог апостола и јеванђелисте марка у Бе-
ограду. После овог неканонског поступка, у брак са својим изабраницама 
ступили су још и двојица свештеника из епархије шабачке и тројица из 
епархије жичке.5 То је јасно указивало да су поједини свештеници из раз-

2 Радић, Радмила, Војислав Јанић (18901944), свештеник и политичар, Београд, 2018, 95.
3 јеромонах емилијан Пиперковић је у Цариграду боравио од јула 1919. до априла 1920. године, 

у оквиру делегације коју је предводио Панта Гавриловић, те је од заступника министарства 
иностраних дела добио налог да сачека делегацију са епископом николајем (Велимировићем) 
и да се прикључи тој делегацији, тако да је јеромонах емилијан фактички био у Цариграду све 
до јула 1920. године када је епископ николај отишао из Цариграда. Радић, Радмила, Војислав 
Јанић, 97, фуснота 253.

4 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 96.
5 у епархији жичкој, духовни суд није имао председника, а његова два члана су била под 

канонском забраном, јер је редовни члан свештеник Живојин Алексић ступио у други брак, а 
почасни члан свештеник Владимир Лијескић, из чачка, га је венчао, па није било кога да одржи 
ред у епархији и доведе је до обнове, пошто је у току Првог светског рата пострадала. услед 
оваквог стања, епископ жички др николај позива протођакона љубисава Поповића и нуди му 
положај председника у духовном суду у чачку. чаировић И., Тодоровић м., Служење и сведо
чење протојереја Љубисава Д. Поповића (18811966), Каленић, Крагујевац 2019, 104.
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личитих српских крајева једва чекали да се донесе одлука о дозволи другог 
свештеничког брака. Пошто је изгледало да ће се овај покрет проширити, 
запретила је опасност да српска Црква дође у тежак канонски положај 
пред осталим помесним православним Црквама, архијереји су покушали 
да што пре реше проблем. Поводом тога на седници светог архијерејског 
сабора српске православне Цркве донета је одлука и позвано је свештен-
ство да престане са ступањем у други брак који је, како су архијереји под-
сетили, забрањен 6. каноном Трулског сабора,6 а према онима који су се 
неканонски оженили да се предузму законске мере.

Како Радмила Радић наводи, улога епископа николаја (Велимировића) 
поводом овога питања била је веома велика. на пример, Владика је био 
незадовољан писањем листа Весник почетком 1920. године, у коме је по-
кренуто питање другобрачних свештеника у Краљевини срба, хрвата и 
словенаца, те је позвао на разговор љубомира Богићевића, уредника Вес
ника, да му каже да српски архијереји желе да допусте други брак свеште-
ницима, али да њихово мишљење штампа и јавно мњење нису добро схва-
тили, пошто је коначна одлука одложена до сазивања васељенског сабора.7 
епископ николај је у овом разговору нагласио да на Трећој конференцији 
српских православних епископâ у сремским Карловцима није промењен, 
а камоли укинут, канон Трулског сабора који се односи на женидбу удових 
свештеника, те је уреднику појаснио да су епископи три дана и ноћи раз-
говарали о проблему другог брака и после много примера и осећаја сауче-
ствовања у проблемима свештеника донели су одлуку коју није донео ни-
један епископат других аутокефалних Цркава. српски архијереји су били 
за условну дозволу другог брака, али ту одлуку свештеници нису схватили 
на прави начин, већ су је потценили и фактички самостално одлучили шта 
треба радити, пре званичне синодске одлуке. уредник је на то одговорио 
епископу да би решење архијереја било добро схваћено и прихваћено да су 
епископи позвали представнике свештеничког удружења и објаснили им 
одлуку. овако су владике приликом доношења одлуке уједно прекориле и 
осудиле свештенике. дакле, уредник је бранио нижу јерархију и истакао да 

6 овај канон се позива на 26. канон Апостолских канона (правила). Cf. Поповић, Радомир, 
Васељенски сабори, други том, Београд 2011, 210; Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, 
Београд 2005, 142.

7 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 96. милан д. јанковић преноси овај разговор готово у 
целини (од 23. јануара 1920. године) и из тог извода се види да Владика заиста није био задовољан 
чла н цима у Веснику, јер – како је рекао – јавна реч има велики значај. Владика наглашава да је 
управо дошао из енглеске и да је прочитао неколико последњих бројева Весника, те да је при-
метио борбен став према архијерејима српске Цркве, па је констатовао да је нетачно писање у 
Веснику по питању другог брака и о епископу Иринеју (Ћирићу). јанковић, милан, Свети 
Епископ Николај, живот, мисао и дело, књ. 3, Београд 2003, 125.
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је много њих дошло да разговарају о решењу, али да су их епископи сматра-
ли за гомилу која је дошла да руши дисциплину и доведе у питање еписко
пални карактер Српске Цркве. уредник Весника је – на крају – казао да су у 
архијерејској посланици свештеници названи тешким изразом – безакони
ци, те да је, управо због тога, у Веснику коришћена слична терминологија 
само у вези са епископима.8 на томе се разговор завршио.

1.2. Саветовање Српске и Цариградске Патријаршије
у контексту решавања кризе у клиру српске православне Цркве, једна 

црквено-политичка делегација, у чијем саставу су били: епископ др нико-
лај (Велимировић), протојереј Гаврило милошевић, као члан духовног 
суда митрополије београдске, и др Војислав јанић, отпутовала је у Цари-
град.9 Циљ овог посланства био је саветовање са највишом јерархијом у 
Цариградској патријаршији поводом питања другог свештеничког брака. 
дакле, архијереји српске Цркве нису желели самостално да решавају про-
блем другобрачних свештеника, већ су желели да се саветују са свим по-
месним Православним Црквама.10 

српску делегацију су у Цариграду примили митрополит доротеј и 
чланови синода. епископ николај је, као вођа делегације, предао писма 
сабора српске православне Цркве. Иако је коначна одлука остављена за 
будући васељенски сабор, првојерарси Цариградске патријаршије на пи-
тање сабора архијереја српске Цркве одговорили су да српске владике 
имају право да поступе у складу са приликама црквеног живота у својој 
јурисдикцији, те да они, у име Цариградске патријаршије, дају сагласност 
да се свештеницима у српској Цркви допусти други брак, али тек после 
строге процене за сваки случај понаособ.11 И поред такве одлуке, Радмила 
Радић преноси синтезу неколико текстова на ту тему из листа Весник, и 
закључује да је ипак уследило разочаравајуће решење за свештенике.12 
наиме, на сабору су српски архијереји крајем 1920. године, донели одлуку 
да се настави са ранијом праксом по питању другог свештеничког брака,13 

8 Владика николај је питао уредника да ли је такво писање корисно за углед Цркве, да ли је 
сада време да се дешавају такве ствари када је српско друштво у превирању; те да ако не ваљају 
епископи они ће се уклонити, јер не желе да буду сметња добру Цркве. јанковић, милан, Свети 
Епископ Николај, 126.

9 „За дозволу другог брака свештеника”, Весник ЦП, 15 (24. мај 1920), 3.
10 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 96-97, фуснота 251.
11 Вест о повратку епископа николаја из Цариграда и Атине објављена је у чланку мисија 

епископа николаја, Гласник СПЦ 1, (1. јул 1920) 16.
12 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 98.
13 одлука АсБр. 161, од 27. новембра 1920. године, према којој је написан распис бр. 14283, који 

потписује михаило И. Поповић, као председник духовног суда у Београду. Патријарх српски је 
послао (ПБр. 299) одлуку светог архијерејског сабора у којој пише да су архијереји свестрано 
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али је оформљен одбор за подробније проучавање овог проблема и конач-
но решење.

1.3.  Однос државе и Српске Цркве  
поводом другог свештеничког брака

После одлуке српских архијереја о одлагању коначног решења уследи-
ло је кажњавање свих свештеникâ који су се венчали после рукоположења 
и оних свештеникâ који су их, у тим околностима, венчали. да је проблем 
био прилично велики и да је било много свештеникâ који су били друго-
брачни или су то намеравали да постану, сведочи и одлука Главног одбора 
српског православног свештеничког удружења од 23. и 24. децембра 1920. 
године, којом се умољава министар вера да код епископâ у светом сабору 
посредује како би евентуална саборска одлука по овом питању – ако буде 
негативна – била обустављена или одложена.14 свештенство је било разо-
чарано због одлуке сабора, а неки су чак и претили да ће прекинути за-
једницу са својим надлежним епископима. Постојала је и крајње либерал-
на струја међу свештенством, чији су представници тражили да се дозволи 
и брак епископима, односно да се удови свештеници могу бирати за епи-
скопе. Тој групи су се жестоко успротивили избегли руски свештеници и 
теолози, о чему ће бити касније речи.15 

проучили питање о свештеничком браку после рукоположења, а посебно о браку удових све-
ште ника, те да су узели у обзир и раније негативне одговоре највећих Помесних православних 
Цркава, а посебно наведене одговоре Васељенске Патријашрије и Грчке Цркве, па је донета 
одлука да Архијерејски сабор српске православне Цркве нема власт да мења опште обавезе 
канонске праксе, због опасности по јединство и саборност са осталим Православним Црквама. 
у одлуци пише да ће сви свештеници, који се буду оглушили о саборску одлуку и склопили 
други брак, бити свргнути са пастирске службе, ако у року од два месеца од објаве саборске 
одлуке у Гласнику, не раскину ту брачну везу. свештеници који се буду покајали и незаконите 
жене буду отпустили, али и издржали епитимију, могу да у зависности од одлуке епархијског 
Архијереја буду враћени у службу. они свештеници који после предметне саборске одлуке буду 
склопили други брак, биће одмах свргнути. уз ову групу кажњених свештеника, додати су и они 
свештеници који су извршили чин венчања, тако да ће према овој одлуци бити и они кажњени 
према постојећим прописима. Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске (1920
1925), приредили Зоран Ранковић и мирослав Лазић, књ. 5, Пожаревац 2012, 77-78.

14 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 99. Том приликом, одговарајући министру вера, Патријарх 
димитрије наводи да су му представници свештеничког удружења били у Патријаршији и да су 
га обавестили да је за 2. фебруар 1921. заказана ванредна скупштина свештеничког удружења на 
којој би требало да се расправља о другом браку удових свештеника, те даље каже да неће при-
суствовати том скупу из два разлога: Патријарх мисли да о томе нико није позван да одлучује, 
осим Васељенског сабора; и ванредна скупштина је заказана без знања и благослова надлежних 
духовних власти и то на сам дан почетка рада светог синода у Карловцима. Тако се закључује 
да Патријарх наглашава министру вера да је ово случај самовоље свештеника, који уносе немир 
и недисциплину у утврђен канонски процес одлучивања у Цркви.

15 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 100.
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у овом сукобу велику улогу одиграо је Војислав јанић, који је тражио 
од министарства вера да се обнародује одговор Цариградске патријаршије 
на питање о регулисању другог брака свештеницима. на ту иницијативу 
одговорило је министарство вера писмом светом синоду у коме се траже 
изворни документ Цариградске патријаршије. Из синода су одговорили да 
су сва акта везана за проблематику другог свештеничког брака предата 
сабору. министар вера је поновио захтев да се обнародује одговор Цари-
градске патријаршије, али из српске Патријаршије – како каже Радмила 
Радић – одговора није било.16

у току друге редовне скупштине свештеничког удружења (31. август и 
1. септембар 1921) дошло је до сукоба међу учесницима скупштине, јер је 
јанић, као сведок, уверавао присутне да је Цариградска патријаршија под-
ржала други брак свештеника, док су постојали и свештеници – Радмила 
Радић наводи свештеника милутиновића – који су говорили да јанић не 
говори истину.17 скупштина је тражила од светог сабора да се поново раз-
матра питање другог брака удових свештеника, а да је том приликом чак 
састављена и резолуција, коју су написали чланови одбора (протојереји 
стева димитријевић, стеван михалџић, душан Кецмановић и свештеник 
и посланик Војислав јанић). на саборском заседању у јесен 1921. године, 
поново је расправљано о другобрачним свештеницима, односно о резо-
луцији свештеничког удружења, али свети сабор није променио раније 
донету одлуку.18 да се овај проблем из клирикалне сфере пренео и на ниво 
односа државе и Цркве, сведочи и поновљена иницијатива у скупштини 
свештеника и посланика Војислава јанића да се објаве акти Цариградске 
патријаршије, које је – са пута из Цариграда и Атине – у Београд донео 
епископ николај (Велимировић). у мају 1922. године јанић је чак упутио 
министру вера представку поводом кажњавања свештеника који су скло-
пили други брак.19 

1.4.  Евентуални утицај руског православног клира у  
Краљевини СХС на питање другог брака свештеника

Питање другог свештеничког брака направило је ипак јаз између ру-
ских и српских свештеника и теолога, те сергије Тројицки20 објављује чла-

16 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 100.
17 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 100.
18 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 101.
19 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 101.
20 магистар теологије постао је на Кијевској духовној академији 1913. године, на тему „други 

брак клирика. Историјско-канонска расправа“, који је на Богословском факултету универзитета 
у Београду признат као докторска теза. синдик, д., Троицки, Сергије, енциклопедија српске 
историографије, Београд 1997, 684-685.
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нке и студије у разним српским листовима против идеје о дозволи свеште-
ницима да се по други пут венчавају, а опонира му Војислав јанић, који је 
чак на конференцији у суботици критиковао избегле руске епископе због 
непопустљивог става по питањима календара и другобрачних свештеника.21 

српска православна Црква је прихватила одлуке са свеправославног 
сабора 1923. године везане за други брак свештеника, а српски архијереји 
су одлучили да се све спроводи привремено, односно до сазива будућег 
васељенског сабора. на саборима 1925. и 1927. године такође је било речи о 
истом питању; међутим, пошто већина православних Цркава није прихва-
тила измене, стање по овом питању је остало непромењено.22

Теологуменон Епископа бачког Иринеја (Ћирић)
у врло тешком тренутку, када су свештеници самостално већ предузи-

мали мере, свети архијерејски сабор септембра 1921. године поверио је – у 
смислу раније одлуке из 1919. године – епископу бачком др Иринеју (Ћи-
рићу)23 задатак да састави предлог – Теологуменон24 по питању брака удо-
вих свештенослужитеља који би на крају донео један општекорисан став, 
како би ово питање било решено и превазиђено.25 

Текст је написан на седамнаест страна, подељен у три дела. Први део 
(стр. 1-2) уводни је део у коме аутор говори о потреби и циљу састављања 
Теологуменона, који је написан у првом лицу једнине, што непобитно ука-
зује на ауторство. још један доказ за то је и потпис епископа Иринеја, на 
крају уводно дела. други део (стр. 3-14) јесте сам текст Теологуменона, који 
је насловљен Светим Божијим Црквама православног света, што указује да 

21 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 103.
22 Радић, Радмила, Војислав Јанић, 103.
23 епископ Иринеј (Ћирић) био је један од најобразованијих српских православних архијереја 

и богослова, завршио је српску православну Гимназију у новом саду (1902), а затим и москов-
ску духовну академију 1906. године. на Бечком универзитету докторирао је на семитологији, да 
би у манастиру хопову, пред Божић 1908. године, био замонашен. Већ следеће године изабран је 
за доцента на предмету стари Завет са библијском археологијом и јеврејским језиком у Бого-
словији у сремским Карловцима. на седници светог архијерејског сабора српске православне 
Цркве, у мају 1919. године, једногласно је изабран за епископа тимочког. на епархији тимочкој 
остао је до 24. новембра 1921, када је премештен на епархију бачку, а устоличен је у новом саду 
9. фебруара 1922. године. о животу епископа Иринеја (Ћирића) види више у Игњатије (мар-
ковић), „Животопис епископа новосадско-бачког др Иринеја (Ћирића), исповедника право-
славља“, Саборност 4 (2010), 237-262.

24 Игњатије (марковић), „Животопис епископа новосадско-бачког др Иринеја (Ћирића)…“, 244.
25 АсБр. 139. од 2/17. септембар 1921. године, у вези са одлуком треће архијерејске Конференције, 

одржане у сремским Карловцима, бр. (4.6) 19 (37) из 1919. године. То питање је било поверено 
епископу Иринеју у марту 1920. године, али је Архијерејски сабор послао епископа николаја у 
Цариград и Атину, па је епископ Иринеј сматрао да би било беспредметно да напише извесне 
одлуке, које би евентуално биле мењане или чак се супротстављале решењима које би донео 
епископ николај.
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је текст намењен свим православним помесним Црквама, које ће о овом 
тексту расправљати на будућем васељенском сабору. Трећи део Теологуме
нона (стр. 15-17) нацрт је предлога решења састављен у десет чланова. Ау-
тор текста је врло озбиљно приступио изради предлога, са посебним ос-
вртом на богословско-историјске примере истог случаја, уз истицање ка-
нонâ са помесних, васељенских и канонâ отацâ Цркве. Анализом овог – 
првенствено богословског – текста долази се до закључка о односу канон-
ске праксе према другом браку свештенослужитеља у српској право слав-
ној Цркви.

у том контексту, први део Теологуменона епископ Иринеј, који је до-
стављен 30. марта 1922. године, започиње потврдом чињенице да српску 
православну Цркву већ дуже времена мучи једно питање, које није остало 
неопажено ни код једног архијереја у мајци Цркви. дуго већ, систематски, 
истрајно и енергично, мирско свештенство, после Првог светског рата, 
тражи да се у случају удовства допусти женидба, иако је то раније донетим 
црквеним канонима и правилима било забрањено. Врло је тешко стање 
било у породицама оних српских свештеника којима је жена умрла и оста-
вила незбринуту малу децу или одојчад, јер и поред добре воље свештеник 
нема времена да у кући, односно у породици замени мајку у свим кућним 
пословима и породичним обавезама. Тако је дијагностикован реалан про-
блем у црквеном животу у српским земљама, после свих недаћа у Првом 
светском рату. епископ Иринеј, даље, разрађује случај и констатује да је 
можда немогуће да таквим свештеницима помогне неко из шире породице, 
фамилије, па онда преостаје самом свештенику да се сналази и жртвује за 
своју децу. међутим, наглашено је и то да ће у самом народу да се роди 
сумњичавост према удовом свештенику, и међу другим свештеницима, те 
да удов клирик може и неоправдано да буде тема несувислих разговора и 
оговарања. овде се поред реалних историјских околности сада истиче и 
пастирски проблем. епископ Иринеј из своје дугогодишње праксе наводи 
да је – ипак – чињеница да велики број свештеника у тој невољи и посрне, 
узме себи наложницу и од зла направи горе.26 

стављајући питање поверено му од сабора у историјски контекст, 
епископ Иринеј истиче да је – у тренутку када су се све српске православне 
области ујединиле – слушао честе вапаје архијереја, који су једнодушно 
говорили о великој и мучној дилеми са којом су се суочавали на терену. 
они су пред собом имали слику беде у којој је живео српски православни 
род, а са друге стране, морали су да се придржавају црквених правила – 
обавезних за целу Цркву – која су по овом питању била јасна и нису толе-

26 Теологуменон, 1.
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рисала могућност за други свештенички брак. Проблем је морао бити ре-
шен, али не само на територији српске, као помесне православне Цркве, 
чији архијереји не могу једнострано мењати општеобавезујуће каноне, већ 
би то требало да се уради на васељенском нивоу. Зато епископ Иринеј 
предлаже да се по овом питању потражи помоћ у Константинопољској 
патријаршији и осталих сестринских Цркава, како би се на суду читаве 
Цркве тражило решење евентуалне ревизије забране другог свештеничког 
брака.27 Тако би својим ауторитетом васељенски сабор пружио коначно 
решење на ово питање. Знајући за све ово, аутор Теологуменона завршава 
први део текста.

епископ Иринеј је други део текста Теологуменона поделио у две цели-
не: прва је посвећен проучавању изворâ, односно црквених канонâ који се 
односе на питање другог брака свештеникâ, а затим се наставља елабо-
рација о начину, разлозима и случајевима због којих би у Цркви – у посеб-
ним историјским околностима – требало да се попустљивије понаша пре-
ма онима који су прегрешили.

у првој целини другог дела, писац наводи да су прве забране наведене 
већ у Апостолским правилима (17. и 26. правило),28 затим у канонима нео-
кесаријског сабора (1. канон),29 а са овим се доводи у везу и 12. правило св. 
Василија Великог30 који говори о бигамији (да је другобрачне канон сасвим 
искључио из службе); да би на крају овај проблем био закључен на Трулском 
сабору и то 3. и 6. правилом.31 Занимљиво је да се ни једно од наведених 
правила не позива на виши ауторитет.32

у другој целини другог дела Теологуменона епископ Иринеј се осврће 
на два питања која су кључна за евентуални предлог решења: 1. да ли за-
брана потиче из божанског права? и 2. да ли се темељи на догматским раз-
лозима? епископ Иринеј констатује да би могло да се даље расправља само 
ако оба одговора на питања буду негативна.33

Творац Теологуменона прво – на основу историјских изворâ – разматра 
и анализира забрану брака после рукоположења (хиротоније) и наводи да је 
то правило уствари старо црквено предање, како је истакнуто на Првом 
васељенском сабору (325) и у спису Црквена историја, од сократа схоласти-
ка, али да такве забране нема у светом Писму. ово правило се не тиче мора-

27 можда је слање делегације у Цариград била идеја самог епископа Иринеја (Ћирића).
28 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 41, 43.
29 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 233.
30 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 467.
31 Поповић, Радомир, Васељенски сабори, други том, Београд 2011, 208-210; Атанасије (јевтић), 

Свештени канони Цркве, Београд 2005, 140-142.
32 Теологуменон, 2-3.
33 Теологуменон, 3.
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ла, јер је брачна заједница – ако је заснована пре рукоположења – допуштена. 
додуше, 10. правило Анкирског сабора34 наводи да је ђаконима – који су 
жељу о заснивању брака изјавили пре рукоположења – ипак дозвољено да 
ступе у брак и после рукоположења. епископ Иринеј одговара на прво 
постављено питање и закључује да забрана не потиче од божанског права.

Пошто је тајна свештенства најузвишенија, тако би брак после руко-
положења понизио хиротонију. епископ Иринеј одговара негативно и на 
друго питање о догматским разлозима, те закључује да забрана брака после 
рукоположења почива – по свој прилици – само на разлозима црквене 
икономије, јер је Црква очекивала од свештенослужитеља да пре рукопо-
ложења реше питања личног живота, јер би ступање у брак после руко-
положења створио саблазан, јер су углавном за свештенослужитеље – у то 
време – бирана старија лица.35

друга забрана се тиче оних који су после крштења били два пута оже-
њени, или су имали после једног брака наложницу. Таквима је било за-
брањено да буду епископи, презвитери и ђакони, па самим тим ни удов 
свештеник не би смео бити ожењен по други пут. међутим, ни ова забрана 
се не позива на виши ауторитет.

епископ Иринеј наглашава да је, по свој прилици, ова забрана засно-
вана на оној више пута поновљеној фрази из новог Завета (1. Тим, 3, 2, 12: 
Али владика треба да је без мане, једне жене муж, трезан, паметан, поштен, 
гостољубив, вредан да учи; Ђакони да бивају јединих жена мужеви, који 
добро управљају децом и својим домовима), односно захтеву апостола Па-
вла да епископ, презвитер и ђакон буду – једне жене муж. Ако се ова фраза 
анализира буквалним методом (а не алегоријским по коме би могла да се 
доводе у контекст епархије, значило би да епископ буде само у једној епа-
рхији – једне жене муж) епископ Иринеј наводи да: свештенослужитељ 
мора имати жену; забрањује се бигамија, односно полигамија; забрањује се 
сукцесивна полигамија (други брак после развода, односно поновни брак 
после женине смрти); односно – забрањује се свака врста полигамије.36 

34 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 227.
35 Теологуменон, 3.
36 Теологуменон, 4. епископ Иринеј разрешава и дилеме око тумачења речи апостола Павла. 

Ко тумачи да свештенослужитељ мора да буде ожењен, ипак треба да зна – а епископ Иринеј 
подсећа – да ап. Павле никада не употребљава појам један у смислу неодређене заменице, затим 
је логички нагласак баш на самом броју, а није на везнику. смисао речи је услован: ако је ожењен 
да буде са једном женом. епископ Иринеј наводи да само у корист другог брака свештеника 
остају речи ап. Павла за забрану истовременог брака са две или више жена. Као доказ за то јесте 
јудејски обичај да мушкарац живи у брачној заједници са више жена. епископ Иринеј ипак се 
осврће и на супротан случај да жена има само једног мужа, па ако би се то тумачило да у једном 
тренутку има само једног мужа, а зна се да је забрањена полиандрија. Тако епископ Иринеј 
одговара на евентуалне примедбе. Теологуменон, 5.
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овде аутор говори да је други облик полигамије конкубинат.
епископ Иринеј наводи да значење речи муж и жена указује на мушко 

и женско биће у законитом браку. Према томе у корист тезе о другом браку 
свештенослужитеља остаје још само тумачење овог питања у смислу за-
бране брака клирицима после развода, да не би две особе, с којима је свеш-
теник био у браку, биле живе у истом тренутку. Апостол Павле говори да 
свештенослужитељ треба да буде уздржљив (Тит. 1, 8), а посебно наглашава 
да неожењен брине за Господње, а ожењен за светско (1. Кор. 7, 32-33). епи-
скоп Иринеј пише у Теологуменону да у светом Писму нигде децидно и 
јасно не пише да је други брак забрањен, те се из тога не може закључити да 
забрана почива на божанском откривењу. даље аутор говори да тумачење 
ово питање много зависи од субјективног схватања, у ком ће се смислу и 
контексту анализирати библијске речи, које допуштају различита и широ-
ка тумачења. субјективно схватање могло би да буде ограничено неким 
извором црквеног учења, који је настало после писања светог Писма, од-
носно светим Предањем, које израста из апостолских и саборских правилâ 
и канонâ. Већ је апсолвирано да баш та правила и забрањују други брак 
свештенослужитељима, али се таква забрана не види непосредно из апо-
столових речи. свето Предање сачувано у делима светих отаца не даје 
јасну слику о тумачењу речи апостола о другом браку, али када свети оци 
региструју мишљења других о том питању, некада и кажу нешто позитив-
но о другом браку.37 

Било је одувек и оних који су бранили свештенослужитеље који су 
улазили у други брак; такви су се, како истиче епископ Иринеј, позивали 
на речи светог јована Златоустог из његовог тумачења посланице Тимотеју. 
ме ђу тим, треба бити реалан и рећи да овај свети отац није дозволио дру-
ги брак, већ је, у широком смислу, схватио апостолове речи и то као забра-
ну било које полигамије, како би била спречена неумереност. даље, ако би 
се истражила вековна црквена пракса, нашли би се примери другобрачних 
свештеника, а епископ Иринеј наводи неколико случаја: Тертулијан спо-
читава хришћанској заједници да су неки њихови свештенослужитељи 
другобрачни; папа сириције критикује хиспанске епископе и папа Инокен-
тије I македонске епископе, што су будући ожењени удовицама постали 
клирици и епископи; Иполит Римски наводи да су у Риму презвитери и 
ђакони били другобрачни, па чак и трећебрачни; писмо блаженог Теодори
та о рукополагању другобрачног Диогена. у свим наведеним случајевима 
ипак је прекршено 18. апостолско правило.38

37 епископ Иринеј наводи пример Теодорита Кирског који забрањује развод и други брак, али 
даје могућност другог брака после смрти жене, односно супруге и мајке. слично мисли Теодор 
мопсуестијски, као баштиник исте богословске школе. Теологуменон, 7.

38 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 42.
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Из свега овога се види да црквена пракса забрањује бигамију у клиру и 
наслања се – у тумачење својих закључака – баш на Апостолска правила. 
овде аутор истиче и битну чињеницу; да се на Западу број бракова броји 
од рођења, а на Истоку се број бракова броји од крштења, стога се мора 
јасно сагледавати да ли забране на Западу прате животе од рођења или је 
преузимана пракса са Истока.39

епископ Иринеј наводи и врло важну чињеницу, а то је да се законо-
давна забрана брака и бигамије клирицима појавила тек у 4. веку, и то у 
помесним Црквама, од којих су неке допуштале брак рукоположеним све-
штеницима,40 али сви историјски извори који доносе ове чињенице су не-
поуздани, јер са почетка 4. века нису сачувани оригиналних историјских 
извора, већ су остали само преписи. 

Треба констатовати да Црква од самих почетака и на свим географ-
ским просторима тежи да сузбије бигамију у клиру, али уз то и додати да се 
то увек није могло спроводити у дело. Треће правило Трулског сабора на-
води да се мноштво људи из незнања огрешило о каноне који забрањују 
бигамију.41 Зато ово питање – због недоречености – ипак очекује суд на 
будућем васељенском сабору. епископ Иринеј закључује да до тада важе 
позитивне одредбе, и то оне које нису догматске, већ дисциплинске при-
роде (због тога су и променљиве), које је донела једна, света и Апостолска 
Црква. 

на крају Теологуменона, предлог епископа Иринеја се темељи на чиње-
ници да се забрана брака не заснива на божанском праву. Црква званично 
то није нигде изрекла, а ово питање, које није догматске природе, јесте 
спорно у свим периодима историје, а посебно у турбулентним ратним вре-
менима. у жељи да се ублаже неиздрживе послератне невоље презвитерâ и 
ђаконâ у српској Цркви – на овај начин – потражен је лек и решење до са-
мог сазивања Васељенског сабора. 

дакле, архијереји сПЦ не предлажу потпуно порицање у црквеном 
законодавству и пракси начело забране, што би било могуће само на васе-
љен ском сабору, него оставља на снази начело de jure. ово питање требало 
би да се реши због могућности противканонског рукоположења друго-
брачних, како архијереји сПЦ не би дали никакав повод за сумњу других 
православних епископâ из других јурисдикција у кршење канонâ христове 

39 Теологуменон, 9.
40 Аутор Теологуменона јасно каже да у овом контексту многи наводе 4. правило сабора у 

Гангри: да се анатемише свако ко неће да прими свето Причешће од презвитера који се оженио. 
Ипак, то правило је било уперено против оних који су тражили да свештеник живи у целибату. 
Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 244.

41 Поповић, Радомир, Васељенски сабори, други том, Београд 2011, 208; Атанасије (јевтић), 
Свештени канони Цркве, Београд 2005, 140-141.
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Цркве. После реченог, икономијски предлог епископа Иринеја јесте да се 
теже канонске последице оних који су се огрешили о каноне ублаже, тако 
да се удов свештеник, који се склопио други брак, предаје у процедуру ду-
ховном суду подручне му епархије. духовни суд ће наћи евентуалне олак-
шавајуће околности, како би после одређене епитимије презвитер или ђа-
кон остали у служби, као и да тај спорни брак постане валидан. Тако је 
епископ Иринеј после бурних догађаја непосредно после Првог светског 
рата изнео помирљивији став о другобрачним свештеницима.

уз образложење епископ Иринеј шаље и нацрт предлога у десет члано-
ва, што је трећи део Теологуменона. Како изгледа тај нацрт? Првим чланом 
одређено је да се другобрачни свештенослужитељ предаје црквеном суду. 
други и трећи члан се тичу околности у којима је склопљен други брак: 
теже су оне због којих би се брак сматрао неважећим,42 а свештенослужи-
тељ би био свргнут уз епитимију. четврти члан указује на снисходљивост 
због тешких прилика данашњег времена, као што је то учињено и на Пето-
шестом васељенском сабору (као што је већ речено: на основу 3. канона 
овог сабора), тако да су другобрачни остали у клиру наредних неколико 
година, а са удовим свештеницима који ступе у други брак поступа се она-
ко као што је дефинисано 19. правилом анкирског сабора43 о девственици-
ма који погазе завет, односно подвргавају се наредби о другобрачнима и 
трећебрачнима што је у вези са 4. правила светог Василија Великог,44 који 
је прописана епитимија једну, две, односно три и четири године (забрана 
свештенослужења). Петим чланом епископ Иринеј наглашава да казна из-
речена у редовној процедури на духовном суду повлачи са собом и четири 
последице које он наводи: губитак сваког дотле стеченог црквено-духов-
ног одликовања (црвени појас, камилавка, надбедреник, крст, протонамес-
нички и протојерејски чин); губитак будућег права на свако наведено од-
ликовање, као и унапређење: из ђаконског у протођаконски, из презвитер
ски у протопрезвитерски, а још мање у епископски чин; губитак права на 
административно унапређење (среско намесништво, окружно протопрез-
витерство); губитак права на почасна звања у свештеничким удруже њима 
или установа.45 у шестом члану наведене су околности које би могле да 
олакшају преступ: ако је свештенослужитељ у сваком другом погледу уз-

42 Теже оклоности су: брак склопљен у степену сродства и у времена која Црква забрањује; ако 
је свештенослужитељ старији до 50 година; ако је разлика у годинама супружника већа од десет; 
ако је друга жена нечасна; ако брак није склопљен код куће у тишини; ако није прошла година 
од упокојења прве супруге; ако се свештенослужитељ развео; ако је ступио у трећи брак. Тео
логуменон, 12-13.

43 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 230.
44 Атанасије (јевтић), Свештени канони Цркве, Београд 2005, 461.
45 Теологуменон, 14.
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држљив и благочестив; ако је у врло младим годинама остао без жене; ако 
је после смрти жене остао са незбринутом децом; ако је брак склопљен код 
куће у највишој тишини, без објаве, без части и гостију, и без повреде за-
конских сметњи браку. у члану седмом дефинисано је да особа која је по-
шла за удовог свештеника на може уживати у Цркви никакве нарочите 
почасти. у следећем члану каже се да нежењени свештенослужитељи из 
белог свештенства, који сада ступају у први брак, пошто им се за неко кра-
тко време забрани свештенослужење и пошто издрже епитимију, изнова 
могу да се врате на своју претходну службу, али се забрањује да се такви 
уздижу на виши степен, тако да им брак остаје. нежењеним се убудуће 
неће давати дозвола за ступање у свештенички чин, осим монасима. деве-
ти члан одређује да ако другобрачни свештенослужитељ обудови, па ступи 
у монашки чин, не може бити унапређен. онај који изгуби свештенички 
чин може ступити у други брак. у десетом – завршном – члану наглашава 
се да се по овом нацрту поступа само докле га будући васељенски сабор не 
забрани.

епископ Иринеј износи овај предлог пред сабор српске Цркве, али и 
пред друге свете православне Цркве што је изражено и у наслову самог 
документа, истичући невоље српског народа и узимајући са одобрењем и 
на знање начин којим српски архијереји треба да доскоче злу и да не буде 
прекида саслужитељске и братске црквене заједнице међу свим православ-
ним Црквама. на крају, епископ Иринеј опет обећава да ће српска Црква 
признати и покорити се одлукама будућег васељенског сабора.

Закључак
Теологуменон епископа Иринеја (Ћирића) писан је на молбу светог 

архијерејског сабора српске православне Цркве, тако да може да се сматра 
предлогом који српска Црква подноси на анализу и усвајање будућем ва-
сељенском сабору: о начину, разлозима и случајевима у којима би поједине 
помесне православне Цркве могле – само ако нађу за потребно – да одсту-
пе од старога права по питању брака удових свештенослужитеља.

Предлог епископа Иринеја се заснива на чињеници да се забрана бра-
ка не темељи на божанском праву. свети оци и Предање нигде децидно не 
говоре о овом питању, које није догматске природе, али јесте било спорно 
у свим периодима историје, посебно у ратним временима. 

у жељи да се ублаже неиздрживе послератне невоље презвитерâ и ђа-
конâ у српској Цркви – на овај начин – потражен је лек и решење до самог 
сазивања васељенског сабора. Архијереји сПЦ не предлажу потпуно по-
рицање у црквеном законодавству и забрану, што би иначе било могуће 
само на васељенском сабору, него се начело de jure оставља на снази. до-
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кумент је постављен пред српске архијереје као нешто што би требало да 
реши могућност противканонског рукоположења другобрачних, како ар-
хијереји сПЦ не би дали никакав повод за сумњу других православних 
епископа из других јурисдикција у кршење правила христове Цркве. По-
сле реченог, икономијски предлог епископа Иринеја јесте да се теже канон-
ске последице оних који су се огрешили о каноне ублаже, тако да се удов 
свештеник, који се склопио други брак, предаје духовном суду подручне 
му епархије. духовни суд ће наћи евентуалне олакшавајуће околности, 
како би после одређене епитимије презвитер или ђакон остали у служби, 
као и да такав брак постане пуноважан. Тако је епископ Иринеј после бур-
них догађаја непосредно после Првог светског рата изнео помирљивији 
став о другобрачним свештеницима.

Аутор Теологуменона износи поменути предлог пред сабор српске 
православне Цркве, али и пред друге свете Цркве што је изражено и у на-
слову самог документа, истичући невоље српског народа и узимајући са 
одобрењем на знање начин којим српски архијереји треба да доскоче злу, 
али и да не буде прекида саслужитељске и братске црквене заједнице међу 
свим Православним Црквама. на крају, епископ Иринеј обећава да ће срп-
ска Црква признати одлуке будућег васељенског сабора. овај историјски 
документ – Теологуменон – показује богословску снагу, релевантност и 
спремност српских архијереја да се ухвате у коштац са проблемима у првој 
половини 20. века. Знајући историјске прилике разматрања питања друго-
брачних свештеника, епископ Иринеј и српски архијереји се саосећају са 
својим клиром и својом паством, те икономијски решавају једно од горућих 
пи тања тог времена. на тај начин показана је ревност српске јерархије да 
се о свим текућим питањима мисли, промишља и созерцава, али да се ре ше-
ње доноси саборски и да буде у оквирима светог Писма и светог Предања.
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IvICA ČAIROvIĆ

THE ISSUE OF THE SECOND MARRIAGE OF THE CLERGYMEN 
OF THE SERBIAN ORTHODOx CHURCH AFTER THE  

FISRST WORLD WAR – THEOLOGUMENON OF  
THE BISHOP OF BAČKA IRINEJ (ĆIRIĆ)

Summary: The document Theologoumenon of Bishop Irinej (Ćirić) was 
written at the request of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox 
Church (SOC) about the second marriage of the clergymen of SOC, so it 
can be considered as a proposal that the Serbian Church submits for analy-
sis and adoption to the future Ecumenical Council. Bishop Irinej’s docu-
ment is based on the fact that the prohibition of second marriage is not 
based on Divine law. Holy Fathers and Holy Tradition never spoke deci-
sively about this issue, which is not dogmatic in nature, but has been con-
troversial in all periods of history, especially in times of wars. This historical 
document – Theologoumenon – shows the theological strength, relevance 
and readiness of Serbian Bishops to tackle the problems in the first half of 
the 20th century. Knowing the historical circumstances of considering the 
issue of married priests, Bishop Irinej and the Serbian Bishops sympathize 
with their clergy and their flock, and eiconomicallysolve one of the burning 
issues of that time. In that way, the zeal of the Serbian hierarchy reflect-
ed thinking and contemplation on all current issues but brought a solution 
to the Ecumenical Council and to be within the framework of the Holy 
Scriptures and the Holy Tradition. 

Keywords: Bishop of Bačka Irinej (Ćirić), canon, clergyman, Orthodox 
Church, marriage.
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дАнИЛо мИхАјЛоВИЋ. мИРосЛАВ нИКоЛИЋ

БИБЛИјсКА еРмИнеВТИКА ИЛАРИонА ЗеРемсКоГ 
– ПРИКАЗ И АнАЛИЗА

Апстракт: након завршетка школовања на московској духовној 
академији, Иларион Зеремски 1891. године почиње да ради као про-
фесор у Карловачкој богословији, где је предавао свето Писмо но-
вог Завета. Иларионова предавања из Библијске ерминевтике сачу-
вана су у библиотеци епархије бачке у форми рукописа његовог уче-
ника, потоњег проте стевана чампрага. Већ самим прегледом тема 
које се обрађују у приручнику (питање смисла и првобитног смисла, 
дословно и алегоријско читање, контекстуалност, канонско читање, 
паралелизми, улога светог Предања у разумевању Писма) уочава се 
да је реч о добро конципираном наставном средству које је одговова-
рало на актуелне потребе у образовању будућих пастира Карловачке 
митрополије, припреманих да реч Господњу проповедају у мулти-
верском окружењу. у приручнику се уочава наглашено инсистирање 
на изучавању светог Писма из перспективе Православне традиције, 
при чему се не искључује допринос ерминевтици од стране осталих 
наука, попут философије, историје и теорије књижевности.

Кључне речи: Иларион Зеремски, библијска ерминевтика, Карловач-
ка богословија, свето Предање.

1. Увод
материја којом се бавимо у овом раду представља важну и актуелну 

тему за област библистике и црквене просвете. научни допринос саме теме 
огледа се пре свега у стицању јаснијих увида у прве подухвате формирања 
наставних приручника и уџбеника из Библијске ерминевтике у образов-
ним институцијама српске Православне Цркве. Исто тако, приказ и ана-
лиза приручника „Библијска ерминевтика“ Илариона Зеремског подстичу 
на преиспитивање савремених струјања на пољу академске теологије (кон-
кретно библистике) на нашим просторима, посебно када је реч о разуме-
вању односа Предања Цркве и светог Писма. 



БИБЛИЈСКА ЕРМИНЕВТИКА ИЛАРИОНА ЗЕРЕМСКОГ – ПРИКАЗ И АНАЛИЗА | 63

у другој половини xIx века Карловачка богословија имала је статус 
високе школе са тенденцијом да прерасте у Богословски факултет. И поред 
изазова са професорским кадром и недостаком уџбеника у периоду 1874-
1920, ова образовна институција сматра се референтном тачком када је реч 
о изучавању и предавању библијских наука међу српским теолозима по-
менуте епохе.1 

Приликом пописа књига дворске Библиотеке Бачке епархије недавно 
је пронађен рукопис стевана чампрага, који бележи предавања Илариона 
Зеремског у Карловачкој богословији.2 у одељку „новозаветна исагогика“ 
на 85. стр. аутор рукописа наводи: „По предавању високоученога проф. 
Илариона Зеремског, бележио стеван чампраг, богослов II год“.3 у списку 
ученика Карловачке Богословије за период 1875-1920. године наводи се да 
је стеван чампраг похађао богословију 1892-1896.4 Имајући у виду да сте-
ван чампраг бележи да је у тренутку записивања предавања Илариона 
Зеремског похађао другу годину богословије, може се закључити да је по-
менута свеска исписана 1894. године. у прилог томе да је заиста реч о пре-
давањима Илариона Зеремског, а не неког другог професора, сведочи и 
податак из Извештаја Карловачке богословије за 1891/1892. и 1894/1895. го-
дину у којима се наводи да Иларион Зеремски предаје све библијске пред-
мете у богословији.5

Реч је о свесци која садржи записана предавања по следећем редосле-
ду: „Библијска ерминевтика“ (1-30. стр.), „Историја тумачења светог Пис-
ма“ (обележено римским бројевима I-x стр., што имплицира да је ова об-
ласт предавана као уводни део следећег поглавља:), „новозаветна исагоги-
ка“ – која се у наставку на маргинама страница назива „новозаветна егзе-
гетика“ (1-85. стр.), „старозаветна исагогика“ – која се у наставку на марги-
нама назива „егзегетика старог Завета“ (1-60. стр.), „допуна старозаветне 
исагогике“ (1-88. стр.), „Историја апологетике“ (1-12. стр.) и „Апологетика“ 
(1-7. стр.). Као што се може приметити из наведеног, реч је о рукопису који 
бележи предавања из светог Писма по оном редоследу како су она излага-
на ученицима, са додатком предавања из Апологетике. на основу тога про-
изилази да су предавања из Библијске ерминевтике била прва у низу пре-
давања из увода у стари и нови Завет. не постоје назнаке да је Библијска 

1 Види В. Таталовић, „Иларион Зеремски као професор новог Завета на Богословском фа-
култету у Београду“, у: Б. Шијаковић (прир.), Српска теологија у XX веку: истраживачки про
блеми и резултати 3, Православни богословски факултет, Београд 2008, 17-18 (16-26).

2 Рукопис је заведен у дворској библиотеци епархије бачке под бројем 5825, некатегоризована 
грађа. у даљем тексту Рукопис 5825. 

3 Рукопис 5825, одељак „новозаветна исагогика“, 85.
4 н. Гавриловић, Карловачка богословија (17941920), Просвета, сремски Карловци 1984, 257.
5 Види н. Гавриловић, Карловачка богословија (17941920), 76-77; 80.
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ерминевтика била издвојена као самостални предмет, али је она очигледно 
била прва област библистике са којом су се ученици Карловачке бого сло-
вије сусретали на првој години свог школовања.6 

сама свеска настала је највероватније као препис предавања Илариона 
Зе ремског. Будући да су у другој половини xIx века богословији недо ста-
јали адекватни уџбеници, постојала је пракса преписивања предавања 
пред метног професора, о чему нам сведочи ј. даниловац: „ученици су из-
молили од свога учитеља студију па преписали, они дали млађим својим 
друговима да препишу и тако се преписује до данашњег дана“.7 на овај на-
чин настајали су приручници који су кружили међу ученицима и по не-
колико генерација. 

Анализом садржаја свеске стевана чампрага долази се до закључка да 
је Иларион Зеремски своја предавања из Библијске ерминевтике конципи-
рао по угледу на штампани уџбеник из Бибилијске ерминевтике под на-
зивом „херменевтика“, који је издат 1864. године. За ово дело се не наводи 
ко је аутор, него се наглашава да је књига издата по благослову „Архиепи-
скопа београдскога и митрополита целе србије, Господина михаила“, чи-
ме се може стећи погрешан утисак да је сам митрополит михаило аутор 
тог дела.8 Реч је уствари о преводу руског дела под називом „Библейская 
герменевтика“ од аутора Павла савваитова, које је издато у санкт Петер-
бургу 1859. године, што се може закључити већ приликом поређења самих 
поглавља у садражјима ова два дела.9 

2. Приказ рукописа
Преглед поглавља Иларионове Библијске ерминевтике омогућава сти-

цање јаснијих увида у начин на који је структуиран овај приручник, као и 

6 о томе да су се у оквиру библијске групе предмета у Карловачкој богословији првобитно 
предавали увод у нови Завет (прва година), увод у стари Завет (прва година), Тумачење новог 
Завета (друга година) и Тумачење старог Завета (друга година), док Библијска ерминевтика као 
независан предмет није на листи списка предмета, погледај у Извештају Карловачке богословије 
за 1877/1878. годину у н. Гавриловић, Карловачка богословија (17941920), 68-69. 

7 ј. даниловац, Српски свештеник у Карловачкој митрополији – његова спрема, дужност и 
награда, Штампарија српске књижаре браће м. Поповића, нови сад 1890, 12. „ј. даниловац“ је 
псеудоним који је користио јован Живановић, професор Карловачке богословије. Види н. 
Гавриловић, Карловачка богословија (17941920), 74.

8 (не наводи се име аутора), Херменевтика, у правителственой кньигопечатньи, Београд 
1864. Види дигитално издање матице српске: http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/
index.php?type=publications&id=3910&m=2#page/5/mode/1up (преузето 12.01.2021.).

9 Види П. савваитов, Библейская герменевтика“ Тип. Якова Трея, санкт-Петербург 1859. еле-
ктронско издање види на следећој адреси: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Savvaitov/bible-
jskaja-germenevtika/ (преузето 12.01.2021.). Познато је да је Иларион Зеремски и свој Увод у Нови 
Завет конципирао по угледу на руске уџбенике. Види В. Таталовић, „Иларион Зеремски као 
професор новог Завета на Богословском факултету у Београду“, 22-23.
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то да Иларион прати савваитов концепт Библијске ерминевтике, који је у 
Русији иначе важио за далеко напредније штиво у односу на претходно 
издата дела из наведене области:10 1. Појам о ерминевтици и подела исте; 2. 
о смислу светог Писма (а. Буквални смисао; б. Тајанствени смисао); 3. 
фактичност праобразног смисла; 4. о начинима разумевања и тумачења 
Писма; 5. Посматрање текста у контексту; 6. сравњивање паралелних ме-
ста; 7. облици ерминевтичког паралелизма; 8. одређивање смисла речи по 
њеној употреби; 9. сагледавање са цељи (циљем); 10. налажење оригинал-
ног смисла Писма помоћу научних помоћних извора; 11. обраћање на ори-
гинале и преводе; 12. обраћање на тумачење јудејских и хришћанских егзе-
гета; 13. обраћање на научне податке; 14. учење о главном руководном на-
челу тумачења светог Писма; 15. Показивање тог начина у Предању; 16. 
Правац и положај душе за успешно читање Писма. 

Имајући у виду области које се обрађују, може се приметити да су до-
минантне текстолошке теме (питање смисла, паралелизми, контекст, пре-
води) и да се оне обрађују из перспективе традиције Православне Цркве 
(главно руководно начело тумачења Писма и његов приказ у Предању; 
правац и положај душе за успешно читање Писма). Вршећи поделу Биб-
лијске ерминевтике на: 1) учење о смислу светог Писма, 2) учење о начи-
нима разумевања и тумачења тог смила и 3) учење о главном руководном 
начелу код тумачења светог Писма, Иларион у суштини прати структуру 
Библијске ерминевтике П. савваитова.11 јасно се прави разлика између 
првобитног смисла и различитих значења која се из њега продукују. нај-
већа пажња посвећена је подели на „буквални“ и „тајанствени“ смисао, при 
че му се даје својеврсно упутство у виду конкретних правила за њихову 
примену.12 Изналажење првобитног смисла врши се путем: а) разматрања 
дотичног одељка у контексту, б) сравњивања са паралелним местима, в) 
одређењем смисла речи по употреби речи и г) „саглашавање са цељи“.

Важност посматрања контекста, у циљу изналажења првобитног сми-
сла, огледа се у томе што, према Илариону, он предупређује учитавање ау-
торових сопствених ставова у текст.13 Иларион контекст везује за питање 
ауторства, будући да саветује да се „дотично место светог Писма треба 
увек тумачити у свези са мислима и изразима оног истог писца који је пред 
њим [тумачем]“.14 Прави се јасна разлика између контекста, који се може 

10 Види A. Negrov, Biblical Interpretation in the Russian Orthodox Church: A Historical and Herme
neutical Perspective, докторска дисертација, University of Pretoria, Pretoria 2001, 101-104.

11 Види П. савваитов, „Библейская герменевтика“, 5-6.
12 Види Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 1-9.
13 Види Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 9.
14 Види Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“,10.
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односити „само на речи исте књиге“, и паралелизма који је „опширнија об-
ласт у односу на контекст“ и „простире се на све књиге светог Писма“.15 

Под „саглашавањем са цељи“ Иларион подразумева посебно обраћање 
пажње тумача на „намеру са којом је Бог подарио људима своје писано 
откривење“, која се „састоји у томе да саопшти људима истинито знање о 
Богу“, као и у томе „како човек треба да живи по својим истинитим од-
ношајима к Богу и да се уздиже до савршенства у христу Исусу“.16 „са-
гледавање са цељи“, које се приказује као један од нужних услова за изна-
лажење првобитног смисла, представља својеврсну реакцију библистике 
Православне Цркве на ограничења које са собом носи историјско-кри-
тичка метода.17 Изналажење првобитног смисла неопходно је сагледати 
кроз призму намере са којом је он дат човеку од самог Творца. Према Ила-
риону свештене повести не смеју бити третиране тек као „споменици ис-
торије или научног природословља“, јер циљ њиховог настанка јесте саоп-
штавање верске истине и позив на обожење.18 Кључне компоненте ове 
ставке у изналажењу првобитног смисла очигледно су догматски и аскет-
ски одређене. 

Приметан је ауторов наглашен став да се достигнућа осталих наука у 
изучавању Писма могу третирати само у оној мери у којој су у сагласности 
са Предањем Цркве: „Задатак је херменефтике да покаже с једне стране 
како се на најбољи начин може користити датама науке које су сагласне са 
показивањима светог Писма, с друге стране – како се треба односити на-
спрам научних дата које противрече показивањима последњег“.19 управо, 
наглашавање читања светописамског текста кроз призму светог Предања, 
као и експлицитно навођење критеријума по којима се оно врши, представ-
љају кључну карактеристику приручника и изразито су значајни за цркве-
ну просвету у овом периоду. 

3. Сагледавање ширег контекста настанка рукописа
Приказивање околности у којима настаје Иларионова Библијска ерми-

невтика омогућава боље разумевање Иларионовог наглашавања важности 
светог Предања. Године 1848. папа Пије Ix упућује Православној Цркви на 
Истоку посланицу у којој православне хришћане позива на „повратак у 
јединство са Римом“. Као одговор уследила је Окружна посланица право

15 Види Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 11.
16 Види Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 18
17 о ограничењима историјско-критичке методе види П. драгутиновић, „Има ли смисла тра-

гати за првобитним смислом? Теолошки значај историјско-критичке методе“, Саборност 3 
(2009), 7-9 (1-17).

18 Види Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 16-17.
19 Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 25.
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славних источних патријараха у којој су православни патријарси истакли 
догматска одступања Рима од православног учења о вери, декларисавши 
их као јереси. ова коресподенција обележила је другу половину xIx века и 
знатно утицала на потребу за наглашавањем сопственог верског идентите-
та, посебно када је реч о Карловачкој митрополији која се налазила на про-
стору Аустроугарске, у којој је иначе доминирала римокатоличка вера. 

са друге стране, током свог боравка на студијама у Русији,20 Зеремски 
је имао прилике да се ближе упозна са реакцијом православних библиста 
на научна достигнућа потекла из протестантских кругова.21 Иларионови 
професори светог Писма често су наступали апологетски, бранећи пози-
цију предањског читања Писма од протестантске критике засноване ис-
кљу чиво на рационалистичком приступу. чувени м. д. муретов, један од 
Иларионових професора и каснији ментор на докторским студијама, је у 
протестантској критици видео „опасност од свођења богонадахнутог тек-
ста Библије на обичан историјски текст“.22 уосталом, и сам Иларион се у 
свом докторату базирао на полемисање са рационалистичком критиком 
текста Писма. Његова тема била је фокусирана на хронологизацију јеван-
ђелске историје у циљу давања одговора на питање „историјског Исуса“.23 
Из те перспективе постаје разумљивије зашто Иларион константно инси-
стира на важности Предања као кључног критеријума у Библијској ерми-
невтици. 

неопходно је нагласити да је Иларион Зеремски био, такође, врсни по-
знавалац историјских прилика у којима је српска Православна Црква у 
прошлости била принуђена да чува сопствено наслеђе неповређеним од 
стране других вероисповести. Поред библистике, Иларион је изучавао 
Црквену историју, о чему говоре подаци да је био члан Редакционог одбора 
Летописа Матице српске 1908. године,24 као и да је доприносио раду Глас
ника Историјског друштва и других историјских часописа тог времена.25 

20 студије богословља отпочео је у москви 1986. године на московској духовној академији, где 
је дипломирао 1890, са степеном магистра богословља, након чега бива постављен за професора 
Карловачке богословије 1891. године. Види Гласник – службени лист Српске Православне Па
тријаршије 1 (1931), 1.

21 Види В. Пузовић, „Иларион Зеремски и Иринеј Ћирић на московској духовној академији: 
Прилог историји формирања српске богословске елите у Русији“, Зборник Матице српске за 
друштвене науке 162/2 (2017), 253.

22 Види В. Пузовић, „Иларион Зеремски и Иринеј Ћирић на московској духовној академији: 
Прилог историји формирања српске богословске елите у Русији“, 255.

23 В. Пузовић, „Иларион Зеремски и Иринеј Ћирић на московској духовној академији: При-
лог историји формирања српске богословске елите у Русији“, 258.

24 Српски књижевни гласник (1908), 639.
25 Види Гласник – службени лист Српске Православне Патријаршије 1 (1931), 2.
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Зеремски је био изузетно упућен у питања међународних и међурели-
гијских односа, што је до извесне мере могло утицати и на његову опрез-
ност по питању чувања идентитета учења Православне Цркве, која је очи-
гледна у концепту његове Библијске ерминевтике. Као велики познавалац 
верских прилика и историје Војводине,26 био је изабран за члана делегације 
која је учествовала у раду Мировне конференције у Паризу.27 Такође, одлу-
ком Српског Народног Одбора у новом саду 1918. године, Иларион Зерем-
ски је „умољен да поднесе своје историјске податке“ ради постављања гра-
нице на периферијама у Банату, Бачкој и Барањи.28 

наведени подаци свакако указују да је Иларион добро познавао исто-
ријске прилике и међурелигијске околности, као и да је приликом свог 
студијског боравка у Русији осетио последице рационалистички фокуси-
ране критике текста Писма, које су заједно узев у утицале на дискурс који 
проналазимо у Библијској ерминевтици Зеремског. стиче се утисак да је 
Иларион био свестан важности чувања идентитета библистике засноване 
на учењу Православне Цркве и да је у том кључу наглашавао важност 
Предања. 

4. Карактеристике Иларионове ерминевтике
Иако у приручнику обрађује научна достигнућа настала на Западу, 

Иларион их примењује у оној мери у којој су сагласна са предањским чи-
тањем Писма. наведено се уочава већ и у самој дефиницији ерминевтике 
коју Иларион излаже на почетку, одређујући ерминевтику као „православ-
ну свештену херменевтику“: „наука која излаже начине за разумевање и 
разјашњење оригиналног смисла светог Писма по разуму свете Црве на-
зива се православна свештена херменевтика“.29 дакле, Иларион настоји да 
обликује предмет Библијске ерминевтике који почива првенствено на уче-
њу Православне Цркве и стога га позиционира као „православну свештену 
херменевтику“. Иларионова дефиниција библијске ерминевтике разликује 

26 у науци су познате његове историјске студије: Српски манастири у Банату, дело које је 
допринело решавању спора српске Православне Цркве са Румунима, Из историје Пећке па
тријаршије (1931) и О женском манастиру у Старом Јаску (1930), у којима се користио при-
марном архивском грађом из митрополијског, бечког и будимпештанског архива. Види с. Ву-
ковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Каленић, Крагујевац 1996, 196.

27 Иларион је приликом разграничења Краљевине срба, хрвата и словенаца са мађарском и 
Румунијом на Мировној конференцији у Паризу 1919. учествовао као експерт у саставу српске 
мировне делегације. на седници народне управе, одржаној 10. јануара 1919. године у новом 
саду, као чланови делегације изабрани су: Иларион Зеремски, професор др никола Радојчић, 
парох стеван михалџић и Васа стајић. Види љ. дожић (прир.), Записници привремених органа 
власти у Новом Саду 19181919, Архив Војводине/музеј Војводине, нови сад, 2018, 349.

28 љ. дожић (прир.), Записници привремених органа власти у Новом Саду 19181919, 130.
29 Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 1.
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се од свваитовљеве у томе што Иларион наглашава да је реч о „православ-
ној свештеној“ ерминевтици, док је савватов декларише само као „свеште-
ну“ ерминевтику.30 

овако конципирана Иларионова ерминевтика почива на два компле-
ментарна принципа који су нужни услови за правоверно разумевање Пис-
ма у оквиру Православне Цркве: 1) „Главно руководно начело тумачења 
Писма“, односно усаглашавање егзегезе са „учењем свете Васељенске Црк-
ве“ и 2) „Правац и расположење душе онога који изучава реч Господњу“, 
што се огледа у смиреноумљу самог тумача. наведене компоненте пред-
стављају темељ Иларионовог ерминевтичког модела.

Под „главним руководним начелом тумачења светог Писма“ Иларион 
подразумева „ауторитативно, споља дано руководство на разјаснилачко 
показивање на кога морао би се тумач са несумњивим убеђењем ослонити 
приликом тумачења Писма“. Аутор потом закључује да управо Црква, „као 
чувар свештеног Предања и васељенска учитељица вере и наравствено-
сти“, представља то „ауторитативно спољашње руководство у тумачењу 
Писма“.31 Конципирајући „главно руководно начело“, Иларион се у великој 
мери ослања на савваитовљев приступ по овом овом питању, с тим што 
Иларион сâмо свето Писмо не сврстава у један од извора и чувара „ре-
шавајућег гласа“, него уместо тога наводи „црквене службе“ и „саврмене 
нам саборе помесних Цркава у облику синода“. Податак да Иларион не 
сматра свето Писмо за један од чувара и извора егзегезе представља важну 
разлику у односу на савваитова. очигледно да за Илариона критеријум 
правоверности егзегезе мора бити „споља дат“, односно да мора бити „ау-
торитативно спољашње руководство у тумачењу Писма“. на основу при-
казаног стиче се утисак да Иларион релативизује самодовољност Писма 
настојећи да егзегезу позиционира у служби Цркве, како би се предупре-
дило поимање егзегезе као аутономне академске дисциплине која ни у че-
му не зависи од учења Цркве. 

Као изворе и чуваре „решавајућег гласа“ (надлежности) Цркве по 
питању правоверности тумачења Писма, Иларион, дакле, наводи: 1) старе 
символе и символ вере; 2) Вероодређења сабора Васељенских и помесних; 
3) Радове светих отаца и учитеља Цркве; 4) Црквене службе; и оно што је од 
посебне важности 5) „савремени нам стални сабори помесних Цркава у 
облику синода“.32 

наводећи „савремене нам сталне саборе помесних Цркава у облику 
синода“ као критеријум правоверног тумачења Писма, Иларион отклања 

30 П. савваитов, Херменевтика, 1.
31 Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 26-27.
32 Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 1.



70 | ДАНИЛО МИХАЈЛОВИЋ. МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ

сваку недоумицу по питању тога да ли је, и у којој мери, свети Архијерејски 
си нод надлежан за чување исправности вере у тумачењу Писма. од израз-
ите важности јесте чињеница да Иларион овоме посвећује посебну пажњу 
управо у својим предавањима будућим свештенослужитељима, што ука-
зује на то да је још у у xIx веку при високообразовним институцијама 
српске Православне Цркве постојала јасна свест о томе да је послушност 
Цркви, која се огледа у смиреном прихватању одлука светог Архијерејског 
синода, неопходан предуслов за изучавање речи Господње. Шта више, Ила-
рион у наставку посебно елаборира питање тумачевог посматрања соп-
ствених душевних покрета у циљу правоверног и смиреноумног приступа 
егзегези свештеног текста. 

егзегета, међутим, није тек пасивни објекат који само преноси поруку 
светописамског текста. За Илариона тумач Писма у окриљу Православне 
Цркве пре свега треба да обрати пажњу на своје унутрашње покрете душе, 
што представља још један корак даље у односу на савваитовљев концепт. 
Предуслов исправног тумачења Писма (егзегезе која је у сагласности са 
Предањем Цркве) јесте смиреноумље. фокус је на саморазумевању тумача: 
„свето Писмо је такав предмет који за успешно и корисно изучавање зах-
тева од онога који га изучава, осим вештине ума још у великом степену и 
чистоћу наравственог осећаја и намере и благоверно стишавање и уми-
равање воље. […] За усвајање неких истина светог Писма и за могуће ра-
зумевање истих потребно је не скептичка радозналост и гордост ума који 
надима вољу, но смирена простота вере која открива душевном погледу 
ствари невидљиве, непостижиме за ум“.33 

може се закључити да Иларион говори о специфичној форми самора-
зумевања тумача светописамског текста на основу искуства аскетске тра-
диције Православне Цркве, што је посебан допринос библистици у другој 
половини xIx века, јер је постулира пре свега као дисциплину у окриљу 
Православне Цркве, а не као академску дисциплину потпуно независну од 
учења Цркве. овако схваћена, егзегеза нема само функцију теоријског изу-
чавања речи Писма, него је и позив тумачу на узрастање у вери кроз сми-
равање своје воље и послушност заједници. Тумачење речи Господње раз-
умева се као позив на узрастање, у ком процесу егзегеза постаје делатна. 

Према Иларионовој Библијској ерминевтици критеријум исправно-
сти тумачења Писма огледа се у томе да ли је оно у сагласности са светим 
Предањем Цркве, односно са учењем Цркве. Иако овај критеријум може 
изгледати као опште познат став, постулиран још у раној Цркви, у тренут-
ку ступања богословља на српску академску позорницу јасно формулисање 

33 Рукопис 5825, одељак „Библијска ерминевтика“, 28-29.
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поменутог критеријума и његово усаглашавање са потребама времена уте-
мељило је будуће стазе библијских наука, приказујући учење Цркве кроз 
академски разумљиве норме. у светлу теолошких несугласица нашег доба 
наведени критеријум може послужити као подсетник да су предавачи у 
црквеним образовним институцијама српске Православне Цркве још 
крајем xIx века имали јасну представу о томе да теологија не постоји ван 
окриља Цркве и да је егзегеза у служби Цркве, а не самодовољна академска 
дисциплина независна у односу на учење Цркве. „Благоверно стишавање 
и умиравање воље“ тумача, узајамно са молитвом, јесу неопходни услови 
за егзегезу у православној традицији Цркве и наставак аскетске егзегетске 
праксе ране Цркве. упућујући егзегету на послушност вишевековном ис-
куству Цркве као живе заједнице верних, Иларионов ерминевтички кон-
цепт позива на прерастање сопствених ставова заснованих искључиво на 
разуму, што за самог тумача представља двиг на његовом путу ка погру-
жењу у тајне Писма. 

DANILO MIHAJLOvIĆ. MIROSLAv NIKOLIĆ

BIBLICAL HERMENEUTICS OF ILARION ZEREMSKI –  
REvIEW AND ANALYSIS

Summary: As a professor in Clerical High School in Sremski Karlovci, Il-
arion Zeremski had lectured biblical subjects since 1891. His lectures of 
Biblical Hermeneutics have been recently discovered in library of Diocese 
of Bačka. They are preserved in form of manuscript of his student named 
Stevan Čamprag. Analysis of the manuscript discovers new insights of bib-
lical aspirations among biblical scholars in Serbia in second half of xIx 
century, as well as specific concept of biblical hermeneutics in educational 
institutions of Serbian Orthodox Church in that period. Constructed on 
the ground of teaching of Orthodox Church, biblical hermeneutics of Il-
arion considers biblical exegesis through the lens of Holly Tradition. Exege-
sis is understood as inalienable part of Church, not as independent aca-
demic discipline. Conducting biblical exegesis, biblical scholar is called to 
overgrow himself by listening the voice of Church and harmonizing his 
insights with experience of community. 

Keywords: Ilarion Zeremski, biblical hermeneutics, Clerical High School in 
Sremski Karlovci, Holly Tradition. 
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ПеТАР нИКоЛИЋ

БоГосЛуЖБене фоРме ПомИЊАЊА 
АусТРоуГАРсКоГ монАРхА у 
КАРЛоВАчКој мИТРоПоЛИјИ

Апстракт: Полазна основа нашег рада је документ из 1820. године, 
број мПБ 16/xIa, митрополијског архива српске академије наука и 
уметности, огранка у сремским Карловцима. Реч је о „Последовању“ 
које је свештенству проследио Карловачки митрополит стефан стра-
тимировић, а по којем је презвитер, или ђакон уколико му саслужује, 
био обавезан да у јектенијама на вечерњи, повечерју, полуноћници, 
јутрењи и божанственој Литургији произноси име аустријског влада-
ра. монарх је у Карловачкој митрополији био поштована личност и 
указивана му је посебна част. она је посебно истицана током званич-
них посета, чији је саставни део протокола био и обилазак православ-
ног храма и с тим у вези његовог уласка у олтар. у раду ћемо интер-
претирати неколико форми инвокација владара на богослужењима и 
њихову заступљеност у црквеним књигама. Видећемо да су сумње 
власти у Бечу у помињање на богослужењима руског цара, а не ау-
строугарског императора биле константне и продужене чак до поло-
вине друге деценије xx века.

Кључне речи: Аустроугарска монархија, Карловачка митрополија, монарх, 
богослужбене књиге, богослужење, Литургија, олтар, многолетсвије.

Увод
Главни повод за нашу тему „Богослужбене форме помињања аустроу-

гарског монарха у Карловачкој митрополији“ је рукопис из Архива сАну-а, 
огранак у сремским Карловцима, мПБ 16/11а, који датира из 1820. године.1 
у питању је посебно упутство којег је свештенству проследио митрополит 

1 Архив српске академије наука и уметности, огранак у сремским Карловцима (АсАнуК), 
мПБ 16/xIa, 1820.
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стефан стратимировић, по којем су свештенослужитељи били обавезни 
да на богослужењима помињу име и титулу монарха.2 упутство се одно-
сило на следећа последовања: 

Прво: у дневном кругу богослужења – вечерње, повечерје, полуно-
ћница, јутрење и божанствена Литургија, јереј или ђакон, уколико је саслу-
живао, у јектенији, на предвиђеном месту, произносили су прозбу молећи 
се: „о всепресвјетљеишем и державном Императорје и Краље нашем фра-
нцје первом и проч.“.3

Друго: у литијским молитвама, при благослову хлебова, јереј или 
ђакон на свом месту произносио је: „ешче молимсја о всепресвјетљеишем 
и державном Императорје и Краље нашем францје первом, о державје, 
побједје, пребивании, мирје, здравии, спасении, его, и Господу Богу на-
шем, наипаче поспјешити и пособити ему во всјех и покорити под нозје 
его всјакаго врага и супостата.“4

Треће: Пред отпустом на вечерњи и јутрењу, предстојатељ је говорио: 
„утверди Боже всепресвјетљеишаго и державнаго Императора и Краља 
нашего франца перваго, и православнују вјеру, православних христијан во 
вјек вјека.“5 

Четврто: у заамвоној литургијској молитви свештеник на свом месту 
говорио је: „мир мирови твоему даруј, церквам твоим (…) всепресвје-
тљеишему и державному Императору и Краљу нашему францу первому, 
воинству и всјем људем твоим, и проч.“.6

Пето: Закључно, многолетственое пјеније, после отпуста на вечерњи, 
јутрењу и божaнственој Литургији гласило је: „спаси христе Боже и по-
милуј, всепресвјетљеишаго и державнаго Императора и Краља нашего 
франца перваго и проч.“.7

Шесто: Тропар часном Крсту, не само при водоосвећењу него и на 
другим местима, убудуће је требало са произношењем свеузвишеног Име-
на Његовог светог величанства певати: „спаси Господи људи твоја и благо-
слови достојание твое, побједи всепресвјетљеишему и державному Импе-
ратору и Краљу нашему францу первому на сопротивнија даруја, и твоје 
сохранјаја, Крестом твоим житељство“.8 

2 Аустријска царевина је у потпуности постојала само у периоду од 1804. до 1867, онда је 
постала Аустроугарска. у то време, од 1. августа 1804. до 2. марта 1835. г. аустријски цар био је 
франц I, истовремено и краљ чешке и угарске. Види: Ален Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809
1918: Историја Аустријске царевине и Аустроугарске (Београд: Clio, 2001), 8; 37; 52.

3 АсАнуК мПБ 16/xIa, 1820.
4 Ibidem.
5 Ib.
6 Ib.
7 Ib.
8 Ib.



74 | ПЕТАР НИКОЛИЋ

Седмо: Кондак, такође, часном Крсту да се поји: „Вознесисја на Крест 
вољеју тезоименитому твоему новому житељству шчедроти твоја даруј 
христе Боже, возвесели силоју твоеју всепресвјетљеишаго и державнаго 
Императора и Краља нашего франца перваго, побједи даја ему на супоста-
том, посебие имушчему твое оружие мира непобједимују побједу“.9

у наставку текста, наведено је да се поред наведених места, приликом 
читања неких других молитава или песама у неким другим приликама, као 
што су, на пример, стиховне стихире крсне, тропари канона, кондаци, мо-
лебани Богородичини, свештеници и појци упуте да у сваком таквом слу-
чају име његовог светог величанства, свепресветог Императора и Краља 
франца првог са гореназначеном титулом неизоставно, јасно и разумљиво 
произносе, а никада да то пролази са ћутањем.10

Проблем непомињања владара и његовог уласка у олтар 
у вези са поменутим митрополитовим обрасцем интересује нас прво 

који је био главни мотив његовог настанка? И друго, да ли је сличних 
интервенција карловачких митрополита било и раније? могући одговор 
на прво питање пружа нам нешто млађи архивски рукопис у којем је пре-
дочен богослужбени проблем настао 13. августа 1819. године у Цркви све-
тог Георгија у сомбору.11 о чему је реч ? на крају Литургије главни појац 
тамошње учитељске школе, чије име није наведено, отпојао је химну за 
царево здравље, при том изговоривши реч „православни“ (ортодокс), због 
чега је био опоменут од стране тадашњег протојереја јеврема Грујића.12 с 
тим у вези, стратимировић је затражио детаљан извештај од тада надлеж-
ног бачког епископа Гедеона Петровића (1807 – 1832),13 што је он и учинио 
после више од два месеца у писму од 14. јула 1820. године.14 у окружници 
упућеној тада својим епископима стратимировић их обавештава да су 
злонамерници атрибут „православни“ преиначили да се он односио на 
руског цара,15 што је нетачно. Како се вест о овом „немилом“ догађају, про-

9 Ib.
10 Ib.
11 Писмо кнеза Франциска Кохарија митрополиту Стефану стратимировићу, АсАнуК, 

мПБ 16/I, 26.4.1820.
12 јеврем Грујић рођен је у свештеничкој породици 1747. г. у даводу у мађарској. Као свештеник 

у сомбору помиње се од 1791. г. Био је председник конзисторије епархије бачке. Аустријски цар 
франц I одликовао га је 1830. г. златним колајнама. Исте године 5. августа преминуо је у сомбору. 
сравни: Српски биографски речник 2, В-Г (матица српска: нови сад 2006), 833.

13 сава Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетго века (Београд евро; Подгорица: 
унирекс; Крагујевац: Каленић, 1996), 109.

14 Извештај Гедеона Петровића митрополиту Стефану Стратимировићу о саборном дога-
ђају, мПБ 16/ Iv, 14. 7. 1820. г.

15 Окружница митрополита Стефана Стратимировића свештенству, АсАнуК мПБ 16/v, 
21.јул 1820.
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ширила чак до Будима, те је и сам стратимировић био обавештен, није 
познато. Тек, кнез франциско Кохари у међувремену стратимировићу у 
писму наређује да се убудуће реч „православни“ уз царево име мора изо-
стављати.16

овај помало необичан и несвакидашњи догађај добио је и своје поли-
тичке димензије, отварајући врата врло осетљивом проблему помињања, 
односно непомињања, имена аустријског, а касније и аустро – угарског 
монарха17 у православном богослужењу.18 Његови корени знатно су дубљи 
него што се на први поглед мисли и досежу до првих деценија xvIII века. 
Тада су у Карловачкој митрополији увелико циркулисале из Русије увезене 
црквене књиге које садрже имена цара, његове палате и Правитељству-
јушчег синода,19 редовно помињаних од стране свештеника на богослуже-
њима, идентично као у Руској цркви.20 Познато је, на пример, да је сво пра-
вославно свештенство хабзбуршке монархије на богослужењима поми-
њало Петра Великог,21 кога је српски народ изузетно поштовао.22 Због исти-
цања руских владара, а не чланова царске аустријске породице, дионисију 

16 Писмо Франциска Кохарија митрополиту Стефану Стратимировићу, АсАнуК мПБ 16/I, 
26.4.1820.

17 у литератури политичке историје употребљавани су различити термини за монарха (од 
старогрчког μόνος = један и άρχειν = владати) на пример: император (од глагола impero, коман-
довати), цар, краљ, суверен. наведене изразе користићемо такође у нашем раду. Више о овим 
терминима види: Иван Клајн и милан Шипка, Велики речник страних речи и израза (Прометеј: 
нови сад, 2007), Pilar Rivero, Imperator Populi Romani: una aproximaciόn al poder republicano (Zara-
goza: Instituciόn Fernando el Catόlico, 2006).

18 Колика је била улога хабзбуршког владара у животу срба и српске Цркве илуструју и 
следећи подаци. Цар је потврђивао српске привилегије, одређивао колико ће на сабору при-
суствовати посланика (Исидора Точанац, Српски народноцрквени сабори (17181735), (Београд: 
Историјски институт, 2008), 48; 100; 127; 145-146). Имао је право да именује и потврђује избор 
новог епископа, а могао је и да га не потврди (Ђоко слијепчевић, Историја Српске православне 
цркве II (минхен: Druckerei „Iskra“, 1966), 131). Тако је епископ стефан станковић обећао да ће 
уколико „милостиви император“ потврди његов избор, док је жив из сваке епархије годишње 
„по два надежде пуна вјере наше младића, не взирајући на језик којим говоре, ползи отечества, 
рода и закона своим трошком воспитавати“. („Вести из Карловаца“, Србски народни лист број 
xLvIII (1837): 377-378). Према Привилегијама Леополда I могао је постојати само један архиепи-
скоп Православне цркве, за цео српски народ, а био је под влашћу Његовог величанства (Точа-
нац, op. cit., 162). Без дозволе цара и без присуства царског комесара нису се могле одржати ни 
седнице синода (слијепчевић, op. cit., 134). Према мишљењу Царице марије Терезије срби су 
„само трпљена нација“ и њихове привилегије и слободе зависиле су искључиво од владарске 
милости (слијепчевић, op. cit., 53).

19 Ратко хрваћанин, Историјскобогословска анализа литургијара из XVI века (Београд-Вр-
њци: Православни богословски факултет у Београду, Институт за литургику и историју умет-
ности, 2017), 297.

20 Владимир симић, За љубав отаџбине: патриоте и патриотизми у српској култури XVIII 
века у Хабзбуршкој монархији (нови сад: Галерија матице српске, 2021), 161-162. 

21 Петар Велики, руски цар, владао је од 1682-1725. г.
22 В. симић, op. cit., 160.
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новаковићу, тада надзорника (префектуса) петроварадинског училишта 
Висариона Павловића, а потоњем будимском епископу, и аутору Епитома, 
првог литургијско – катихетског дела у срба,23 одлуком синода 12. септем-
бра 1747. године, трајно и неопозиво је забрањено проповедање у цркви.24 
опште је позната ствар да кроз руске богослужбене и обредне књиге у 
Карловачку митрополију продире и молитвена богослужбена пракса у ко-
јој „је помињање владара имало изразит политички карактер“.25 Видећи у 
томе озбиљну опасност, хабзбуршка дворска политика тражиће механиз-
ме да се томе успротиви, па већ од четрдесетих година xvIII века на бо-
гослужењима и верским обредима могло се чути име царице марије Те-
резије (1740 – 1790)26 „као владарке свих православних у монархији“.27

митрополит Павле ненадовић (1749 – 1768),28 под утицајем руских бо-
гослужбених књига, наредио је да се на богослужењима најпре помињу 
имена владара и царске породице, а потом архијереја и других представни-
ка цркве. средином 1768. године упутио је фрушкогорским манастирима 
циркуларно писмо, у којем је регулисао „проблем владаревог присуства на 
богослужењу и његовог уласка у олтарски простор“, који у Карловачкој 
митропoлији није био предвиђен, а на основу поштовања 69. канона Ше-
стог васељенског сабора.29 Црквено – народни сабор у Карловцима 1769. 
године расправљао је, између осталог, о инвокацији владара.30 међутим, у 
време патријарха српског јосифа Рајачића (1848 – 1861),31 у очигледно про-
мењеној политичкој клими, запажамо да је поменуто правило светих ва-
сељенских отаца Цркве другачије тумачено, или се на њега просто забора-
вило. о чему се, заправо, ради ? наиме, кувеждински архимандрит и ка-
сније пакрачки епископ никанор Грујић (1864 – 1887)32 пише у Аутобио
графији како је, у оквиру посете Војводини 1852. године, франца јосифа I 
пред вратима карловачке саборне цркве цара дочекао патријарх са свеш-

23 Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија (Врњци–Требиње: манастир Тврдош, 
Братство св. симеона мироточивог, 2010), 160.

24 симић, op. cit., 162.
25 Ib.
26 хризостом столић, Православни светачник 2 (Крагујевац: Каленић, 1989), 1039.
27 симић, op. cit., 162.
28 Вуковић, op. cit., 384. 
29 симић, op. cit., 162. 
30 Оp. cit., 163, према: Ђ. Рајковић, „српски народно-црквени сабор 1769. у сремским Кар-

ловцима“, Српски Летопис 114 (1872): 170-171. овде је поменуто да се у неким источним црквама 
држи молепствије за московску императорку, док се марија Терезија презире. 

31 Вуковић, op. cit., 259. 
32 Оp. cit., 355.
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тенством.33 допратио га је до његовог трона34 поздравивши га најпре на 
српском, а онда немачком језику. даље пише да је Рајачић кроз Царске 
двери императора увео у олтарски простор и по личном Грујићевом све-
дочењу му рекао „да на та врата улази од лаика само један суверен“.35 у бе-
седи и на послужењу у Патријаршијском двору, Рајачић је, према новин-
ском извештају, напоменуо „да је личност суверена најсветија после самог 
Бога“,36 тражећи на крају беседе од Бога да у току даљег пута и даље влада-
вине, „чува и помаже цара, као би он успео да пређе преко свих препрека“ 
и постане не само славан владатељ, „него и прави добротвор и љубовниј 
отац својим поданицима“.37 После говора, прочитана је молитва, а потом 
је у цркви, као и претходно у Патријаршијском двору, отпевана за дату 
прилику посебно припремљена песма38 намењена величању цара и великог 
војводе франца јосифа.39 

Владика никанор у Аутобиографији описује још један случај, у којем је 
поново био актер, али овог пута при посети Загребу 1869. године40 ау стриј-
ске царице елизабете (1854 – 1898).41 Том приликом хтела је да види и пра-

33 у новом саду 14. јула дочекао га је епископ бачки Платон Атанацковић, у дунавској улици 
пред „Тријумфалном капијом“, и у новосадској Алмашкој цркви „у архиепископској одежди 
заједно са свештенством, те је суверен у олтару целивао јеванђеље и крст. Види: Кристијан 
јерић, „Цар франц јозеф у посети Војводству и Тамишком Банату и Војној граници 1852. годи-
не“, Споменица Историјског архива „Срем“ 11 (2012): 127-130.

34 Пракса постављања владарског трона датира још из средњег века. „Истакнуто место које 
владарски трон заузима“ у литургијском простору цркве „проистиче из улоге и значаја владара 
у православној монархији“. сматран је „представником Богом установљене власти, који је ми-
ропомазан и у чију се част одржавају свечане службе.“ Види: јулијана н. марковић,“Владарски 
тронови у цркви Рођења Пресвете Богородице у Лесковцу и силаска светог духа на апостоле у 
Власотинцу“, Лесковачки зборник LvIII (2018): 294-295. 

35 никанор Грујић, Автобиографија, приредио: Иларион Зеремски (српска манастирска 
штампарија: сремски Карловци 1907), 75.

36 К. јерић, op. cit., 132.
37 Ib.
38 једна таква песма под насловом Народнаја пјесн у којој се велича монарх и аустријска држа-

ва објављена је 1854. г. на крају чина благодарења императору које је савршавано у дан његовог 
рођења и имендана, Види: Благодарственое к Господу Богу моление совершаемое дне Рожденија 
(6. августа) и тезоименија (22. септембра) его императорскаго и кралевскоапостолическаго 
величества Франц Јосифа I (Виенје: Писмени державнија печатни, 1854), 19-20. 

39 Ib. Према: Србско народний вѣстникь број 27, 10. јул (1852), без пагинације.
40 Исте године у новембру месецу фрањо Jосиф I је посетио свету земљу. у цркви у јафи 7. 

новембра малобраћани (католички „Ред мале браће“, путујућих проповедника заветованих на 
сиромаштво, а названи по оснивачу франциску Асишком, П. н.) отпевали су му „Тебе Бога 
хвалимо“. након шест векова био је „први побожни и апостолски ћесар“ који је клекнуо пред 
спаситељев гроб, целивао „свети камен где је било сахрањено Божанствено тијело спаситеља 
свијета“ после чега се дуго и ватрено молио. сравни: vid vuletić vukasović, 18481898 Slava 
pedesete godine vladanja našega cara i kralj Franja Josifa I (Dubrovnik: Nakladom Dragutina Pretnera, 
1898), 35-36.

41 National Geographic, „Life for this Bavarian princess was no fairy tale”, https://www.nationalgeogra- 
phic.com/history/world-history-magazine/article/empress-elisabeth-of-austria (преузето 20. 2. 2021).
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вославну цркву. Пакрачки архијереј царицу је по протоколу дочекао на 
улазу у цркву а потом довео пред Царске двери.42 Произнео је јектенију 
„Помилуј нас Боже“, коју је царица, како наводи, саслушала коленопрекло-
но. након Грујићеве поздравне речи, упитала га је да ли јој је дозвољено да 
уђе у олтар ? Владика је одговорио: „јесте вашем величанству слободно“.43 
у олтару је са Грујићем разменила неколико речи, да би је потом испратио 
до излаза храма, благосиљајући је ручним крстом.44 

да ли су и у којој мери оба Грујићева поступка била оправдана или не 
и како их разумети ? Поменути 69. канон Петошестог Васељенског сабора 
експлицитно наводи да лаику није дозвољено „да улази у свети Жртвеник 
(олтар), чиме се никако не спречава царева власт и ауторитет (…) кад он, 
по неком древном предању, хоће да принесе дарове створитељу“.45 ме-
ђутим, цар је могао да уђе кроз двери и у време свог крунисања,46 па чак и 
мимо тога, али без оружја.47 епископ Атанасије јевтић у тумачењу наведе-
ног 69. канона, наводи пример светог Василија Великог који је на олтар-
ским дверима, дакле не у олтару, примио принос цара Валента.48 на исти 
канон позивају се још неки литургичари. међутим, никола Беговић (xIx 
век) упућује и на 19. и 43.49 канон Лаодикијског сабора, 50 према којима је 
улаз у олтар допуштен само свештеним лицима.51 Архимандрит студенич-
ки Тихон Ракићевић наводи да се „пролазак кроз Царске двери, улазак у 
олтар и излазак из њега, дозвољава (…) свештеницима који служе Ли-
тур гију и то само за време одређених тренутака које јасно предвиђа 

42 Царскe двери (Βασιλική Πύλη) или Красне двери (ὡραία πύλη). о Царским дверима види 
више у Т. Ракићевић, „олтарска преграда-иконостас од Iv до средине xvII века: форма, функ-
ција и значење“ (докторска дисертација, Православни богословски факултет Београд, 2013), 
114-119.

43 н. Грујић, op. cit., 136.
44 Ib.
45 Свештени канони Цркве, превео са грчког и словенског језика Атанасије јевтић (Београд: 

митрополије и епархије: Црногоско-Приморска, дабро-Босанска, нобограчаничка и друге, 
2005), 179.

46 Теофило стевановић, Познавање цркве или Обредословље (Београд: „Просвете“ -с. хорови-
ца до ср. кр. реалке, 1895), 13.

47 Александар Живановић, Православна литургика (сремски Карловци: српска манастирска 
штампарија, 1900), 24.

48 Свештени канони Цркве, 179.
49 Беговић је овде грешком навео 44. уместо 43. канон који истиче „да жене не треба да улазе у 

олтар“. сравни: никола Беговић, Литургика за српске школе и народ (Београд: Краљевско-
српска државна штампарија, 1885), 11; „Канони Лаодикијског сабора“, у: Свештени канони 
Цркве, 297.

50 Лаодикијски Помесни сабор је одржан у Iv веку, али година није прецизно утврђена. По-
стоје индиције да је одржан после 351., 372. или 380. године. Види: Свештени канони Цркве, 287. 
Канони Лаодикијског сабора, 293.

51 Беговић, op. cit., 11.
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црквени по редак“.52 Будући да је пролазећи кроз Царске двери „од лаика 
само цар53 или краљ могао своје дарове принети у олтар,54 сматра се да су 
по томе и добила своје име. Таква мишљење је, по свему судећи, неоснова-
но55 а богословски је свакако оправданија чињеница да је кроз њих за 
време прено шења светих дарова са жртвеника на часни престо пролазио 
Цар и Господ неба и земље,56 Цар над царевима, Цар небесни, Цар славе 
Исус христос“,57 да би постао вернима храна,58 свето Причешће.59 

мало је вероватно да веома учени владика никанор тада није знао за 
ове каноне. Поред тога, питање је и да ли и колико се уопште у његово вре-
ме и поштовао канон о неуласку лаика у храм?60 с друге стране, његова 
пастирска икономија, премда неоправдана, добија свој смисао једино у 
контексту степена политичке зависности од Аустрогарске власти и Цркве 
и српског народа и неприкосновеног поштовања и оданости монарху о 
чему сведочи и 5. параграф Дисциплинарних правила за свештенство Кар
ловачке митрополије, с краја xIx века.61 у оквиру „општих правила за 
живљење и служење свештених лица“ наглашено је да свештеника треба 
посебно да красе „љубав и оданост према својој цркви и народу, земаљском 
владару и отаџбини.“62 

Почетком друге деценије xx века у Допунском требнику којег је саста-
вио Иришки прота Василије николајевић, штампан је званичан протокол 
о дочеку аустроугарског владара,63 а у наставку и архијереја.64 Ко је његов 
састављач и одакле је часни прота преузео његову форму, за сада, нисмо 
успели да сазнамо. најкраће, монарха су дочекивали архијереј који је са 
епитрахиљом, омофором, митром на глави и крстом у десној, а жезлом у 

52 Ракићевић, op. cit., 114-119; јован Пурић, Символика хришћанског храма, српска православна 
црква, http://www.spc.rs/sr/episkop_dr_jovan_puritsh_simvolika_hrishtshanskog_hrama (преузето 
24.2.2021). 

53 Лазар мирковић, Православна литургика, општи део (Београд: свети архијерејски синод 
сПЦ, 1982), 105.

54 јован Пурић, Символика хришћанског храма, српска православна црква, http://www.spc.rs/
sr/epi-skop_dr_jovan_puritsh_simvolika_hrishtshanskog_hrama (преузето 24.2.2021).

55 Ibid.
56 мирковић, op. cit., 105.
57 стевановић, op. cit., 15.
58 мирковић, op. cit., 105.
59 стевановић, op. cit., 15.
60 Владика Атанасије јевтић констатује да се данас овај канон слабо поштује „јер у олтар улазе 

лаици и кад је потребе и кад није“. сравни: Свештени канони Цркве, 179.
61 напомињемо да је реч о верзији Дисциплинарних правила за свештенство у рукопису, 

знатно широј од штампане 1899. године, у којој су изостављени многи параграфи. АсАнуК Аd. 
M 68 ex 1896/ син. 23-ex 1897. 

62 Дисциплинарна правила за свештенство, АсАнуК Аd. M 68 ex 1896/ син. 23-ex 1897.
63 Допунски требник (сремски Карловци: Штампарија м. јанковића, 1911), 449-450. 
64 Оp. cit, 450-452.
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левој руци, излазио под небом,65 свештенство у шпалиру, ђакони, рипидо-
носци.66 По доласку, архијереј му је прилазио и приносио на целивање крст 
„не на дискосу, но у руци“67 и поздрављао га. следио је улазак у осветљену 
цркву уз појање тропара Спаси господи људи твоја.68 у цркви, архијереј је 
владара водио до за њега украшеног трона, а он је са свештенством про-
дужавао у олтар и говорио гласно: Слава свјатјеј… Ђакон је произносио 
„кратку“ сугубу јектенију, као на почетку јутрења, а архијереј возглашавао: 
Јако милостив… и давао обичан отпуст. Ђакон је изговарао многолетствије 
а свештенство појало многаја љета. Архијереј је владара осењивао крстом. 
Из цркве се излазило истим редом, као и при уласку. По одласку суверена 
предвиђено је било молебствије за његово сретно путовање. уколико би 
владар само пролазио кроз место, не излазећи из кола, свештеник га је зна-
меновао крстом а ђакон кадио. чланови владарске породице дочекивани 
су и испраћани само звоњењем.69

николајевићева кратка напомена о доксологији за владара, упућује нас 
на знатно обимнији чин, благодарствено мољење Господу Богу за имепра-
тора, савршаваног на дан његовог рођења (6. августа) и имендан (22. сеп-
тембра).70 одштампан је на 20 страна, на црквенословенском језику у Бечу 
1845. године. Последовање је, са извесним допунама, слично служби јут-
рења. Пре мирне јектеније, са посебних осам уметнутих прозби за вла-
дара,71 клир је у олтару певао цео 20 псалам.72 након прописаних тропара 
и кондака, читана су зачала из Апостола и јеванђеља.73 Ђакон је потом про-
износио сугубу јектенију са посебним прозбама за монарха,74 а после свеш-

65 Реч је о балдахину чија је намена првенствено олтарска и налази се над часном трпезом. 
Постављан је, такође, изнад црвених тронова, или испред иконостаса и по потреби ношен на 
литијама.

66 Допунски требник, 449.
67 Оp. cit, 449.
68 Оp. cit, 449-450.
69 Оp. cit, 450.
70 Према годишњим Изваштајима о православном богословском училишту у сремским Кар-

ловцима и Богословском заводу у Задру, дуго је постојала пракса да се поводом имендана фран-
ца јосифа I у цркви служе благодарствена мољења. Тако су, на пример, наредбом од 4. јула 1885. 
г. за капелу сјеменишта у Задру, поред осталих црквенобогослужбених књига, купљена и „два 
Благодарствена моленија за императора“. Више о томе видети у: Предраг Пузовић, Задарска 
богословија (Београд: Православни богословски факултет, 2012), 60; Петар николић, „наука о 
богослужењу у црквеним школама xIx века у Карловачкој митрополији“, Богословље, часопис 
Православног богословског факулета (2013): 269-289.

71 Благодарственое к Господу Богу моление совершаемое дне Рожденија (6. августа) и тезои
менија (22. септембра) его императорскаго и кралевскоапостолическаго величества Франц 
Јосифа I (Виенје: Писмени державнија печатни, 1854), 5-7. 

72 Оp. cit., 4-5.
73 Оp. cit., 9-10.
74 Оp. cit., 10-12.
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теног возгласа следило је коленопреклоно читање молитве за владара.75 у 
наставку чина певано је велико славословље и песма светог Амвросија, 
епископа медиоланског „Тебе Бога хвалимо“.76 После отпуста, двојица 
ђакона на амвону, са дикиријом и трикиријом, у рукама возглашавали су 
императору многолетсвије.77 Знатно је шире од форме многолетствија у 
рукописном молитвослову из 1845. године,78 или оном које је у свом Треб-
нику објавио Василије николајевић 1869. г.79 Погледајмо их упоредо:

Молитвослов,  
Библиотека Српске 
патријашије Рс 360 
(1845)

Благодарственое к 
Господу Богу моление 
совершаемое дне 
Рожденија (6. августа) 
и тезоименија (22. 
септембра) его импера-
торскаго и кралевско
Апостолическаго 
величе-ства Франц 
Јосифа I (1854)

Последование молебнаго 
пјенија ко Господу Богу 
нашему за Императора, 
воинство и за људи 
его совершаемаго, во 
времја брани противу 
супостатов 
(1869)

Всепресвјетљејшему и 
великоможњејшему Госу-
дарју (имрк): Божијеју 
милостију Императору 
Аустријскому, Краљу 
унгарскому, Бохем-
скому, хорватскому, 
славонијскому, ломбардо-
венецијанскому, Галицији 
же и Лодомерији. 
Архидуксу аустријскому, 
дуксу стурији, Каринтији, 
Карниолији и силезији. 
Великому књазу Трансу-
лванскому, мархиону мо-
равскому: подажд Господи 
долгодентственое и

Всепресвјетљејшему 
и великоможнјешему 
великодержавнјејшему 
Государју франц-јосифу 
Первому Божијеју 
милостију Императору 
Аустријскому, Краљу 
унгарскому, ческому, 
Ломбардији и Венецији, 
далмацији, Кроацији, 
славонији, Галицији, 
Лодомерији и Илирији, 
краљу јерусалима, Ар-
хидуксу аустријскому, 
великому Воеводје 
Лодарингији,  
салцбурга, Штаера, 

Всепресвјетљејшему 
и великоможњејшему 
Государју (имрк) Божијеју 
милостију Императору 
Аустријскому, Краљу 
унгарскому, Бохем-
скому, хорватском 
славонијскому дал-
матискому, Галицији 
же и Лодомерији, Ар-
хидуксу аустријскому, 
дуксу Штирији, 
Каринтији, Карниолији 
и силезији, мархиону 
моравскому, великому 
воеводјевоеводства

75 Оp. cit., 10-14.
76 Оp. cit., 14-17.
77 Оp. cit., 17-18.
78 Молитвослов, Библиотека српске патријашије Рс 360 (1845), 339-340.
79 у Требнику Василија николајевића из 1869. г. где је наведено многолетствије, иза речи 

„славонском“ додато је на маргини још „далматијскому“. Види: Чини благословенïѧ и свѧенïѧ 
церкве и еѧ и разнхъ оутварей, коже и чинопослѣдованïе соединѧеммъ изъ иновѣрнхъ къ православно-
восточной церкви, (Београд: Писмени правителственија печатни, 1869), 223.
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мирное житије, здравије 
и спасеније, на враги же 
побједу и одољеније и со-
храни јего на многаја љета.

Кариндији, Карниолији, 
Кракова, Краина и Бу-
ковини, Великому књазу 
Трансилванији, маркгра-
фу моравији, Воеводје 
горнија и долнија 
Шлезији, модени, Пар-
ми, Пиаченци и Гвастали, 
Аушвица и Затора, Теше-
на, фриаула, дубровника 
и Задра, окњаженому 
Графу хабзбурга, Тирола, 
Кибурга, Герца и Гра-
дишки, Књазу Триента 
и Бриксена, марк-графу 
горнија и долнија Луж-
ници и во Истири, Графу 
хохенембса, фелд-кирха, 
Брегенца, соннен-бер-
га и прочих, Господару 
Триеста, Катара и над 
Виндскоју маркоју, вели-
кому Воеводје Војводства 
сербији – подажд Госпо-
ди благоденственоје и 
мирное житије на враги 
же побједу и одољеније и 
сохрани јего на многаја 
љета.

сербији – подажд Госпо-
ди долгодентственое и 
мирное житије здравије 
и спасеније, на враги же 
побједу и одољеније: и со-
храни јего на многаја љета.

Три форме помињања у многолетсвију императору

Према изложеној шеми потпуно је јасно да је форма помињања импе-
ратора, са мањим корекцијама, готово идентична у молитвослову и 
Последовању молебног пјенија за императора у Требнику проте Василија 
николајевића. у молитвослову, међутим, многолетсвије није везано за 
последовање и објављено је на крају књиге. форма инвокације монарха у 
чину благодарственог мољења је знатно шира, свеобухватнија, самим тим 
и свечанија, што је и разумљиво имајући у виду њену намену. 

Помињање владара у богослужбеним књигама
Приговори да свештенство на богослужењима помиње руског цара и 

његову породицу, уместо хабзбуршког монарха, био је константан поли-
тички проблем присутан у односима између српске Цркве у Карловачкој 
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митрополији и монархије. Главни повод многих притужби представљале 
су увезене руске богослужбене књиге, на чијим се почетним странама на-
лазило име цара и његове породице. још од почетка xvIII века хабзбуршка 
власт контролисала је увоз руских црквених књига. Пролазиле су строгу и 
више пута необично дугу цензуру Илирске дворске депутације. Познат је 
случај да су 24 књиге предате депутацији на преглед 1752. године, необја-
шњиво задржане пуне 24 године.80 од јосифа Рајачића, далматинског епи-
скопа, затражио је гроф саурау да предложи мере за дискретно уклањање 
из далматинских храмова руских богослужбених књига и замене штампа-
ним и Бечу и Пешти. Рајачић је категорички заузео став да је далматинском 
свештенству неприхватљива свака књига одштампана на неправославном 
подручју. Поред тога, тврдио је да његови свештеници, без обзира на руско 
порекло књига, не помињу име руског цара, већ аустријског.81 И поред тога, 
франц I је 22. децембра 1830. упозорио Рајачића да строго припази „да се у 
далмацију не уносе руске књиге“.82 

да ли је, међутим, име руског цара на богослужбеним књигама био 
једини проблем бечке власти ? Тим пре, јер од xvIII века, према црквеном 
пропису монархије, штампане књиге, уосталом као и у Русији, имале су на 
предвиђеном месту за владара име оног који је тада био на власти. Према 
димитрију Руварцу, Његово Величанство франц јосиф Први помињан је у 
форми: „Всепресвјетљејшаго и державнаго императора и краља нашего 
франц јосифа Перваго“ или „о всепресвјетљејшем и державњем импера-
торје и краљи нашем франц јосифје Первјем или Всепресвјетљејшему и 
державнному императору и краљу нашему франц јосифу Первому“.83 
Рајачић је очигледно био врло опрезан када је у једном писму бечком ми-
нистру Баху саопштио да у обзир не долази никакава новотарија „ни у 
догматима, ни у предању ни у спољашњим обредима“.84 Ипак, Руварац све-
дочи да су у поједиnим из Русије увезеним руским богослужбеним књигама 
предузимане извесне интервенције, при том не наводећи конкетније о 
којим је изменама реч.85 у годинама касније направљени су озбиљни кора-
ци у правцу потпуног уклањања руских богослубених књига и њиховог 
прештампавања.86 

80 Вукашиновић, оp. cit, 276-277.
81 никодим милаш, Првославна Далмација (Београд: сфаирос, 1989), 535. 
82 љубо Влачић, „јосиф Рајачић као далматински епископ“, Гласник историјског друштва у 

Новом Саду (1934): 167.
83 димитрије Руварац, ,,о прештампавању наших црквених књига у сарајеву, Ново време бр. 

103 (1890), без пагинације.
84 д. Руварац, оp. cit., без пагинације.
85 димитрије Руварац, „о прештампавању наших црквених књига у сарајеву“, Ново време бр. 

39 (1891), без пагинације.
86 о овој теми више у нашем раду „Богослужбене књиге Карловачке митрополије у xIx сто-

лећу“, Саборност, теолошки годишњак x (2016): 114-119.
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Проблем помињања аустријског, односно аустро – угарског владара у 
директној је вези са штампаним богослужбеним књигама. Према једном 
документу угарског краљевског намесничког већа у Будиму87 од 16. маја 
1820. године од стратимировића је затражен извештај о томе да ли су из 
увезених црквених књига, поготово из Русије, приликом њиховог пре-
штам павања уклоњена имена туђих владара и замењена именом актуел-
ног.88 на која се конкретна издања односило упозорење није познато, али је 
чињеница да су руске богослужбене књиге и даље циркулисале у великом 
броју, док се њихово прештампавање одвијало прилично споро. 

Помињање монарха у богослужбеним књигама интерпретираћемо на 
примеру три служебника од којих су два штампана са благословом митро-
полита стефана стратимировића у Будиму 1799.89 и 1825. године90 а трећи 
са благословом јосифа Рајачића у Бечу 1854. године.91 на првој нену ме-
рисаној страни у оба будимска издања Требника поменуто је име карловач-
ког митрополита стефана стратимировића, са чијим благословом су шта-
мпане књиге. међутим, у бечком издању наведено је прво име императора 
аустријског и великог војводе српског франца јосифа Првог, а потом име 
митрополита јосифа Рајачића. ова промена показује нам не само пошто-
вање, политички значај и утицај владара у животу срба, него и тежњу да се 
по угледу на руске богослужбене књиге истакне његова личност. 

Погледајмо на којим се све местима у Литургији светог јована Злато-
устог молило за цара. у чину Проскомидије из четврте просфоре свеште-
ник је вадио честицу, зависно од места приређеног издања, за „Всепре-
свјетљејшаго самодержавњејшаго Царја нашего“92 без одштампаног имена, 
или „Всепресвјетљејшаго и державнаго Императора и Краља нашего фра-
нца Перваго“,93 односно „Всепресвјетљејшаго державнаго Императора, 
Краља и Великаго Воеводу нашего франца јосифа I“.94 на глорификацију 

87 угарско намесничко веће или угарско краљевско намесничко веће (Consilium Regium 
Locumtenentiale Hungaricum) било је тело извршне власти на подручју Краљевине угарске у 
саставу хабзбуршке монархије у xvIII веку и у првој половини xIx века. Веће је деловало од 
1723. до 1867. године, са прекидом од 1848. до 1860. године, када су постојала министарства, која 
су деловала и у периоду од 1867. до 1918. године. Цар Карло vI основао је намесничко веће за-
конским чланом 97/1723. и одредио га као највиши орган за политичко-управна и судска питања 
угарске. угарско намесничко веће представља прву земаљску владу угарске. Архив, RS 002 F. 437 
Збирка „Stampata“ (Збирка штампаних ствари), https://www.arhivvojvodine.org.rs/-002-f-437-
stampata (преузето: 20.11.2020).

88 АсАнуК мПБ 16/ III, 1820.
89 Служебник, Будим, 1799 (с1799), Бмс (Р18ср Iv 19).
90 Служебник, Будим, 1825 (с1825), Бмс (Р19ср III 384).
91 Служебник, Беч, 1854, (с1854), Бмс (Р19ср II 368).
92 с1799, 23б.
93 с1825, 33а.
94 с1854, 41б.
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владара упућују и саме речи одштампане великим почетним словима, док 
је име назначено верзалом.95 

Ако на примеру три издања служебника пажљивије осмотримо ше-
матски приказ Проскомидије, запазићемо да је она у с1825 и с1854 иден-
тична.96 Испод Агнеца назначено је место честице најпре за императора, у 
скраћеном облику, а потом за синод, патријарха, живе и преминуле члано-
ве цркве. међутим, у шеми с1825 поткрала се грешка. Премда је остало да 
се за синод вади честица, он се у прозбама на предвиђеним местима више 
не помиње. дакле, потпуно је јасно да се радило о једном спонтаном пре-
ношењу илустрације из с179997 у с1825, где редактор није узео у обзир, или 
није приметио интервенцију у самом тексту Литургије.

Бечко издање служебника из 1854. садржи визуелно другачију илу-
страцију Проскомидије, а од претходна два шема се разликује у томе што 
реч императора није написна у скраћеном облику. Поред тога, придодато 
је да се честица осим за патријарха или епископа сада вади и за остале 
патријархе.98

Разлика у служебницима постоји и у именовању императорове титу-
ле. у јектенијама у с1799 свештенослужитељ је помињао цара без истицања 
његовог имена, палате и војске.99 Пре тога, у петој прозби, моли се за свети 
правитељствујушчи синод, са у загради опционим именом митрополита, 
ако је његова област, и у продужетку часно презвитерство у христу ђа-
конство, за сав клир и народ.100 

у каснијем издању с1825. примећујемо терминолошку промену у тек-
сту шесте прозбе Велике јектеније. на Златоустовој, Василијевој и Литур-
гији пређеосвећених дарова, свештенослужитељ сада уз титулу помиње 
име Императора и Краља франца Првог, са наглашеном типографском 
мајускулом, његову палату и војску.101 у претходној, петој прозби, уместо 
синода, сада је у истој форми поменут актуелни митрополит стефан уз 
опцију у загради помињања архијереја ако је његова област.102 с1854, у петој 
прозби, међутим нема наведено име митрополита, као што је то било у 
претходном случају, док је име владара франца јосифа I у шестој прозби 
велике јектеније задржано.103 

95 с1825, 33а; с1854, 41б.
96 с1825, 31б, с1854, 39а.
97 с1799, 22а
98 с1854, 39а.
99 с1799, 27а. на овом месту у служебнику догодила се штампарске грешка у пагинацији. 

уместо стране 27а, нумерација је 29а.
100 с1825, 26б.
101 с1825, 37б; 63б; 85б.
102 Ib.
103 с1854, 47б.
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ова промена условила је, такође, и промену помињања на Великом 
входу. док је у с1799, уколико је служио са свештеником, ђакон помињао 
Цара,104 потом синод,105 а у случају да је служило више свештеника, само 
Цара, први свештеник помињао је његовог наследника, сву палату, а други 
свештеник синод.106 

на Великом входу107 у с1825 ђакону је одузета привилегија помињања 
владара. он само возглашава благочестиви и христољубиви род хриш
ћански, ктиторе и приложнике. Императора и краља, а потом архиеписко-
па и митрополита (стефана) сада помиње презвитер.108 Исти је поредак и 
уколико би служило више свештеника.109 мишљења смо да је до ове про-
мене дошло након што је установљено да име највише државне личности 
не приличи да помиње нижи свештени црквени чин. на Великом входу у 
с1854 остаје исти редослед помињања као и у с1825, с тим да у тексту није 
одштамано име актуелног патријарха.110

Пракса обавезног помињања владара на Великом входу од стране 
свештенослужитеља, политички је била оправдана, обавезна и подразуме-
вана. међутим, по свему судећи, свуда није испоштована. један од доказа 
је окружница свештенству и монаштву епископа темишварског Антонија 
нака (1817 – 1900)111 под бројем 394 од 10. августа 1866. године „о устано-
вљавању једнообразности помињања при Великом входу на литургији“.112 
наредба дословце гласи: 

Пречестњејшиј протопрезвитер Нам љубезниј ! Јединобразија ради, по 
свеј дијецезје настојашчим в точњејшеје набљуденије учреждајетсја сљед
ујушчиј помјаника ради и текст о Великом входје на Божественој ли
тургији.

А. Идјеже јест дијакон: 1. „Благочестивиј и христољубивиј и прочаја 
2. Ктитори и приложники Свјатаго храма сего и прочаја.
Презвитер: Свепресвјетљејшаго и державнаго императора, краља и 

великаго војводу нашего Франца Јосифа Перваго да помјанет и прочаја; 2. 

104 с1799, 54б.
105 с1799, 54а.
106 с1799, 55а.
107 сведочанства о помињању императора и патријарха на Великом входу, у случају „када 

присуствују Литургији“, постоје већ од xIv века. сравни: Ратко хрваћанин, Историјскобо
гословска анализа литургијара из XVI века (Београд-Врњци: Православни богословски факул-
тет у Београду, Институт за литургику и историју уметности), 286; 296.

108 с1825, 46б.
109 с1825, 47а.
110 с1854, 62б-63а.
111 Вуковић, op. cit., 22. 
112 стеван Бугарски, Владика Антоније (Нако) епископ темишварски (Темишвар: Темпус, 

2010), 142-143. 



БОГОСЛУЖБЕНЕ ФОРМЕ ПОМИЊАЊА АУСТРОУГАРСКОГ МОНАРХА УКАРЛОВАЧКОЈ МИТРОПОЛИЈИ  | 87

Преосвјешчењејшаго архијереја нашего Антонија да помјанет и прочаја; 3. 
Всјех вас, православних христијан, да помјанет и прочаја.

В. Идјеже њест дијакона:
Презвитер: 1. Благочестивиј и христољубивиј род христијански да 

помјанет и пр. 2. Свепресвјетљејшаго и державнаго и прочаја јакоже горје; 
3. Преосвјешчењејшаго архијереја нашего и прочаја јакоже горје; 4. Ктитори 
и приложники Свјатаго храма сего и прочаја и пр. јакоже горје; 5. Всјех вас, 
православних христијан, и прочаја јакоже горје.113

Ако је Литургија служена без ђакона, све наведено изговарао је сам 
презвитер.114 не искључујемо као могућност да је владика овим актом 
настојао да у појединим парохијама спречи праксу помињања руског цара.

Императора је на Литургији свештеник такође помињао на заступ-
ничкој молитви Анафоре115 и заамвоној молитви.116

Због симпатија које су представници наше Цркве гајили према исто-
верним Русима и руском владару, сумњичавост Беча у непомињање импе-
раторовог имена на богослужењима продужена је и у xx век. угарско ми-
нистарство богочасти и јавне наставе 1915. године затражило је од пакрач-
ког епископа мирона николића (1890 – 1941),117 који је обављао дужност 
администратора Карловачке митрополије118 извештај о врсти, броју и 
садржају црквених књига које се користе у Карловачкој митрополији. 
своје мишљење и став према том проблему тада су изнела тројица еписко-
па: бачки митрофан Шевић (1899 – 1918)119 темишварски Георгије Летић 
(1903 – 1920)120 Георгије Зубковић (1912 – 1951)121 и тадашњи професор ли-
тургике у Карловачкој богословији, свештеник јован Живковић (1859 – 
1929).122

Владика митрофан сматрао је да се богослужбене књиге, зависно од 
државе у којој су штампане, донекле разликују у уводном делу, јектенијама, 
молитвама и црквеним химнама, у којима се помињу владар и духовна 
власт. међутим, у њима је апсолутно увек помињано име „најмилостивијег 
угарског краља и дотичног митрополијског дијецезана, тачно онако како 

113 Ib.
114 Ib.
115 с1799, 40б; с1825, 76б; с1854, 73б.
116 с1799, 46б; с1825, 81а; с1854, 86а.
117 Вуковић, op. cit., 319.
118 Оp. cit., 320.
119 Оp. cit., 321. 
120 Оp. cit., 120-121.
121 Оp. cit., 122.
122 Р. Г., „Живковић, јован“, у Народна енциклопедија СХС књига III (нови сад: Штампарија 

„Будућност“, нови сад-сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана стојановића, Бео-
град: Војноиздавачки завод, 2000), 744.
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то одговара“.123 Поред тога, одштампано име аустријског владара у старим 
бечким богослужбеним књигама, са државног аспекта, није представљао 
никакав проблем и оне су биле патриотски оријентисане. Поред реченог, 
строго се водило рачуна да се у цркви на богослужењу користе књиге одо-
брене и штампане у монархији. међутим, њихов недовољан број проузро-
ковао је да су свештеници у епархијама користили разна издања, штампана 
и до пре век ипо.124 

Према мишљењу владике Георгија Летића једини прихватљив приговор 
државних власти односио се на делове јектенија у којима су наведена имена 
руске световне власти, с тим да су их свештеници на службама „замењивали“ 
помињањем власти у монархији.125 За владику Георгија, међутим, било је 
сасвим логично да се у црквеним књигама помиње име владара земље из које 
су оне пристигле, и самим тим политички приговори су неосновани. не-
двосмислено је тврдио „да се никада ни у једном храму свештеник није ни 
гласно ни тајно молио за руског владара (…), него само за императора, и да 
је српска Црква „увек била верна и одана престолу хабзбуршке монар-
хије“.126 мишљења смо да је владика при том мислио само на своју дијецезу, 
јер у супротном овај његов исказ на основу горе приказаног, био би нетачан.

Професор Карловачке богословије, литургичар јован Живковић под-
сетио је на чињеницу да су неправославни литургичари, при том не наво-
дећи њихова имена, „указивали на често помињање имена владара, озна-
ченог термином цезаропапизам“, односно приматом државне власти над 
црквеном. сведочио је, такође, да су име страног владара свештеници у 
богослужбеним књигама прецртавали, додајући у текст име франца јо-
сифа Првог.127 Поред тога, молитве упућене владару указивале су на пода-
нички однос срба кроз векове, изражен у богослужбеним књигама. По-
кретањем питања комеморисања подсетио је да се српска Црква моли за 
императора на свим дневним последовањима, па и на приватним бого-
служењима. на пример, приликом малог освећења воде у дому паро хи-
јана.128 Прецизно је утврдио да православни свештеник у дневном кругу 
богослужења име Аустро – угарског монарха помене чак 28 пута, чиме је 
недвосмислено потврђивана лојалност и оданост срба владару и „љуб-
љеној домовини Аустро – угарској“.129

123 мара Шовљаков, „увид Аустроугарске власти у богослужбене књиге српске православне 
цркве-Карловачке митрополије од 1915. до 1918“, Споменица Историјског архива „Срем“ 13 
(2014):194. 

124 Шовљаков op. cit., 195.
125 Оp. cit., 197.
126 Оp. cit., 198.
127 Оp. cit., 194.
128 Оp. cit., 193.
129 Ib.
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ЗАКЉУЧАК

Различите форме помињања аустријског, касније и аустро – угарског 
императора, у богослужењу представљали су, с једне стране, израз пошт-
овања и оданости политичкој власти под којом се налазила српска Црква у 
Карловачкој митрополији, а с друге, пројвљивање моћи монархије која је 
требало да утиче на свест поданика да зависе од владара. Избегавање на 
службама произношења његовог имена и титуле, свакако није био тек спо-
радичан феномен за које су власти у Бечу знале, указивале на њега и на-
стојале да спрече. Како смо показали, један од начина било је упорно ви-
шедеценијско инсистирање на уклањању црквених књига увезених из Ру-
сије. Штампање у временском раздобљу од 50 година, у аустроугарским 
штампаријама, свега три служебника, од којих два садрже пуно име и ти-
тулу монарха, није, међутим, зауставило сумње у српско свештенство да и 
даље помињу руског цара. доказ овога је последњи покушај хабзбуршке 
државе половином друге деценије xx века, да стекне детаљан увид у по-
рекло свих богослужбених књига Карловачке митрополије. новонастале 
околности, распад монархије, формирање нове државе, укидање Карло-
вачке митрополије и уједињење Покрајинских цркава 1920. године, означи-
ло је истовремено и крај комеморисања Аустро – угарског суверена. међу-
тим, колико је било јако убеђење у одрживост једног политичког система, 
чији се назирао крај, сведочи окружница коју је 23. октобра 1918. године 
упутио свештенству оба реда епископ мирон николић. администратор 
Карловачке митрополије у њој наређује да се у јектенијама и молитвама не 
помиње ни једно друго име изузев имена аустријског владара и краља Кар-
ла четвртог. ову наредбу, међутим, није послушао ни један српски сремски 
свештеник, па је у јектенијама и завршној литургијској химни „спаси хри-
сте Боже“ већ је увелико помињан „благоверни Краљ Петар“.130
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WORSHIP FORMS OF MENTION OF THE AUSTRO-HUNGARIAN 
MONARCH IN THE KARLOvCI METROPOLITANАTE

Summary: The starting point of our work is a document from 1820, number 
MPB 16 / xI a, of the Metropolitan Archive of SANU, a branch in Sremski 
Karlovci. This is a special instruction that was forwarded to the clergy by 
Metropolitan Stefan Stratimirovic, according to which the clergy were 
obliged to mention the name and title of the monarch at the worship ser-
vices. The monarch was a respected and honorable person in Karlovci 
metropolitanаte. He was especially emphasized during the official visits, 
whose integral part of the protocol was a tour of the Orthodox church and 
in connection with its entry into the altar. In this paper, we have interpreted 
several forms of mentioning rulers in worship services and their represen-
tation in church books. Avoidance at the services of pronouncing his name 
and title was certainly not just a sporadic phenomenon that the authorities 
in vienna knew about, pointed out to him and tried to prevent. As we have 
shown, one of the ways was the persistent decades-long insistence on the 
removal of church books imported from Russia. Doubts about mentioning 
the worship of the Russian tsar, and not the Austro-Hungarian emperor, 
were constant and extended until the middle of the second decade of the 20 
century.

Keywords: Austro-Hungarian Monarchy, Metropolitanate of Karlovci, 
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THE LIFE OF ST. SAVA ВЛАдИКе нИКоЛАјА

Апстракт: дело Владике николаја The Life of St. Sava настало је среди-
ном прошлог века у сАд. Аутор га је написао на енглеском језику и 
наменио га пре свега српским исељеницима и њиховим потомцима 
који су матерњи језик заборавили. ово је истовремено била и при-
лика да се српска историја, култура, народ и вера приближе човеку 
западне културе. Циљ нашег рада је да анализирајући лексику устано-
вимо које термине је Владика николај употребио, како за реалије које 
су типичне за православну Цркву, тако и када је реч о универзалним, 
општехришћанским терминима, како бисмо извели закључке о оп-
рав даности њихове употребе. 

Кључне речи: The Life of St. Sava, Владика николај, енглески језик, пре-
вођење, скопос теорија, безеквивалентна лексика, општехришћански 
термини

The Life of St. Sava последње је дело Владике николаја. Аутор га је лично 
написао на енглеском језику, а настало је током предавања у Богословији 
„светог саве“ у Либертвилу 1951. године. Владика николај се са задив-
љујућом лакоћом служио језицима. не само да је одлично владао енгле-
ским, већ је читао, писао и течно говорио чак седам различитих језика.

Професор Кесић1 сматра да ова књига открива нешто о самом Владици 
николају када пише о светом сави који се при крају живота у молитвеном 

1 Saint Nikolaj (Velimirovic) https://orthodoxcanada.ca/Saint_Nikolaj, приступљено 23.10.2020. 
свети сава се при крају свог живота повукао у студеницу у своју Кућу молитве или ми слио-
ницу, где се молио Богу да му допусти да се упокоји у страној земљи. Владика николај износи 
своје виђење разлога због којих се свети сава за ово молио и наводи три. Први је савини 
протести против политичких немира у дому, затим његов апел на савест свог народа, и најзад 
увереност да би могао да ради на њиховом спасењу ван земље. ово су вероватно били и разлози 
због којих је владика одлучио да оде у Америку после рата.
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обраћању захваљује Господу што му је допустио да се упокоји у страној 
земљи.2

Књига је објављена средином прошлог века у сједињеним Америчким 
државама у оригиналу на енглеском језику, а била је намењена првенстве-
но српским исељеницима и њиховим потомцима који су заборавили ма-
терњи језик. с друге стране, пружила се могућност да се српска историја, 
култура, народ и вера приближе човеку западне културе. Пишући ово дело, 
Владика николај сусрео се како са проблемом удаљености културе српског 
народа и западног света, тако и са проблемом непросвећености, слабе или 
погрешне обавештености када је о православној вери реч.

у овом раду бавићемо се лексичком анализом термина које је аутор 
користио у свом делу. овде свкако није реч дословно о преводу на енгле-
ски, јер га је сам писац оригинала створио. Ипак, с обзиром да је матерњи 
језик аутора српски и да је у питању теолог, дакле и одличан познавалац 
православне терминологије, ово дело ћемо посматрати као преношење 
религијских термина на енглески језик. с тим у вези, анализираћемо исто 
дело на српском језику.3

Циљ нам је био да анализирајући лексику установимо које термине – 
преводне еквиваленте је Владика николај користио, пре свега када су у 
питању преводи термина за реалије које постоје искључиво у православној 
Цркви, такозвана безеквивалентна лексика. дотаћи ћемо се и превода „уни-
верзалних, општехришћанских термина“, како бисмо извели закључке о 
оправданости употребе изабраних преводних поступака, односно еквива-
лената. Том приликом, у обзир ћемо узети и врсту дела као и читалачку 
публику за које је оно на енглеском писано.

Аутор одређене поруке, било да је она књижевна, новинска, разговор-
на, предагошка, информацијска, забављачка или нека друга, мора узети у 
обзир одређене податке о примаоцу поруке или рецепијенту.4 Ти подаци 
укључују знање, искуство, укус и склоности, способности, узраст, друшт-
вену и географску припадност, занимање, али, што је за овај рад посебно 
важно, културну и литерарну традицију у којој је прималац васпитаван.

 Преводилац сам одређује у којој ће мери сачувати националну само-
битност дела пошто је претходно утврдио да ли његов претпостављени 
читалац познаје страну културу, и самим својим превођењем он васпитава 
читаоца. Преводилац васпитава укус и образује свог примаоца новим ин-
фо рмацијама које им даје. он „може успешно утицати на ширење знања 

2 velimirovich, N. The Life of St. Sava (Libertyville: Serbian Orthodox Monastery of St. Sava, 1951), 
214-215. 

3 Велимировић, николај. Живот светог Саве (Ваљево: Глас цркве, 2003).
4 Hlebec, B. Opšta načela prevođenja (Beograd: Naučna knjiga, 1989), 70.
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читаоца у области стране културе и самим тим олакшати пут (…) пропага-
торима те културе у својој земљи,“ па ће ови моћи да рачунају на упућенијег 
читаоца. осим тога, преводилац може да у зависности од потреба исто-
ријске ситуације, намерно допринесе зближавању или раздвајању двају 
култура.5

с тим у вези, посебно је занимљиво поменути такозвану скопос тео-
рију превођења. овакав приступ превођењу развио се у немачкој крајем 
седамдесетих година прошлог века, а одражавао је општи прелаз са пре-
тежно лингвистичке и формалне теорије превођења на функционални и 
више друштвено усмерен концепт превођења. оснивач ове теорије је ханс 
Вермер. Према овој теорији, превођење се више не посматра као процес 
прекодирања, већ као један вид друштвене активности. Превођење као и 
свака друштвена активност има свој циљ, а реч скопос (σκοπός) преузета 
из грчког језика користи се као технички термин који дефинише циљ пре-
вођења. следбеници ове теорије сматрају да је важно прво утврдити ско-
пос пре него што се почне са преводом. Будући да скопос теорија нуди 
дефиницију усмерену ка циљној култури, ово је сасвим променило став 
преводиоца који је раније постојао. функција превођења зависи од знања, 
очекивања, вредности и норми циљне читалачке публике, на које, с друге 
стране, утиче и ситуација и култура у којој живе. ови фактори одређују да 
ли функција изворног текста или дела изворног текста може бити сачувана 
или се мора модификовати или чак и променити.6

Говорећи о ставу према примаоцу поруке, хлебец напомиње да је он 
„стваралачки, активан и промишљен“, да преводилац „развија жеље при-
маоца ако их нема, модификује ако су неоправдане са хуманистичког ста-
новишта, и поштује када су у стварном интересу примаоца.“7

За потребе овог рада издвојили смо оне религијске термине који су 
специфични искључиво за православну Цркву и њену историју и тради-
цију, и који се као такви убрајају у безеквивалентну лексику. осим тога, у 
анализу смо укључили и називе за реалије које су универзалне, односно 
постоје и у другим хришћанским црквама, и за које постоје термини у оп-
штем речнику енглеског језика, али се Владика николај одлучио да не упо-
треби ове еквиваленте, већ је проблеме решавао на друге начине, користећи 
разне преводилачке поступке. Циљ овог рада је да се утврди који су по-
ступци коришћени, да се оцени њихове оправданост, као и да се такав из-

5 Levi, J. Umjetnost prevođenja (Sarajevo: „Svjetlost“, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 
1982), 82-83.

6 Demidova G.v., Non-Equivalent vocabulary in the Professional Translational Terminology, from: 
http://www.science-sd.com/pdf/2016/4/19.pdf

7 Hlebec, Opšta načela prevođenja, 80.
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бор поступака доведе у везу са примаоцима превода и врстом, односно 
намером стварања дела The Life of Saint Sava.

у материјалу овог својеврсног превода доминира употреба страних 
речи. оне су позајмљене из грчког, црквенословенског или српског језика, 
и то су:
Agiorites, Agiorite monk –  
светогорски монах
Agorite fathers – оци свете Горе
Akathist – Акатист
аrchimandrite – архимандрит
fandarik – фандарик
Grammata – грамата
Great Entrance – Vhod – Велики 
вход
heguman (pl. hegumans) – игуман
heparchos – епархос
Hilandar’s Typic – хиландарски 
Типик
Isichastirion, Postnitza – испосница
јeromonah – јеромонах
Kyrie Eleison! – Господе, помилуј
Karejski Typic – Карејски типик
Kapsokaliva (hut–burner) – 
Капсокаливија (паликућа)
Kinot – синод
kelia (множина kelliаs) – ћелије
Кelliots – монаси из ћелија
Konak – конак
Kormchija – Крмчија

Lavra – Лавра
metoch – метох
Mislioniza – мислионица
Pateric (of Agion Oros) – анали 
(свете Горе)
Pateritza – палица
paraceises – помоћне цркве
pergamun, chrysovulla – повеља
pop – поп 
protopop – протојереј
Prot (of Sveta Gora) – Прот – 
управник свете Горе
Sabor – сабор
skyt (множина skytis, skyti) 
– скит
skytiots – монаси из скита
Spasovdan – Вазнесење 
Господње, спасовдан
Srbuljski – србуље
Sveta Gora – света Гора
troparion – тропар
ukaze – указ
Vladika – Владика

Горе наведене речи су прилагођене енглеском језику процесом:
а) транслитерације, као нпр. речи Jeromonah, Konak, Lavra, fandarik, 

Prot, pop, и др;
б) транскрипције: archimandrite, chrysovulla, skytis, и др; или
в) комбинацијом ова два поступка, такозваном „адаптираном транс-

ли терацијом“: Isichastirion, Mislioniza, Postnitza, и сл.
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честа употреба страних речи један је од начина на који Владика ни-
колај покушава да читаоцу приближи културу, традицију и веру српског 
народа. Имајући у виду просечног примаоца превода, он је већину ових 
страних речи објаснио и то на два начина: а) објашњењем у напомени на 
крају сваког поглавља, или б) додатним информацијама у самом тексту. 
употреба само једног од ова два поступка унела би монотонију, и заморила 
просечног читаоца. додатна објашњења у самом тексту тражила би будну 
пажњу читаоца и оптеретила га обиљем информација, а нарушила би и 
структуру текста и умањила његов уметнички квалитет. слично би се до-
годило и када би читалац морао да често окреће странице не би ли нашао 
одговарајуће објашњење у напомени. Будући да су поглавља кратка, то је и 
читаоцу лакше да дође до ових додатних објашњења, него што би то био 
случај ако би сва објашњења била дата на крају књиге. уколико га ове до-
датне информације не занимају или поседује довољно знања да термин 
разуме или да може и без тога да прати смисао текста, читалац може иза-
брати да их не потражи када писац на њих упућује, или да их прочита ка-
сније као посебан део, јер су вешто и прегледно дате. Примери када је стра-
на реч објашњена у напомени су следећи:

heparchos – епархос
у напомени уводи нове стране речи објашњавајући одакле је реч из-

ведена, а објашњење гласи: “Heparchos–governor of a province, which was 
called in Greek, Heparchia, pronounced in Serbian Eparchia. It is now used only 
for an ecclesiastic province, with a bishop at its head.”8

heguman (pl. hegumans) – игуман
овај термин, који има своје еквиваленте у општем речнику језика пре-

вода, објашњава користећи такве аналогне домаће називе, Superior и Abbot, 
уз додатно објашњење ове титуле. даље у тексту аутор ће корисити по-
зајмљеницу, настојећи да очува изворну референцу, али и поменуте ана-
логне домаће еквиваленте.

на сличан начин објасниће у напомени и значење термина Grammata, 
пронашавши архаичан облик аналогног домаћег термина, Writ.

pergamun, chrysovulla – повеља
fandarik – фандарик
у овам случају дато је њено дословно значење на грчком, „златни пе-

чат“, и обајшњена реалија на коју се односила.
Archimandrite – архимандрит
Kormchija – Крмчија

8 у преводу на српски језик: „Гувернер провинције којa се на грчком зове Heparchia, изговара 
се на српском Eparchia. данас се користи само за црквене провинције са епископом на челу.“ 
(Види: Велимировић, Живот светог Саве).
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у напомени даје буквално значење ове црквенословенске речи и на 
енглеском и на српском, “Book of Steering“ или „књига управљања“, уз до-
датне информације о њеном састављачу и пореклу података.

може се извести закључак да је Владика николај ове термине кори-
стио како би у потпуности очувао референцијално значење које оне имају 
у изворнику. Као добар познавалац језика, осетио је потребу не само да дâ 
информације у напомени о датом термину већ и да га дословно преведе.

друга група коју смо анализирали односи се на стране речи чије је до-
датно објашњење уткано у само ткиво текста. даљом анализом установили 
смо и издвојили три начина или форме ових додатака.

Први начин је да се уз страну реч паралелно дâ и аналогни домаћи на-
зив за реалију која је најближа реалији изворника. Такви примери су следећи:

kelia or cell – ћелијa
Kelliot or Hermit
Synod or Kinot – синод
“…occupy the whole house, Konak”9 – конак
“ He started to build three churches, called paraceises…”10 – помоћне цркве
Hilandar’s Typic or Rule – хиландарски Типик
the Ascension of Our Lord, Spasovdan – Вазнесење Господње, спасовдан
“He bequested his Staff, called Pateritza…“ – палица; овај термин додатно 

је и у напомени објашњен.
 на једном месту каже да је свети сава саставио Правила (Rule), да је 

још увек сачуван и да се зове Карејски типик (Karejski Typic), али даље у 
тексту користи само универзални термин Rule.

други начин да објасни страну реч у самом тексту јесте опис дате реа-
лије, као у случају: the High Praise “Akathist“ – Акатист; или:

Srbuljski – србуље “He distributed to them books in the Serbian language – 
Srbuljski – he had brought from Sveta Gora.”

Такође, у тексту описује изглед скитова и начин живота монаха из ски-
това и ћелија, па читаоцу бива јасно значење ових термина (skyt, kelia, 
Kelliots, Skytiots). даље у тексту користи и универзалне термине као што су 
anchorite, recluse, hermit у значењу пустињак.

Помињући како је сава створио јединствени дом за духовне вежбе и 
молитве (home for spiritual exercises and worship) у Кареји на светој Гори, 
каже да се „таква кућа на грчком зове Isichastirion – што значи Кућа тиши
не (House of Silence). срби га зову Испосница (Postnitza).“11 Касније у тексту 

9 velimirovich, The Life of St. Sava, 34.
10 velimirovich, The Life of St. Sava, 34.
11 We are going to recount now how Sava instituted a unique home for spiritual exercise and worship 

in Keareia, the center of Sveta Gora. It is called in Greek “Isichastirion“ – which means House of Silence. 
The Serbs call it “Postiniza”. (Види: velimirovich, The Life of St. Sava, 59.)
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наставља да користи и термин Postnitza и the Serbian House of Silence. у на-
помени додаје: The House of Silence has been called in Serbian, “Mislioniza”, 
which means the “House of Thinking”.12

ово је истовремено и пример за трећи начин да се додатно објасни 
одређени страни термин, а то је употреба буквалног преводa или калка. 
још један пример калка (hut–burner) биће доле објашњен.

Поред страних речи, за именовање реалија присутних само у право-
славној цркви, у овом делу Владика николај прибегавао је и употреби кал-
ка без додатних објашњења. Такав је случај са називима двају православ-
них икона Пресвете Богородице, где је калкирање извршено са српског, 
односно црквенословенског језика:

the Mother of God the Three–armed – Богородица Тројеручица
the Mother of God the Milk–giver – Богородица сластопитатељница; као 

и:
spiritual father – духовни отац 
desert fathers – пустињски оци
the black–garbed – црнорисци
Превод-дефиницију или описни превод налазимо у следећим случа-

јевима:
patron saint – крсна слава
annual celebration (of St Simeon’s day) – слава (св. симеона)
self–martyr – сатрудник (за Божију љубав)
black robed monks – монаси, црнорисци
од аналогних домаћих назива који истовремено неминовно неутрали-

шу специфичан валер термина из културе изворника неке смо већ поми-
њали:

garb – риза
feast – слава
abbot, superior, supreme superior – игуман, старешина у манастиру.
енглески језик нема посебне називе за помен и парастос. у речницима 

налазимо на позајмљенице из грчког, док у овом делу аналогни домаћи 
еквивалент, commemoration service, покрива оба поља значења.

од семантичких неологизама издвајамо:
the Fathers – свети оци
овај термин својом ортографијом, употребом великог слова добија 

још једно ново значење у енглеском језику.
Реч wonderwork у значењу чинити чуда налазимо у општим речницима 

ен глеског језика само као именицу, што указује да је у овом делу употреб-

12 velimirovich, The Life of St. Sava, 63.
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љена у функцији глагола. Конверзија, као деривациони процес којим једна 
јединица постаје нова класа речи без додавања афикса, није неуобичајена 
за енглески језик, али овај случај помињемо јер је аутор особа којој енгле-
ски није матерњи језик, што указује на његову смелост када је у питању 
богаћење нематерњег језика стварањем нових речи.

један од проблема били су називи за реалије које нису искључиво ве-
зане за православну Цркву. Аутор је имао најмање две могућности. с једне 
стране, могао је да употреби термине који су познати потенцијалном при-
маоцу дела у језику превода, што је он најчешће и чинио. с друге стране, 
могао је да употреби позајмљеницу, од којих су неке претходно поменуте 
(heguman, skytis, Kinot, и др). следе још неки примери:

pop – поп; иако постоји реч у енглеском (priest) 
protopop – протопоп; иако постоји реч archpriest
sabor – сабор; и поред термина synod
Vladika – Владика; који овде користи само у директном говору једног 

од ликова, иако постоји термин bishop.
на основу датих примера, изводимо закључак да је и овај избор оправ-

дан истим разлозима којима и употреба страних речи у превођењу безек-
вивалентне лексике. Аутор је настојао да сачува изворну референцу, да 
читаоцу пренесе нове информације, не само у смислу упознавања са стра-
ним термином, већ и тиме што је у напомени понудио додатне податке 
којима су најчешће били пропраћени. То је чинио са мером. универзалне, 
познате термине који умањују референцијалну вредност изворне речи, 
користио је како читаоца не би сувише оптеретио подацима, и изазвао до-
саду и замор.

Када се ради о превођењу страних имена, познато је да се она, било да 
су лична или географска, као и називи страних институција и сл. „који у 
изворнику имају чисто референцијалну функцију, односно функцију иден-
ти фикације, обично транслитерују или транскрибују јер је тиме иден ти-
фикација најбоље обезбеђена“.13 Владика николај је то у већини случајева 
учинио, употпуњујући их додатним објашњењима где је то било потребно. 
За неке од назива постоје и посебни, који су уобичајени у језику циљу, 
општеприхваћени у свету и задовољавају потребну референцијалну функ-
цију. међутим, Владика николај бира да употреби њихов транслитерали-
зовани или транскрибовани облик, комбинујући ове са додатним обја-
шњењима. То такође има своју сврху и оправдање. Реч је о следећим слу-
чајевима:

13 Hlebec, Opšta načela prevođenja, 137.
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а) Како се наводи у напомени, странци свету Гору зову Mount Athos, 
али на готово свим местима налазимо транслитерализовану реч која до-
лази из српског језика, Sveta Gora, што је врло неуобичајено и не налазимо 
га готово уопште у том облику у другим текстовима. дато је и објашњење 
да је овај назив буквални превод грчке речи Agion Oros. овакав избор може 
се образложити ако се у обзир узму примаоци превода, али и циљ самог 
дела – приближавање културе изворника.

б) Иако је назив за светогорског монаха или светогорца могао да се 
добије од назива за свету Гору који се користиу језику циљу (Mount Athos), 
Владика николај одлучио је да употреби термин Agiorites, са енглеским на-
ставком за множину, или придев Agiorite (monk), објашњавајући читаоцу 
да је то уобичајено име за монахе на светој Гори, или, да би било јасније 
порекло речи, додаје и грчки транслитерализовани назив Agion Oros. сли-
чан је случај и са називом Hilandriotes у значењу Хиландарци.

в) Придев карејски за назив скупа правила који је саставио свети сава, 
Карејски типик, пренео је транслитерацијом (Karejski Typic) иако би било 
очекивано да употреби придев са енглеским наставком за генитив који је 
изведен од познатог назива за Кареју (Karayas), Karayas’ Typicon. овај други 
назив јесте једини који бележе речници.

г) назив једне области на светој Гори, Капсокалива, у самом тексту 
аутор преноси транслитерацијом (Kapsokaliva), али у напомени дословно 
преводи овај назив, hut–burner, објаснивши да је назив добила по једном 
монаху који је имао обичај да зида колибе као своје привремено пребива-
лиште и да их потом једну по једну пали. овај назив будући да има уну-
тарњу форму оправдано се појављује у комбинацији његовог транслитера-
лизованог облика и калкираног, који је дат у напомени.

д) у вези са страним називима за географске области које су од значаја 
за православље, Владика се често у напомени бави њиховом етимологијом. 
Такав је случај са називом за Хиландар. у већини текстова на енглеском 
језику помиње се у облику који је добијен „адаптираном транслитерацијом“, 
Chilandar. у овом делу јавља се транслитерализовани назив Hilandar са 
објашњењем о пореклу значења речи у напомени.

оно што је ово дело чини посебно интересантним јесте језикотворство 
Владике николаја. он је енглески језик обогатио новим језичким вредно-
стима. не само што је створио новотворенице – неологизме, већ је и по-
кушао да изврши асимилацију страних израза. узимајући у обзир циљну 
читалачку публику, која овде није била стручна већ се оносила на ширу 
јавност, аутор је био принуђен да комбинује екстремне поступке приликом 
преношења одређеног појма, као што је употреба стране речи и превода-
дефиниције. осим тога, он је и комбиновао поступке приликом преношења 
одређених појмова, и све је то чинио свесно и промишљено. 
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на основу анализе лексике изводимо закључак да је Владика николај 
настојао да свом народу у далекој, страној земљи приближи сопствену 
културу, традицију и веру, и дана тај начин оствари присветитељски и ми-
сионарски наум. с друге стране, тежио је такође да људима Западне култу-
ре омогући да се упознају са њима далеком земљом. Поред тога што The Life 
of St. Sava има и одлике књижевног дела и свој уметнички квалитет, оно 
има примарно информативну функцију као научно, историјско дело. са-
крална димензија даје му особен печат као оригиналној врсти проповеди 
која треба да утиче на свест читаоца, да задовољи и пробуди духовне по-
требе, и да пренесе поуку о вечним и непролазним вредностима.
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THE LIFE OF ST. SAvA BY BISHOP NIKOLAJ

Summary: The work of Bishop Nikolaj The Life of St. The Sava was created in 
the middle of the last century in the USA. The author wrote it in English and 
intended it primarily for Serbian emigrants and their descendants who for-
got their mother tongue. At the same time, this was an opportunity to make 
Serbian history, culture, people and religion closer to the man of Western 
culture. The aim of this paper is to analyze the vocabulary and establish 
which terms Bishop Nikolaj used for the realities that are typical for the 
Orthodox Church, and which when it comes to universal, general Christian 
terms, in order to draw conclusions about the justification of their use. 

Keywords: The Life of St. Sava, Bishop Nikolaj, English language, transla-
tion, Skopos Theory, non-equivalent lexis, general Christian terms.
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ВЛАдИсЛАВ ПуЗоВИЋ

емИЛИјАн РАдИЋ И РусИјА – ПРВИ доКТоР 
БоГосЛоВљА у КАРЛоВАчКој мИТРоПоЛИјИ

Апстракт: Први доктор богословља у Карловачкој митрополији и 
уопште у срба био је архиђакон емилијан Радић. Поменути степен 
стекао је на московској духовној академији 1881. године. на основу 
архивске грађе дореволуционе московске духовне академије пред-
стављено је Радићево школовање у сергијевом Посаду на магистар-
ском и докторском нивоу студија. у прилогу рада дат је превод на 
српски језик рецензије његове магистарске дисертације коју је напи-
сао професор Александар федорович Лавров Платонов. 

Кључне речи: емилијан Радић, Александар федорович Лавров Плато-
нов, московска духовна академија, Карловачка митрополија, маги-
старска дисертација, докторска дисертација, српско богословље, 
српско-руски црквени односи. 

емилијан (у свету Радослав) Радић припадао је црквеној елити Карло-
вачке митрополије крајем xIx и почетком xx века. По породичном поре-
клу припадао је вишем друштвеном слоју у српској заједници у Аустро-
угарској. Његов стриц био је вршачки епископ емилијан Кенгелац.1 еми-
лијан Радић је заузимао важна места у црквеној и просветној организацији 
Карловачке митрополије. Био је дворски калуђер и патријаршијски про-
тосинђел, професор и ректор Карловачке богословије, старешина мана-
стира Крушедола, месића и Војловице. Као црквени писац оставио је већи 
број радова из области црквене историје и канонског права. Био је члан 
академија наука у Београду, Пешти, Прагу и Бечу.2 Његов научни рад раз-
личито је оцењиван, а међу његове најжешће критичаре спадао је прота 

1 о епископу емилијану Кенгелцу, детаљније: с. Вуковић, Српски јерарси од деветог до дваде
сетог века, Београд-Подгорица-Крагујевац 1996, 184-185. 

2 R. Grujić, Radić Emilijan (Radoslav) dr, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, t. III, 
Zagreb 1928, 762.
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димитрије Руварац.3 Радић је био противник либералних струјања у Кар-
ловачкој митрополији, а посебно идеја о већем учешћу мирјана у црквеним 
пословима. 

Пишући енциклопедијску одредницу о емилијану Радићу за стано-
јевићеву Народну Енциклопедију Радослав Грујић је забележио занимљив 
детаљ: „Први је од срба добио докторат теологије“.4 Поменути докторат 
Радић је стекао на московској духовној академији, пошто је Просветни 
одбор синода Руске Цркве 16. фебруара 1881. године објавио указ којим му 
додељује звање доктора богословља и право ношења докторског крста. 
Консултујући домаћу богословску и историографску литературу може се 
констатовати да су после Радићевог доктората, крајем xIx и почетком xx 
века, српски доктори богословља долазили махом са Богословског факул-
тета у черновцима. Тамо их је било најмање једанаесторица,5 док је Радић 
остао једини србин са звањем доктора богословља стеченим на дореволу-
ционим руским духовним академијама. могуће објашњење лежи у чиње-
ници да је, за разлику од черновица, стицање степена доктора богословља 
у Русији подразумевало писање дисертације. Пут који је током 70-их годи-
на xIx века водио емилијана Радића ка стицању степена доктора бого-
словља на московској духовној академији подразумевао је писање две ди-
сертације: магистарске и докторске.

Историја његовог школовања у Русији је занимљива из више разлога. 
он је спадао међу ретке српске студенте који су пре школовања у Русији 
имали озбиљно образовање стечено на западу. Његово студирање било је 
обележено многим нестандардним процедурама на магистарском и док-
торском нивоу студирања и променама правила која су представљала сни-
схођење руских црквено-просветних власти. Током школовања у Русији 
написао је две дисертације (магистарску и докторску) и стекао степен док-
тора богословља, што нико од срба није успео да понови на дореволуцио-
ним духовним академијама. обе дисертације биле су посвећене црквено-
правним питањима везаним за Карловачку митрополију. 

Пре школовања у Русији емилијан Радић је богословско, философско 
и правничко образовање стицао на западу. најпре је завршио философски 
лицеј у Керешу. Потом је 1874. године уз помоћ стрица епископа емилијана 
Кенгелца намеравао да продужи школовање у Русији, што се стицајем 

3 д. Руварац, Доле образину г. Др Емилијане Радићу, Панчево 1883; Исти, Г. Др Емилијану Ра
дићу, Застава 32 (1884); Исти, Распад ГерманоЕмилијановог пријатељства, Застава 6 (1885); 
Исти, Како се др Емилијан Радић брани, ново време (земунско) 81 (1895); Исти, Књижевни радо
ви др Емилијана Радића, Бранково коло 50; 51 (1909).

4 R. Grujić, Radić Emilijan, 762.
5 Р. Ракић, Православни богословски факултет у Черновцима, Београд 2009.
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околности није догодило. одобрење руског синода је уместо у Карловце 
отишло у Београд и када је дошло до епископа емилијана већ је било касно. 
уместо у Русију Радић је отишао у Гетинген где је током академске 1874/1875. 
године на Краљевском пруском универзитету „Георг Август“ слушао пре-
давања из католичког и евангелистичког црквеног права, црквене историје, 
религијске философије и историје старозаветног закона.6 студирао је 
богословље и у Берну током 1876. године на тамошњем старокатоличком 
факултету. По тврдњи урса фон Аркса био је први србин „који је ступио у 
контакт“ са овим факултетом.7

Значајну логистичку подршку током школовања пружао му је стриц 
епископ вршачки емилијан Кенгелац. По његовој препоруци решио је да 
настави образовање у Русији. Идеја је била да се специјализује у области 
црквеног права. ову идеју подржао је и патријарх Прокопије Ивачковић 
који је у Радићу видео будућег стручњака за црквено право на којег би мо-
гао да се ослони у решавању многих изазова који су стајали пред Карловач-
ком митрополијом. сам Радић објашњава своју мотивацију за наставак 
школовања у Русији у писму ректору московске духовне академије архи-
мандриту михаилу Лузину од 29. октобра 1876. године. он истиче тежак 
положај Карловачке митрополије у већински римокатоличкој Аустро-
угарској, у којој је изложена прозелитској пропаганди која се одвија „под 
снажном заштитом Штросмајера… и других папско-римских креатура“. 
Као додатне проблеме наводи талас материјализма који је захватио и српску 
заједницу, па ови озбиљни проблеми прете да „поткопају Православну 
Цркву, њен положај и чак само постојање“. даље наставља: „супротно томе, 
број ауторитетних представника Православља и Православне Цркве је ма-
ли и безначајан; и да би се умножио њихов број, ја сам, од стране смелог 
заштитника и поборника Православља у Аустро-угарској, преосвећеног 
емилијана, послат на још једну годину ка извору Православља – у Русију. 
мој циљ се састоји у томе да овде сазрим у поузданог заштитника моје на-
родне Цркве и да добијем и овде исти академски степен који сам већ добио 
на Бернском универзитету, да бих после тога, као ауторитетно лице, могао 
са пуним правом да заступам моју народну Цркву и њене интересе“.8

Радићево студирање на московској духовној академији, са извесним 
прекидима, одвијало се у периоду између 1875. и 1881. године.9 То је било 

6 Центральный государственный архив г. москвы (даље: ЦГАм), ф. 229, оп. 4, д. 3377, Л. 4.
7 у. фон Аркс, Епископ Николај Велимировић (18801956) и његове студије у Берну у оквиру 

старокатоличких и српскоправосолавних односа, српска теологија у xx веку: истраживачки 
проблеми и резултати 2 (2007) 19.

8 отдел рукописей Российской государственной библиотеки (даље: оР РГБ), ф. 172, К. 25, д. 15, Л. 2.
9 детаљније: В. Пузовић, Руски путеви српског богословља. Школовање Срба на руским ду

ховним академијама 18491917, Београд 2017, 327-335.
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време у којем је форсирана специјализација на руским духовним акаде-
мијама, на основу академијског устава из 1869. године. Постојала су три 
академијска одељења: богословско, црквеноисторијско и црквеноправно.10 
Посебно је јака била црквеноисторијска школа у сергијевом Посаду. Радић 
је црквену историју полагао и добио највишу оцену код професора Алексеја 
Петровича Лебедева, једног од најзначајнијих руских црквених историча-
ра.11 Имао је прилику да слуша предавања црквених историчара евгенија 
евстигњејевича Голубинског, николаја фјодоровича Каптерева, Василија 
осиповича Кључевског. Поред црквене историје за Радића је од посебног 
интереса било црквено право. Био је упућен на професоре Александра 
федоровича Лавров Платонова, потоњег архиепископа виљнуског и лит-
ванског Алексеја, и николаја Александровича Заозерског.12 Лавров Плато-
нов је био рецензент његове магистарске, а Заозерски докторске дисер-
тације. ови професори су припадали различитим струјама на московској 
духовној академији и у руској црквеноправној науци. Лавров Платонов је 
припадао конзервативном, а Заозерски либералном крилу професора у 
сергијевом Посаду. Тако је, например, Лавров Платонов заступао неприко-
сновену власт архијереја у Цркви одбацујући значајнију улогу мирјана, док 
се Заозерски залагао за веће учешће мирјана у црквеним структурама. сли-
чна питања постављана су у то време и у Карловачкој митрополији, а упра-
во је функционисање црквених структура у Карловачкој митрополији би-
ло предмет научног интересовања емилијана Радића у сергијевом Посаду.

Како је изгледао Радићев пут до стицања степена доктора богословља 
на московској духовној академији? уобичајени пут подразумевао је три 
нивоа студија (кандидатски, магистарски и докторски), од којих је сваки 
укључивао обавезу писања и јавне одбране одговарајуће дисертације.13 у 
периоду Радићевог студирања важио је академијски устав из 1869. године, 
који је подразумевао постојање три одељења на духовним академијама у 
оквиру којих је била предвиђена одговарајућа богословска специјализација. 
од основног нивоа студија било је предвиђено усмеравање ка одређеним 
богословским дисциплинама, а даља специјализација се спроводила на 
магистарском и докторском нивоу. Радићеве идеје о студирању у Русији 
нису се сасвим уклапале у постојећи академијски модел. Његова жеља је 

10 детаљније: н. Ю. сухова, Духовная академия как „Университет исследования“ (Реформа 
российских духовных академий 1869 г.: идеи и результаты), [у:] Религиозное образование в 
России и европе в xIx веке, отв. ред. е. Токарева, м. Инглот, санкт Петербург 2014, 53-54. 

11 ЦГАм, ф. 229, оп. 4, д. 3377, Л. 18.
12 о московској духовној академији у овом периоду детаљније: А. салтыков, Краткий очерк 

истории Московской духовной академии, Богословские труды. Юбилейный сборник, посвящен-
ный 300-летию московской духовной академии (1685-1985) (1985) 99-101.

13 јавна одбрана дисертације није била предвиђена само за кандидатски ниво.
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била да слуша и полаже само одређене црквеноисторијске и црквеноправ-
не предмете, што се није уклапало у постојећи програм духовне академије. 
Имајући на уму да се радило о иностраном студенту за кога су интервени-
сале и српске црквене власти из Карловачке митрополије, руски синод је 
„узимајући у обзир посебне околности“ дозволио Радићу да студира по 
посебном програму.14 

следећи уступак учињен му је у погледу ублажавања процедуре везане 
за одбрану магистарске дисертације. Радић је своју магистарску дисер-
тацију написао на немачком језику и тражио је да му степен магистра бо-
гословља буде додељен само на основу рецензије дисертације, а без јавне 
одбране. По тада важећим академијским правилима дисертације су морале 
бити написане на руском језику и била је обавезна њихова јавна одбрана. 
После почетног одбијања руског синода да му изађе у сусрет и после Ра-
дићевих упорних молби, подржаних од стране епископа емилијана Кен-
гелца, синод у санкт Петербургу је попустио. Као аргументи за попу шта-
ње, у одлуци синода, наведени су његово инострано порекло, одличне 
оцене са испита на московској духовној академији, као и, што је посебно 
наглашено, „православно-богословско усмерење“ његове дисертације по-
тврђено одговарајућом рецензијом. на основу позитивне рецензије про-
фесора Александра федоровича Лавров Платонова Радићу је одлуком си-
нода Руске Цркве 15. фебруара 1878. године додељен степен магистра бо-
гословља.15

магистарска дисертација емилијана Радића била је посвећена исто-
ријско-канонској анализи структура више црквене управе у Карловачкој 
митрополији (Das oberste Kirchenregiment in der OrthodoxKatholischen Kirche 
bei den Serben in ÖsterreichUngarn). Представљене су историјске основе и 
анализирани канонски аспекти делатности кључних институција у Карло-
вачкој митрополији: сабора архијереја, црквено-народног сабора и митро-
полита-патријарха. Радић је у дисертацији заступао становиште по којем 
јачање утицаја мирјана у црквеним административним структурама води 
ка слабљењу црквених институција и потискивању епископата у којем је 
видео гарант опстанка Православне Цркве у већински неправославној 
држави. То је даље водило ка слабљењу вере и морала у народу и ка ширењу 
безверја и верског индиферентизма. Поменути ставови наишли су на 
одобравање рецензента професора Лавров Платонова који је у њима видео 
исправну канонску позицију усмерену на заустављање, по њему, штетних 
реформистичких тенденција у Цркви. у рецензији констатује: „Правила и 

14 н. Ю. сухова, Радослав Радич и Московская духовная академия, славяноведение 1 (2011) 108.
15 ЦГАм, ф. 229, оп. 4, д. 3377, Л. 39-42об.
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устави древне цркве за г. Радића јесу оријентир на основу којег он свуда 
процењује пређашње и садашње установе и одлуке српске Цркве. оно што 
је сагласно том оријентиру добија његово пуно сагласје и одобравање. не-
сагласно и оно што је противречно духу и слову древних правила и устано-
ва строго се осуђује. Из ове чврстине и верности духу и слову древних 
правила и установа произилази она ревност са којом он објашњава, изо-
бличава и осуђује нове нихилистичке црквене реформе код православних 
срба“.16 Посебно је била важна оцена рецензента о „строго православном 
усмерењу“ дисертације,17 на шта се касније позвао и руски синод прили-
ком одлучивања о додели магистарског степена Радићу. једина замерка 
Лавров Платонова била је везана за недовољно коришћење словенске 
Крмчије као важног извора за црквено-правно устројство.18

у октобру 1879. године, неколико месеци после стицања степена маги-
стра богословља, емилијан Радић се поново вратио у сергијев Посад. сти-
гао је са препоруком карловачког патријарха Прокопија Ивачковића да као 
„један од најдаровитијих представника православне науке у Аустро-угар-
ској“ настави студије са циљем стицања степена доктора богословља. По-
менуту препоруку подржао је и оберпрокурор руског синода гроф дми-
триј Андрејевич Толстој.19 Радић је током јесени 1879. године положио низ 
испита које није полагао на магистарском нивоу студија. у децембру исте 
године, после смене патријарха Прокопија Ивачковића, вратио се у срем-
ске Карловце. докторску дисертацију, која је представљала продужетак и 
разраду магистарске тезе, послао је из Карловаца у сергијев Посад у лето 
1880. године. дисертација је била посвећена устројству Карловачке митро-
полије (Verfassung der orthodoxserbischen und orthodoxrumänischen Parti
cular Kirchen in OesterreichUngara, Serbien und Rumänien: I Buch – Die Verfa
ssung der orthodoxserbischen Particular Kirche von Karlovitz). Радић је писао 
на основу докумената из патријаршијског архива у Карловцима, као и на 
основу богатог личног искуства у црквено-администартивним пословима. 
Његово одлично познавање римокатоличког и евангелистичког црквеног 
права дало му је могућност широког приступа канонским питањима обра-
ђи ваним у дисертацији, као и могућност упоредне анализе најважнијих 
конфесионалних особености црквене структуре и управе. Рецензент док-
торске дисертације био је професор Канонског права николај Александро-
вич Заозерски. на основу његове позитивне рецензије савет московске 
духовне академије донео је одлуку да се докторска дисертација и рецензија 

16 оР РГБ, ф. 172, К. 25, д. 15, Л. 5-5об.
17 Исто, Л. 6об.
18 Исто, Л. 6.
19 н. Ю. сухова, Радослав Радич и Московская духовная академия, 109.
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пошаљу митрополиту московском макарију Булгакову, са молбом да се од 
синода Руске Цркве тражи дозвола за доделу звања доктора богословља 
аутору дисертације (један примерак дисертације био је послат синоду). на 
основу позитивног одговора Просветног комитета синода Руске Цркве, 
синод је објавио указ (16. фебруар 1881) којим је архиђакону емилијану 
Радићу доделио звање доктора богословља, пославши за њега докторски 
крст у савет московске духовне академије. Важно је напоменути да је и 
овога пута дошло до ублажавања академијских прописа имајући на уму да 
је и докторска дисертација, као и магистарска, била написана на немачком 
језику и да је Радић био ослобођен обавезе њене јавне одбране. у мају 1881. 
године, архиђакон емилијан заблагодарио је Академији, приложивши 100 
рубаља у академијски Фонд Братства Преподобног Сергија, установљен за 
потребе сиромашних студената.20

на овај начин, по први пут у српској црквеној историји, један србин 
дошао је до степена доктора богословља. он је потицао из тада најразви-
јеније српске црквене средине – Карловачке митрополије. са друге стране, 
московска духовна академија, alma mater многих српских богослова, ос-
таје забележена као прва висока богословска школа која је српском бого-
словљу дала богослова са највишим академским степеном. 

Прилог21

Рецензија Александра Федоровича Лаврова Платонова  
на магистарску дисертацију Емилијана Радића22

 мишљење ванредног професора Александра Лаврова о дисертацији г. 
Радића под насловом: „Das oberste Kirchenregiment in der Orthodox-Ka tho-
lischen Kirche bei den Serben in Österreich-Ungarn“ (Виша црквена управа у 
Православно-католичанској Цркви код срба у Аустро-угарској). с. 1-170.

Истраживање г. Радића као свој предмет има најважнији део устројства 
Православне Помесне Цркве, управо вишу црквену управу Православно-
католичанске цркве код срба у Аустро-угарској.

20 н. Ю. сухова, Радослав Радич и Московская духовная академия, 110.
21 у прилогу доносимо превод текста рецензије магистарске дисертације емилијана Радића. 

Рецензија његове докторске дисертације није сачувана у архивској грађи дореволуционе мо-
сковске духовне академије.

22 Превод рецензије професора Лавров Платонова на српски језик урађен је према аутографу 
који се чува у одељењу рукописа Руске државне библиотеке у москви (оР РГБ, ф. 172, К. 25, д. 
15, Л. 3-6об).
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ова виша управа Православне цркве код аустро-угарских срба кон-
центрисана је у три органа: 1) сабор епископа; 2) Конгрес (црквено-народ-
ни сабор – прим. аут. В. П.);23 3) митрополит-патријарх карловачки.

Пре разматрања сваког од ових органа г. Радић је изложио општи оп-
ширан историјски увод (с. 1-39). у овом уводу он излаже историјска сведо-
чанства о црквеном и политичком стању срба од најстаријих времена. на 
основу српских летописа и постојећих истраживања о српској историји он 
вешто представља политичку и црквену историју срба од најстаријег до 
најновијег времена. Црквени односи заузимају, као што следује, главно и 
најобимније место. Политички односи понекад се излажу управо као по-
литички, понекад онолико колико објашњавају црквене. Имајући на уму 
везу политичког и црквеног живота код срба такво заједничко излагање 
политичких и црквених догађаја било је неопходно. Без тога било би тешко 
разумети односе различитих државних власти, под чијом управом су се 
налазили срби, према православној српској цркви, а такође неке особе-
ности њиховог црквеног живота и устројства. 

у првом делу истраживања г. Радић говори о сабору епископа у срп-
ској цркви. овде у посебном уводу он излаже кратку историју и канонско 
устројство сабора православне цркве од Апостолског времена, говори о 
главним типовима сабора и предметима саборске делатности и излаже 
историјска сведочанства о саборима у српској цркви, указује на онај тип 
сабора којем припадају сабори српске цркве и указује на она одступања од 
канонских норми која су постојала у синодалном устројству српске цркве. 
Г. Радић чврсто стоји на канонском принципу сабора и не даје своје одо-
брење за одступања од тог принципа, која су се догађала у српској цркви 
под утицајем различитих неповољних околности за спровођење канонског 
принципа. После увода г. Радић говори о опсегу делатности сабора српске 
цркве, представљајући и овде примедбе о предметима саборске делатности 
на основу правила древне православне цркве. на основу 6. правила vII 
Васељенског сабора он разврстава све предмете саборске делатности на 
канонске и јеванђелске и посебно говори о једнима и другима утврђујући 
истините канонске чињенице и објашњења и одбацујући неправилна миш-
ље ња. Као канонске предмете делатности сабора он наводи избор патри-
јарха, избор епископа, премештај епископа, оснивање и спајање епархија, 
надгледање управљања и дозволу за отуђење црквене имовине, делатност 
црквеног суда, црквено-законодавну делатност, додељивање ставропигија, 
избор двојице епископа за учешће на сталном митрополијском сабору, 
оснивање, укидање и спајање манастира, назначење архимандрита, назна-

23 у даљем тексту биће коришћен термин „црквено-народни сабор“.
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чење професора богословија и утврђивање плана богословских предавања. 
јеванђелски предмети саборске делатности јесу чисто духовне ствари. о 
сваком од ових предмета саборске делатности г. Радић излаже више или 
мање подробна расуђивања. са посебном подробношћу он расправља о 
избору патријарха и епископа, при чему оповргава различита неправилна 
мишљења о учешћу мирјана у овим изборима и друго. у закључку овог 
поглавља ради очигледности представља у табели предмете који подлежу 
надлежности сабора по правилима древне цркве и њихову садашњу распо-
делу између различитих црквених и световних органа код православних 
аустријских срба. Представивши предмете који подлежу надлежности 
епископског сабора г. Радић даље говори о саставу, сазивању и отварању 
сабора, о току рада сабора и о односу сабора према црквено-народном 
сабору. 

у другом делу истраживања г. Радић расправља о црквено-народном 
сабору. Црквено-народни сабор је сабрање духовних и световних лица 
због разматрања одређених црквених ствари. ова установа код срба, по 
мишљењу г. Радића, има везе са древнословенским саборима који су раз-
матрали државна и друштвена питања. И овде се испред истраживања даје 
историјски увод у којем се показује првобитно устројство и делатност оп-
штих српских сабора и аргументује се мисао да у старо време код срба 
народ није имао и није могао имати било каквог утицаја на ток црквених 
ствари, али да су по сеоби у Аустрију црквено-народни сабори добили 
утицај на црквене ствари, пре свега на избор митрополита. За време ма-
рије Терезије ови црквено-народни сабори су добили организацију и за-
једно са тим њихов утицај на црквене ствари се повећао. у последње време 
њима је дато још шире учешће у црквеним стварима. После историјског 
увода следи одређивање опсега делатности сабора у који спадају уређење 
одређених административних црквених ствари, брига о подршци само-
сталности православне српске цркве и избор митрополита-патријарха. 
После овога говори се о саставу црквено-народног сабора, о избору члано-
ва црквено-народног сабора, о отварању црквено-народног сабора и о то-
ку рада црквено-народног сабора. 

у трећем и последњем делу рада говори се о митрополиту-патријарху 
Карловачком. структура овог поглавља иста је као и код два претходна. 
ово поглавље почиње уводом у којем се говори о првобитном установљењу 
овог достојанства код православних срба, о периоду аутокефалности срп-
ске митрополије, о повластицама српског митрополита патријарха у време 
независности српског царства и после његовог покоравања од стране ту-
рака, о положају српског митрополита-патријарха у Аустро-угарском пе-
риоду. После увода говори се о духовним правима митрополита-патри-
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јарха, о његовим световним привилегијама и привилегијама части, и овим 
се завршава целокупно истраживање.

Разматрајући садржај дисертације г. Радића и задржавајући се на њеној 
изради не може а да се не примети да у њој постоји много високих врлина. 

Пре свега у дисертацији одушевљава зрелост и чврстина става, строги 
дух православља, љубав према канонима и установама древне православ-
не цркве. Г. Радић је каноне и установе древне цркве учинио темељем свих 
својих расуђивања и закључивања о пређашњем и садашњем стању Право-
славне српске цркве. Правила и устави древне цркве за г. Радића јесу ори-
јентир на основу којег он свуда процењује пређашње и садашње установе 
и одлуке српске Цркве. оно што је сагласно том оријентиру добија његово 
пуно сагласје и одобравање. несагласно и оно што је противречно духу и 
слову древних правила и установа строго се осуђује. Из ове чврстине и вер-
ности духу и слову древних правила и установа произилази она ревност са 
којом он објашњава, изобличава и осуђује нове нихилистичке црквене 
реформе код православних срба. никаквог добра он не очекује од ових 
реформи које су предузете у духу нихилизма. слабљење ауторитета цркве-
не власти, који је сконцентрисан у епископату, са чиме су у вези и ка коме 
су злонамерно упућене најновије реформе православне цркве у Аустрији, 
може довести само до слабљења православља и хришћанства и до распро-
стирања безверја и индиферентизма. Пошто је приликом неких реформи 
у православној цркви у Аустрији од стране неких православних архијереја 
био обнародован фалсификат канона древне цркве ради наводне потврде 
њихових реформаторских подухвата, г. Радић је смело и правдољубиво 
срушио ту маску лажи. Тако на неким местима он изобличава сличан фал-
сификат канона који је тенденциозно учинио румунски митрополит Ан-
дреј Шагуна у његовом уџбенику Канонског права.

научно достојанство дисертације такође је врло значајно. Г. Радић није 
новајлија на књижевном попришту. он већ има и друга штампана дела 
такође строго православног усмерења. Владајући до савршенства древним 
класичним али и савременим језицима, он је у својој дисертацији показао 
опширну ерудуцију; правила древне цркве проучавао је на основу извора; 
српске летописе и радове, немачка и руска дела у вези са темом дисертације 
проучио је у довољном броју и неопходном обиму и са одговарајућом кри-
тиком. Г. Радић не дозвољава својим саветницима (коришћеним матери-
јалима – прим. аут. В. П.) да владају њиме, већ их подчињава себи и њима 
влада. По мом мишљењу начинио је један пропуст који је врло важан у вези 
са изворима. словенску Крмчију уопште није проучио нити употребио. 
Крмчију у преводу светог саве користила је не само српска већ и Руска 
црква и много тога у црквеном животу православних словена може бити 
објашњено само уз помоћ Крмчије, као што је то на једном месту приметио 
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и сам г. Радић. Према томе проучавање Крмчије у вези са предметом његове 
дисертације није могло бити у потпуности замењено проучавањем само 
извора за Крмчију.

метод истраживања г. Радића не може бити оцењен другачије осим са 
пуним одобравањем. Његов систем се састоји у томе што на почетку сваког 
одељка он излаже правила древне цркве, а затим прелази на праксу и одлу-
ке српске цркве и световних власти, под чијом управом су се срби налази-
ли, и првим он постојано проверава последње. у развијању својих разми-
шљања он се чврсто држи историјско-канонске основе, не упуштајући се у 
чисто историјска истраживања; на основу канонских разлога он бира за 
своја истраживања само питања која имају суштинску и непосредну важ-
ност за главни предмет његове дисертације. Избор ових питања, наравно, 
у великој мери зависи од садашњег стања православних срба у Аустро-
угарској. највише простора у дисертацији даје се питањима учешћа мир-
јана у црквеној управи, избора архијереја, учешћа државних власти у 
црквеним стварима.

у опширним напоменама наводе се референце на основу којих се из-
лаже текст; а понекад се води полемика са мишљењима са којима се аутор 
не слаже. Генерално, дисертација је строго научно истраживање у најбољем 
смислу речи.

мој коначан закључак о дисертацији г. Радића је следећи:
По зрелости ставова, строго православном усмерењу, опширној еру-

дицији, строго научном методу дисертација заслужује пуно одобрење.
она би правично могла да аутору пружи степен магистра православ-

ног богословља.
Било би пожељно да се она појави и на руском језику. 
Ванредни професор Александар Лавров          јун 1877.
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ВЛАдИсЛАВ ПуЗоВИч

емИЛИАн РАдИч И РоссИЯ- ПеРВЫЙ доКТоР БоГосЛо-
ВИЯ В КАРЛоВАЦКоЙ мИТРоПоЛИИ

Резюме: статья посвящена обучению архидиакона емилиана Радича 
в московской духовной академии. он являлся первым доктором бо-
гословия в Карловацкой митрополии и даже у сербов вообще. В сер-
гиевом Посаде он сначала получил степень магистра богословия 
(1878) и потом доктора богословия (1881). Анализируется процесс его 
обучения, который подразумевал определенные облегчения для него 
как иностранного студента. особе внимание обращается на его дис-
сератции. его магистерская и докторская диссертации были посвя-
щены историко-каноническом анализе церковных структур в Карло-
вацкой митрополии. Рецензентами диссертаций являлись профессо-
ра московской духовной академии Александр федорович Лавров 
Платонов (магистерская диссертация) и николай Александрович 
Заозерский (докторская диссертация). В приложении есть перевод на 
сербский язык рецензии профессора Лавров Платонова, в которой 
он оценил магистерскую диссертацию Радича как важный вклад в 
изучение истории церковного устройства у сербов. 

Ключевые слова: емилиан Радич, Александр фёдорович Лавров-Пла-
тонов, московская духовная академия, Карловацкая митрополия, 
магистерская диссертация, докторская диссертация, сербское бого-
словие, сербско-русские церковные отношения.
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нИКоЛА јоЦИЋ

сЛуЖБА ЦАРу јусТИнИјАну: ПРИЛоГ ИЗ 
сАВРеменоГ сРПсКоГ ЛИТуРГИјсКоГ 

ПеснИШТВА

Апстракт: у неколико епархија српске православне цркве налазе се 
остаци градитељства и некадашњих црквених јединица из доба цара 
јустинијана (527–565). Његов лик и дело одувек су привлачили широ-
ки круг истраживача, како на истоку, тако и на западу. међутим, у 
нашој црквеној средини осећа се потреба да се развије култ и молит-
вено празновање светога цара. до сада није било изводљиво достојно 
литургијски обележити овај празник зато што није било службе. от-
уда идеја да се састави на црквенословенском језику у целости „служба 
правоверном цару јустинијану“, кога Православна црква слави 14/27. 
новембра. овим путем служба је понуђена ужој стручној и широј 
црквеној јавности на процену и коришћење. 

Кључне речи: цар јустинијан, полијелејна служба, црквенословенски 
језик, нова химнографија.

држећи се принципа да је химнографија у основи препевано библијско 
штиво, јеванђеље и апостолске посланице биле су примарни извор идеја 
садржинске структуре поетског састава.1 детаљи јустинијановог живото-
писа – као што су залагање око Петог васељенског сабора, развој хеор-
тологије, затим импресивно сакрално градитељство и допринос законо-
давству – биле су само оквирна скица за писање. Пажња је усмеравана на 
то да се поредак не расплине у таксативну историчност житија или просто 
препричавање подвига прослављеног цара. да се то не би десило, постав-
љена су два ограничења. Прво се пазило на то да не буде дугачких тропара 
и стихира које могу бити захтевне, како за појце тако и за слушаоце. А дру-
го, пазило се на то да перфекат, као неутрално прошло време, и глаголи 
несвршеног вида не однесу превагу над партиципима и аористом, чијом се 

1 В. Вукашиновић, „Литургијски језик Цркве“, Криза савремених језика теологије, зборник 
радова, Београд 2013, 129–130.
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употребом постиже динамичност, ствара се утисак о томе да се нешто оди-
грало управо сада, пред нашим очима, да слушалац или читалац учествује 
у ономе о чему се приповеда, да се осећа сведоком. Тако ова служба, поред 
осталог, жели да постигне живи сусрет са светим царем и његовом епохом. 
Типолошке асоцијације између прошлих и наших времена замишљени су 
као „мостови векова“ да би се постигао непосредни молитвени дијалог 
између прослављенога и оних који га славе. 

служба је настајала у манастирској средини, уз напоре да се не искора-
чи из оквира оригиналности нашег средњовековног црквеног песништва, 
на који је скренуо пажњу димитрије Богдановић у својој анализи савине 
службе светом симеону: „све остало је у савиној служби оригинално, 
разуме се у оном смислу у коме се уопште може говорити о оригиналности 
у средњовековном византијско-словенском песништву: као изворно на-
дахнуће и осећање, и отуда проширивање и обогаћивање већ утврђеног, 
стандардног репертоара стилских израза и облика на српскословенском 
језику“.2 Колико се у томе успело, процениће како стручна тако и бого-
службена употреба овог новог химнографског састава.

служба се састоји из велике вечерње са литијом и пуног јутрења са 
великим славословљем. с обзиром на то да се свети цар празнује на сам 
дан божићних поклада, у неколико стихира употребљени су претпразнич-
ни мотиви наступајућег периода поста и дочека Рођења христовог. Ирмо-
си шестог гласа преузети су из канона апостола филипа ради лакшег евен-
туалног укрштања канона светих који се празнују истога дана, док су тро-
пари Богородици у целој служби новонастали. Кроз историју Цркве служ-
бе су често писане за потребе новог богослужбеног места. сећајући се тога, 
али и са жељом да се подигне олтар посвећен цару јустинијану, у другом 
тропару четврте песме канона помиње се његов храм.

Поред употребе говорног језика у богослужењу, наша помесна Црква 
осећа као свој важан задатак неговање црквенословенске традиције, како 
у школству тако и у пракси. Такође, истраживања су већ показала да се 
међу верницима који су редовни на богослужењима ипак даје предност 
милозвучју најпре старог језика, па тек онда говорног.3 осим тога, поме-
нућемо још два мотива за писање на црквенословенском језику. на првом 
месту – покушај да се и наше време уброји у богату црквенословенску 
химнографску традицију у срба и настави њено богаћење, а на другом 
месту – наставак размене црквене поезије са осталим помесним словен-
ским Црквама.

2 д. Богдановић, „Предговор“, у: свети сава, Сабрани списи, Београд 1986, 28.
3 Р. Бајић, Богослужбени језик у Српској православној цркви, манастир Бањска – Београд 2007, 

346–359.
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химнографија увек, поред текстологије, надахнућа и језика, отвара и 
питање црквеног појања. Извесно је да су „сви текстови које налазимо у 
богослужбеним књигама наше Цркве написани да се поју древним напе-
вом, који данас називамо ’византијским’“.4 међутим, кроз вековну праксу 
освештано је и формирано народно српско појање и химнографија, која се 
од византијске одваја најпре – језиком, затим поетским елементима који су 
условљени специфичном мелодијом, као и ритмиком и другим особинама.5 
Када је реч о појачкој метрици понуђеног новог састава, прилагођавана је 
савременом црквеном појању.

служба је сложена у двостубачни систем из два разлога. Први је исто-
ријски, тј. жеља да се обнове поједини стари обрасци по угледу на наш 
првоштампани Минеј из 1536. године, који је преузео из рукописне тра-
диције распоред текста у два ступца. други разлог је естетско-практични. 
овакав слог текста омогућава да се служба и визуелно осети као поезија 
распоређена у строфама правилног формата, а не као проза. Вишевеков-
ним коришћењем руских богослужбених књига потиснут је древни пре-
лом текстова који се данас, у нашој средини, одржао само у издањима Би-
блије за приватну употребу. 

Акроним аутора налази се у почетним стихирама вечерње службе. од 
надредних знакова заступљени су само спирити и знак за облике множине. 
Акцената, као ни скраћеница, у тексту нема како би се олакшало певање 
односно читање, а појање се труди да прати ортоепију. често се и данас у 
богослужењу греши у правилима српског изговора црквенословенских 
речи.6 Ради илустрације карактеристичних примера који су се нашли у овој 
служби издвојићемо неколицину примера иначе фреквентних, али и ређе 
познатих речи са транскрипцијом. За правило читања непостојаног а узе-
ћемо следеће речи: у последњој стихири на Господи возвах – хитрствовалъ єси 
(хитарствовал јеси), затим у стихирама на Хвалитех имамо више примера 
– сосѣклъ єси (сосјекал јеси), льжꙋыѧ (лажушчија), лѣторасль (љеторасал), док 
у првом тропару седме песме канона имамо придев – ѡстръ (остар). Као 
пример упрошћавања изговора код сложеница и сугласничких група у 
петој стихири на Господи возвах издвајају се две речи – любопраꙁднственный 
(љубопразднествениј), и праꙁдники (празники), затим у славику на Господи 
возвах – честное (чесноје), и у Свјетилну вокатив именице – ѻтче (оче). 
Карактеристични примери изговорног о налазе се у ирмосу седме песме 
канона – въ вавѷлѡнѣ (во вавилоње) и ввержени (вовержени). Везници, у бо-

4 И. Зиројевић, Радуј се, Симеоне Свети, хиландар – света Гора 2015, 29.
5 д. Богдановић, „Византијски књижевни канон у српским службама средњег века“, у: Тео-

досије, Службе, канони и Похвала, Београд 1988, 19.
6 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, Врњци 2016, 24–26.
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городичну шесте песме канона – ꙁанеже (зањеже) и у славику на Литији – 
дондеже (дондјеже или доњдеже), добар су пример за умекшавање изговора. 

Ради основног прегледа сакралне књижевности у срба последњих де-
ценија, поменућемо истакнуте ауторе и њихова остварења, без намере да 
се систематски прикаже стваралаштво ове сложене гране црквене умет-
ности до данас. 

химнографија је на црквенословенском језику у српскоj средини про-
шлог века значајно обновљена и освежена трудом неколицине црквених 
прегалаца. међу њима, нарочито се истакао прота мирко Павловић. са-
ставио је укупно петнаест служби, и то: Петру Коришком, Гаврилу патри-
јарху српском, Иринеју епископу сремском, Теоктисту бившем краљу дра-
гутину, Злати мегленској, јоасафу српском метеориту, новомученицима 
Пајсију и Авакуму, Великомученици недељи, науму охридском, Ана ста-
сији српској, Гаврилу Лесновском, Прохору Пчињском, Ромилу Раванич-
ком, стефану Високом и Рафаилу Банатском.7 с обзиром на то да је отац 
мирко настојао да попуни велики недостатак служби неопходних за про-
слав љање светих из рода нашега, свети Архијерејски синод је у своје из-
дање Србљака из 1986. године уврстио већину протиних служби, које су на 
тај начин ушле у општу употребу. у овом зборнику објављена је и служба 
Преподобном Роману Ђунишком из пера николаја Велимировића. од ис-
тог владике сачуван је и Канон Пресветој Богородици словесници.8 епи-
скоп хризостом столић, још као хиландарски сабрат, написао је службе 
Икони Богородице Великореметске и сави трећем архиепископу српском.9 
И у данашње време велики је допринос српске атонске Лавре развоју и 
неговању богослужбеног блага. Између осталог, манастир хиландар је об-
јавио нову службу Преподобном симеону мироточивом, коју је написао и 
компоновао за византијски напев Игор Зиројевић.10

Писање црквене поезије на говорном језику започео је још николај 
Велимировић састављањем службе новомученицима српским.11 Помену-
ти прота мирко саставио је на српском акатисте науму охридском, јовану 
Претечи и Акатист свим српским светима. Такође на српском и владика 
хризостом столић пише службу Теодору Вршачком и молебни канон пре-
подобном Петру Коришком. Њихов рад дао је повода и елана млађим ге-

7 Прота мирко Павловић (1900–1977) почео је у зрелим годинама да се бави химнографијом. 
све што је написао објављивано је од 1969. до 1976. године.

8 Eпископ николај, Сабрана дела, књига xI, диселдорф 1978, 761–766. осим овог акатиста, сви 
остали канони, акатисти и молебни објављени у овој књизи, писани су на српском језику.

9 Владика хризостом столић (1939–2012) приступа црквеном песништву након дугогодишњег 
манастирског, али и академског искуства. Његов допринос на овом пољу пада у време од 1982. 
до 1992. године. 

10 И. Зиројевић, нав. дело. 
11 епископ николај, нав. дело, 691–712.



128 | НИКОЛА ЈОЦИЋ

нерацијама да се труде на том пољу. Тако је, на пример, Богдан Лубардић 
саставио Акатист светом јустину Ћелијском12, а монахиње манастира јаска 
спевале службу свештеномученику Варнави настићу.13 у многим епар-
хијама српске Цркве има младих теолога, монаха, монахиња и трудо љу-
бивих верника који настоје да обогате молитвени живот своје заједнице 
састављањем молебних канона и акатиста, али и служби. Њихови радови 
најчешће остају у електронској форми. Помак на том пољу, учинила је из-
давачка кућа митрополије дабробосанске, објавивши у два тома нове и 
старе службе српским светима.14 међутим и даље се осећа потреба како за 
црквеним тако и за стручним покровитељством које би сакупљало, про-
веравало и објављивало нова остварења црквеног песништва. 

на крају, сетимо се још једног извора који је обогатио богослужења 
наше помесне Цркве – светогорског. јеромонах Атанасије, сабрат манасти-
ра симонопетре, саставио је службе Преподобном јустину Ћелијском и 
светом николају Жичком, које су на српски преведене трудом епископа 
Атанасија јевтића.15 

12 Б. Лубардић, Акатист преподобном оцу Јустину Ћелијском: сусрет са образом српске душе, 
манастир Ћелије, Ваљево – Београд 1995.

13 Служба светом исповеднику вере Варнави епископу хвостанском, сремски Карловци 2005.
14 Србљак, дабар, добрунска Ријека 2015.
15 Службе светог преподобног Николаја Новог Жичког и Јустина Новог Ћелијског, епархија 

ваљевска, Ваљево 2011.
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NIKOLA JOCIĆ

HOLY SERvICE DEDICATED TO  
ST JUSTINIAN THE EMPEROR – A CONTRIBUTION  

TO CONTEMPORARY LITURGICAL  
SERBIAN HYMNOGRAPHY

Summary: There are architectural remnants and former church units dat-
ing to the era of Emperor Justinian I (527–565) in several Serbian Orthodox 
Church dioceses. His life and work have always attracted attention of a wide 
range of scholars, both in east and west. Nevertheless, in our ecclesiastical 
circumstances, an urge to establish a cult and prayerful reverence of the 
Saint Emperor is strongly felt. To date, it has not been fully possible to prop-
erly commemorate this holiday since there was no holy service dedicated 
to the holy tzar, whereof an idea to compose “Holy Service to rightfully 
faithful Justinian the Emperor” entirely in Old Church Slavonic stemmed. 
St Justinian the Emperor is commemorated in the Orthodox Churches on 
November 14th/27th. The Service is here offered to expert and wider ecclesi-
astical audience for evaluation and praxis.
Keywords: Justinian the Emperor, festal service, Old Church Slavonic, con-
temporary hymnography.
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АнЂеЛА ГАВРИЛоВИЋ

ПРИЛоГ ПРоучАВАЊу АРхИјеРејсКИх ЖеЗАЛА  
у умеТносТИ КАРЛоВАчКе мИТРоПоЛИје сА ПосеБнИм 

осВРТом нА уКРАс ГЛАВе АРхИјеРејсКоГ ЖеЗЛА 
ВРШАчКоГ ВЛАдИКе јосИфА јоВАноВИЋА ШАКАБенТе 

(1786-1805) у ВЛАдИчАнсКом дВоРу у ВРШЦу (1783)1

Апстракт: Архијерејско жезло представљало је у Карловачкој митро-
по лији ознаку највише духовне власти и пастировања стадом. српски 
јерарси, како патријарси, тако и епископи, били су на репрезентатив-
ним портретима редовно са њиме приказивани. Владичански двор у 
Вршцу, којег је саградио јован Георгијевић, као владика вршачки 
(1749–1769) чува у својој ризници неколико репрезентативних очува-
них примера жезала која су припадала еминентним црквеним лично-
стима новије српске историје (xvIII и xIx век). сходно томе, она но се 
и нарочито раскошан украс. Посебно је репрезентативан пример жезла 
јосифа јовановића Шакабенте (1786–1805), синовца српског патри-
јарха Арсенија Iv Шакабенте (1739–1749) епископа пакрачко-славон-
ског и потом владике вршачког. овај способни и предузимљиви вла-
дика је оставио трага у духовном, црквеном, културном, просветном 
и уметничком животу српске православне цркве и државе. Његово 
жезло, израђено је од слоноваче, на врху има глоб и крст, а око крста 
су изведене две симетричне и хералдички постављене велике змије 

1 овај рад је презентован на научном скупу под називом Црква и политика: Сусрет, сукоб и 
дијалог идентитета – духовни и теолошки оквири и тумачења 1. децембра 2020. године, који је 
услед ситуације изазване вирусом Covid-19 одржан онлајн, а који је организован под покрови-
тељством Православне епархије Бачке и фондације Конрад Аденауер. Рад је настао као резултат 
рада у оквиру пројекта матице српске, Центра за литургичке студије Монс Хемус и Института 
за литургику и црквену уметност Православног Богословског факултета универзитета у Бео-
граду Богословље и духовни живот Карловачке митрополије од краја XVII до почетка XX века. 
овом приликом желим да још једном изразим своју топлу захвалност оцу недељку Васиљевићу 
и миодрагу Калишком из Вршца на љубазности што су ми омогућили да уђем у Владичански 
двор да видим жезло о којем је реч и да га фотографишем. Такође, најтоплије благодарим Терези 
Бојковић за превод текста резимеа овог рада на енглески језик.
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разјапљених чељусти. са лица је у овалу главе жезла изображено Ва-
скрсење христово, а са наличја је приказан грб пакрачко-славонске 
епархије и грб породице јовановић Шакабента. у раду се прати тра-
диција приказивања мотива Васкрсења христовог и змија, како по-
јединачно, тако и у оквиру украса на жезлима, а такође се објашњавају 
разлози њихове појаве у саставу украса жезла.

Кључне речи: архијерејска жезла, Карловачка митрополија, јосиф 
јовановић Шакабента (1786–1805), украс главе архијерејског жезла 
јосифа јовановића Шакабенте, 1783.

Увод. српски јерарси Карловачке митрополије носили су инсигније 
свог црквеног достојанства, а једна важна инсигнија била је и жезло. они 
су на репрезентативним портретима редовно били приказивани са жезлом 
у рукама. специфичан положај Карловачке митрополије као црквено-по-
литичке институције српског етноса у хабзбуршкој монар хији на каракте-
ристичан начин се огледао у појави и приказивању ин сигнија црквених 
личности у њеном врху, а нарочито у једној од њих – архијерејском жезлу, 
које је представљало сублимативни симбол духовне власти патријарха над 
јединственим српским ентитетом у саставу разнородне и нове духовно-
културне матрице у којој се он нашао. Тај симбол је уједно представљао 
ослањање и непрестано подсећање на средњовековну традицију, личност 
и дело првог српског архиепископа светог саве, оснивача српске право-
славне цркве. очуван је велики број портрета српских јерархâ са жезлима, 
а овом приликом ћемо се ограничити на оне најважније и у литератури 
доступне портрете јера раха xvIII века, времена када је настало и жезло 
владике јосифа јова новића Шакабенте, које је фокус овог рада. Такође, и уз 
представљена жезла и сама очувана жезла биће предмет истраживања овог 
рада – њихов украс, историјат таквог вида украса и његово значење.

Изглед жезла црквених великодостојника темељио се и ослањао на 
средњовековну традицију. она су по правилу била израђивана од скупоце-
ног материјала, најчешће од слоноваче, и као таква приказивана и у делима 
уметности. у наставку рада изложићемо поделу жезала према типу и рас-
коши украса. 

Подела жезала према виду декорације. Жезла се према типу украса и 
степеновању у раскоши украса главе могу оквирно поделити у неколико 
категорија. украс је могао бити веома раскошан, сасвим једно ставан, или 
је пак припадао средњем решењу, када је на њему био зас туп љен редован 
украс у сведенијим размерама. међу њима су постојале и варијације. 

у састав најједноставнијег типа украса главе жезла улазио је само један 
удвостручени мотив – мотив змија у пару, иначе неизоставни део украса 
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главе архијерејских жезала на простору Карловачке митрополије. Змије су 
биле постављене симетрично и хералдички. на овај начин при казано је и 
украшено жезло на првом портрету српског патријарха и првог челника 
Карловачке митрополије Арсенија III чарнојевића у цркви на трону у 
острогону (1708),2 затим жезло на грбу на портрету истог патријарха од 
јова Василијевича (1744),3 као и жезло патријарха Арсенија Iv јовановића 
Шакабенте на бакрорезном портрету из књиге „стематографија“ христи-
фора Џефаровића (1741; сл. 1),4 потом жезло епископа арадског синесија 
Живановића на портрету од непознатог аутора који се чува у манастиру 
светог симеона столпника у Арад Гају,5 жезло епископа горњокарловачког 
данила јакшића (1750–1769) на пор трету који се чува у музеју срба у 
хрватској (Загреб),6 жезло епископа будимског дионисија Поповића 
(1790–1828) на портрету од михаила Живковића које се чува у сентандреји,7 а 
по свој прилици и жезал епи скопа карловачко-сењско-приморског данила 
љуботине (1713–1737) на његовом портрету пореклом из манастира Гомирја 
од непознатог ау тора (данас у музеју срба у хрватској).8 на доступној 
фотографији овог последњег портрета тај детаљ се не види у целости, али 
се са великом дозом вероватноће сме претпоставити да је припадао овом 
једно став нијем виду украса, налик поменутим примерима.9 

нешто сложенији подтип украса главе жезла је декорација која уз 
представе змија садржи још и цвет или флорални украс између њих са 
крстом или без њега. Као пример овог типа украса може послужити бакро-
резни портрет епископа арадског синесија Живановића (1711–1768) из 
књиге „Правила мољенаја“ издате у Римнику 1761. године аутора јосифа 

2 о. микић, Портрети Срба XVIII века, нови сад 1965, 125, кат. бр. 205 (даље у тексту: микић, 
Портрети Срба, са бројем стране); о. микић, Портрети Срба XVIII века, нови сад 2003, 68–
69, 204 –205, кат. бр. 203.

3 микић, Портрети Срба, 125, кат. бр. 206; микић, Портрети, 205, кат. бр. 204; м. Тимо-
тијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, у: д. медаковић (ур.), Западноев-
ропски барок и византијски свет, Београд 1991, 160–164, сл. 5; К. Васић, Портрети српских ар
хијереја у Карловачкој митрополији (1690–1790), нови сад 2013, сл. стр 16, сл. 2.

4 микић, Портрети Срба, 72, 216 (кат. бр. 12; д. давидов), сл. стр. 70; Тимотијевић, Портрети, 
163–164, сл. 7; Васић, Портрети, сл. 18.

5 микић, Портрети Срба, 46 (кат. бр. 42); микић, Портрети, 127 (кат бр. 47).
6 уп. микић, Портрети Срба, 52 (кат. бр. 52); микић, Портрети, 133–134 (кат. бр. 60). ово дело 

није датовано, а вероватно је рад Василија Романовића, уп. наведена дела.
7 микић, Портрети Срба, 98 (кат. бр. 154); микић, Портрети, 177–178 (кат. бр. 150).
8 уп. микић, Портрети Срба, 74 (кат. бр. 94); микић, Портрети, 156 (кат. бр. 106).
9 Верујемо да се, на основу бочних лукова које формирају змије, а нарочито слободног про-

стора у средишњем делу жезла између њих, који се на другим раскошнијим – правим и илусто-
ваним – примерима жезла не јавља, сме претпоставити да је на овој слици жезло било налик 
поменутим примерима (за жезла једноставног украса, уп. раније примере и напомене; за ра-
скошнија жезла уп. микић, Портрети, 106, кат. бр. 8, 118, кат. бр. 30, 119, кат. бр. 31, 122–123, кат. 
бр. 37, 38, 137, кат. бр. 66, 140, кат. бр. 72 и примере у наставку овог рада).
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1. Портрет патријарха Арсенија Iv јовановића Шакабенте, „стематографија“ 
христифора Џефаровића, бакрорез (1741).
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Антона Лидла (сл. 2),10 или епи-
скопа будимског Василија ди-
митријевића (1728–1748), који се 
чува у епископском двору у се-
нтандреји непознатог аутора.11

наредна варијанта украса 
главе жезла формирана је од 
представа змија у пару и крста са 
глобом или без њега у једно став-
ној форми, као што се може ви-
дети на портрету епископа па-
крачког Кирила Живковића 
(1786–1807) од Арсе Теодоровића, 
који се чува у епископском дво-
ру у Пакрацу12 или пак на пор-
трету Павла ненадовића као ми-
трополита карловачког са гло-
бом (сл. 3; 1749–1768), где је жезло 
приказано са крстом и глобом.13 
овом последњем портрету срод-
ни су и портрети поменутог ми-
трополита као епископа горњо-
карловачког с тим што је на њи-
ма под крстом постављен флорални мотив.14

у сложенији односно разрађенији вид овог украса жезла спада декора-
ција жезла јована Георгијевића као епископа вршачког на његовим портре-
тима од јохана михаела Вагнера (сл. 4).15 Код овог типа украса, представа-

10 микић, Портрети Срба, 98 (кат. бр. 154); микић, Портрети, 215, кат. бр. 9 (д. давидов); 
Васић, Портрети архијереја, сл. 13.

11 микић, Портрети Срба, 37 (кат. бр. 25); микић, Портрети, 118 (кат. бр. 30).
12 микић, Портрети Срба, 49 (кат. бр. 46); микић, Портрети, 128–129, кат. бр. 50.
13 микић, Портрети Срба, 49 (кат. бр. 46); микић, Портрети, 225 (кат. бр. 31); Тимотијевић, 

Портрети, сл. 13б.
14 микић, Портрети Срба, 79–80 (кат. бр. 118–119); микић, Портрети, 160–161 (кат. бр. 114, 

115); Тимотијевић, Портрети, сл. 13а.
15 микић, Портрети Срба, 42 (кат. бр. 33, 34); микић, Портрети, 122–123, кат. бр. 37–38; 

Тимотијевић, Портрети,164–165, сл. 9; о портрету овог владике у свечаном сакосу в. детаљно: 
А. Гавриловић, О украсу омофора владике вршачког Јована Георгијевића на његовом портрету од 
Јохана Михаела Вагнера (1765) и његовом значењу, у: др В. Вукашиновић, др П. Перић (ур.), 
Богословље и духовни живот Карловачке митрополије. Година : Богословље и духовни живот 
Карловачке митрополије у оквиру 800 година аутокефалије српске православне цркве. Збор-
ник радова са научног скупа , Београд – нови сад 2019, Београд 2019, 206–226 (за жезло и натпис 
в. посебно 210–211, 220). нисмо били у прилици да на лицу места видимо и други владичин 

2. Портрет епископа арадског синесија 
Живановића (1711–1768) из књиге „Правила 

мољенаја“ јосифа Антона Лидла Римник, 
бакрорез, детаљ (1761).
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ма змија, шара и крста придодат 
је и натпис поседника жезла и 
његова црквена титула на овалу 
под шаром и крстом. додајмо и 
то да ова жезла садрже и знаме-
нити библијски цитат из мате-
јевог јеванђеља: „Будите мудри 
као змије и безазлени као голу-
бови“.16 овом репрезентативном 
типу категорије жезла припада 
жезло вршачког владике јосифа 
јовановића Шакабенте које ће-
мо посебно описати и чији ћемо 
украс детаљно анализирати. оно 
је очувано и налази се у Влади-
чанском двору у Вршцу, а изо-
бражено је и на репрезентатив-
ном портрету овог владике који 
је извео Теодор Илић чешљар 
(1787).17 Ваља напоменути да је 
ово жезло представљало акцесо-
ар и потоњих владика вршач-

ких, као и то да су и епископи са њима приказивани на портретима (влади-
ка емилијан Кенгелц или Висарион Костић).18

најзад, најсложенији вид украса главе жезла поседују жезла темиш-
варског владике стефана Авакумовића на портрету који је извео Арса 
Теодоровић, а који се чува у српском викаријату у Темишвару19 или нпр. 
жезло митрополита карловачког Викентија јовановића Видака које се чува 
у Владичанском двору у Вршцу (1772; сл. 5). 20 Поједина жезла су у саставу 

портрет (у мандији) у Владичанском двору у Врпцу, али, свакако са резервом можемо изнети 
мишљење, да би према аналогији са владичиним портретом у сакосу (уп. Р. Рашајски, Галерија 
слика у банатској епархији у Вршцу и манастиру Месићу, Рад војвођанских музеја 2 [1953] 277–
278, 280), детаљи жезла владике јована Георгијевића у мандији одговарали његовом портрету у 
сакосу (уп. Гавриловић, О украсу омофора владике вршачког, 213).

16 В. претходну напомену.
17 микић, Портрети Срба, 64, кат. бр. 74; микић, Портрети, 143–144 (кат. бр. 80), Т. xxII; 

Васић, Портрети архијереја, сл. 48; о другим чешљаревим портретима овог владике в. м. 
Тимотијевић, Теодор Илић Чешљар (1746–1793), нови сад 1989, 65–66.

18 З. м. Туркан, Владичански двор Епархије банатске. Српска праволавна црква. Вршац, 
Вршац 2007, 38.

19 микић, Портрети Срба, 27 (кат. бр. 7а); микић, Портрети, 106, кат бр. 8, Т. xxIv.
20 Туркан, Владичански двор Епархије банатске, 21, 29.

3. Портрет митрополита карловачког Павла 
ненадовића (1749–1768), бакрорез, детаљ.
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своје декорације обухватала и митре, као нпр. жезло епископа Викентија 
Поповића или жезло Лукијана Богданоића.21 Попут жезла владике јосифа 
јовановића Шакабенте на исти начин је и жезло митрополита карловачког 
Викентија јовановића Видака (1772) ушло у посед наредних владика, а њиме 
се користио и са њиме био приказан на репрезентативном портрету и епи-
скоп Георгије Лепић (1932, сликар: светислав Вуковић).22

Жезло Јосифа Јовановића Шакабенте. Када је о жезлу јосифа јова-
новића Шакабенте реч, оно представља окосницу овог рада (сл. 6а, 6b, 6c). 
ово жезло је једно од најлепших, најрепрезентативнијих и изузетно добро 
очуваних жезала и са њиме је његов поседник изображен на већ помену-
том репрезентативном портрету од Теодора Илића чешљара (1787).23 Вла-
дика јосиф јовановић Шакабента био је способни прелат који је оставио 
трага у духовном, црквеном, културном, просветном и уметничком живо-

21 о епископу Викентију Поповићу и његовој делатности в. најновију монографију Б. Тодић, 
Епископ Викентије Поповић: (1774–1785): Прилог историји и уметности Вршачкокарансебешке 
епархије, нови сад 2020; за илустрацију в. микић, Портрети Срба, 96 (кат. бр. 151); микић, 
Портрети, 176 (кат. бр. 146); Тимотијевић, Портрети, 154, сл. 2; за слику „узбуркано море“ 
уроша Предића (1910), где је Лукијан Богдановић приказан у клечећем ставу са жезлом на поду, 
в. ј. чалија, Симболика највећег платна из Предићевог опуса. Патријарх пред узбурканим морем, 
Политика, 06. јануар 2016; о урошу Предићу и његовом делу у целини в. м. јовановић, Урош 
Предић: 1857–1953, нови сад – сомбор 1998 (са старијом литературом).

22 Туркан, Владичански двор Епархије банатске, 21, 29.
23 о овом портрету в. референцу мирослава Тимотијевића у напомени број 17 овог рада.

4. Портрет вршачког епископа јована Георгијевића од јохана михаела Вагнера,  
уље на платну, Владичански двор, Вршац (1765), детаљ.
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ту српске православне цркве и државе.24 Био је јако образован, угледао се и 
од раног узраста посматрао и сарађивао са владиком вршачким јованом 
Георгијевићем и од детинства је био нераздојни пријатељ доситеја об-
радовића. Реч је о предузимљивом црквеном великодостојнику који је нај-
пре, од 1781. године, био владика славонско-пакрачки.25 док је вршио ову 
захтевну и веома осетљиву функцију, један од његових првих и најзна-
чајнијих послова, био је сузбијање уније, која је управо у том периоду у 
Вараждинском генералату започела са веома снажним активностима.26 
Том приликом, владика јосиф је све преварене србе који су се покајали 
прихватио назад у православље.27 Затим је владика био премештен на дуж-

24 о његовом животу, напредовању у служби и делатностима в. ј. јовановић Шакабента, 
Авто биографија епископа Јосифа Ј. Шакабенте (д. Ђорић, ур.), Гласник Историјског друштва у 
новом саду 7 (1934) 363–365; с. новаковић, Јосиф Јовановић Шакабента епископ бачки, Гласник 
Историјског друштва новог сада 10 (1937) 120; еп. с. Вуковић, Српски јерарси од деветог до 
деветнаестог века, Београд – Подгорица – Крагујевац 1996, 256–257; д. давидов (ур.), Знамења 
Карловачке митрополије, Београд 2007, 50.

25 еп. Вуковић, Српски јерарси, 257.
26 Р. Грујић, Пакрачка епархија, нови сад 1930, 164.
27 Исто, 166.

5. Жезло митрополита карловачког Викентија јовановића Видака,  
слоновача, детаљ (1772).
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ност епископа у Бачкој епа-
рхији, коју је вршио две го-
дине (1784–1786), да би му по-
том била додељена и фун к-
ција владике вршачког (1786 
–1805) са седиштем у Влади-
чанском двору у Вршцу, коју 
је обављао све до своје смр-
ти, 31. децембра 1805. годи-
не.28 нарочито треба истаћи 
духовну и просветну делат-
ност владике јосифа, његово 
учешће у раду Темишварског 
сабора 1790. године и борбу 
за успостављање српске вој-
водине, активност у обнови 
манастира месића и чиње-
ницу да је Вршац захваљу ју-
ћи њему стекао статус сло-
бодног града.29

Жезло овог владике из 
времена његовог пастир-
ство вања у славонско-пак-
рачкој епархији, израђено је 
од слоноваче и има необич-
но богато украшену главу. 
на њеном врху је изображен 
позлаћени крст, са лица (где 
је представа Васкрсења хри-
стовог) украшен утиснутим 
медаљонима од драгог ка ме-
ња на укрсници плавим, а на 
краковима крста црвеним. са 
наличја где је приказан грб 
славонско-пакрачке епар хи-
је, крст је украшен утисну-
тим црвеним медаљонима 

28 еп. Вуковић, Српски јерарси, 257.
29 Исто.

6а) Жезло јосифа јовановића 
Шакабенте, епископа 
пакрачко-славонског, 

слоновача, аверс,  
детаљ (1783)

6b) Жезло јосифа јовановића 
Шакабенте, епископа 
пакрачко-славонског, 

слоновача, реверс, детаљ (1783)

6c) Жезло јосифа јовановића 
Шакабенте, епископа 
пакрачко-славонског, 

слоновача, детаљ (1783)
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свуда, осим на доњем краку крста.30 Кракови крста су једнаке дужине и на 
крајевима се благо полукружно завршавају, а не равно, како је то најчешће 
случај. Крст почива на глобу који је скоро једнаких димензија као и сам 
крст. Под крстом на глобу су два позлаћена флорална орнамента са листо-
вима без цвећа на која се настављају тела двају симетрично постављених 
увијених змија. Змије су приказане веома реалистично и акрибично: имају 
дебела тела, наглашен застрашујући поглед, разјапљене чељусти из којих 
провирују зуби, док је површина тела змија састављена од бројних сегме-
ната крљушти. Змије су изувијане тако да њихова тела при главама фор-
мирају готово округле петље сасвим налик слову „о“, што је особеност 
овог жезла. Под крстом, глобом и змијама, на глави жезла је са лица изо-
бражена у овалу представа христовог Васкрсења, а са наличја је приказан 
грб пакрачко-славонске епархије и грб породице јовановић Шакабента. И 
са лица и са наличја, под глобом, а на самом врху оба овала, извире из 
кружних, на лицу позлаћених отвора флорално растиње у виду белих ли-
стова без цвећа. након кратког описа грба, осталим мотивима ћемо се по-
светити у посебним одељцима у наставку рада. но, пре свега да кажемо 
нешто о телу жезла. оно се састоји од четири чланка шестоугаоног пресека 
одељених са четири нодуса, а сваки нодус омеђен је златним флоралним 
орнаментима и белим мотивима жиоке на рабош. на првом нодусу су уре-
зани титула и име поседника жезла и година његовог настанка: епископ 
јосиф Шакабента, 1783 (Епискп Іос па 1783). на осталим сферним сегментима 
исписан је цитат из матејевог јеванђеља: „Будите мудри (будите мудри) 
као змије (яко ѕміія) и безазлени као голубови (яко гол) “.31

на наличју главе жезла је грб пакрачко-славонске епархије и грб по-
родице јовановић Шакабента. у дну је крст са четири једнака крака и ли-
стовима постављеним између кракова крста. Изнад њих у централном де-
лу су два овала са више представа, које носе два анђела, приказана бочно у 
полупрофилу. Изнад овала су крст и жезло, око њих листови и врпце, а 
изнад круна са крстом. у левом овалу су четири крстато одељена сегмента: 
у левом горњем пољу је катедрала, у десном горњем пољу две афронтиране 
животиње вероватно стилизовани лавови и крст над њима, у левом доњем 
углу је јастог, представа у десном доњем спољу је на фотографији нејасна, 
док се у десном овалу налазе ликови двојице ратника са сабљама и испод 
њих по свему судећи лисица.

30 Занимљиво је приметити да данашњи изглед лица крста, са централним плавим медаљоном 
на укрсници крста и осталим црвеним, одступа од лица крста приказаног на жезлу на портрету 
владике јосифа јовановића Шакабенте од Теодора Илића чешљара, где је сликар изобразио 
само црвене медаљоне као „украс“ крста, уп. сл. 6а, сл. 6b и сл. 8 овог рада; о овом чешљаревом 
портрету в. напомену број 17 овог рада и сам текст рада.

31 натпис је очигледно исписан у целини, али овде доносимо само делове текста, који су били 
видљиви на страни жезла окренутој посматрачу у тренутку фотографисања жезла.
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у редовима који следе најпре ћемо обрадити симболику жезла. Потом, 
уз изузимање црквеног грба, пратићемо традицију приказивања других 
горепоменутих мотива на жезлу – крста, глоба, Васкрсења христовог и 
змија на жезлима који су сви присутни у средњовековној уметности, а 
анализираћемо и поменуте мотиве са аспекта иконографије и значења као 
самосталних мотива и у оквиру украса на жезлима, објашњавајући разлоге 
њихове појаве у саставу украса жезла.

. . .
Жезал. Жезло (ῥάβδος), пастирски штап украшен на горе поменут на-

чин, симбол је различитих божанских атрибута (2 мој 12.11). он је знак 
духовне силе, основа духовне силе мудрости, слика христове мудрости, 
односно праобраз христа цара, слика потпоре слабих, образ снаге правед-
ника, префигурација доброг пастира и Праведног судије, слика светог 
духа, оружја истине, слика Ароновог жезла (Ис 11.1) и најзад слика духовне 
власти и божанског владања.32 Архијерејски жезал означава власт светог 
духа која архијерејима помаже у напасању и вођењу пастве на путу спасе-
ња. Змије на жезлу архијереја подсећају на мудрост (мат 10.16), а крст на 
славу христову у њиховом раду са повереном му паством. Жезал се даје 
новопосвећеном архијереју после отпуста на литургији у току које је посве-
ћен, а уз поуку патријарха или најстаријег архијереја који је учествовао у 
његовој хиротонији.33 

Жезал је био и слика Ароновог жезла, па је као такав у средњовековној 
уметности приказиван расцветао као нпр. на олтару првосвештеника За-
харије или у рукама праведног јосифа.34 Као сакрални предмет, Аронова 
палица је чувана у светој скинији, служeћи као „знак непокорнима“, спо-
мен и доказ божанског избора Арона за првосвештеника, а симболично је 
означавала моћ и победу Израиља, свештеничку службу, васкрсење, Бого-
родицу и христво рођење од Пречисте деве марије. Византијски писци су 
у процветалој Ароновој палици симболично виделу христа, тајну овапло-
ћења и Богородицу, а Аронова палица се у црквеној поезији пореди са Бо-
городичином утробом.35 

32 G. W. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 1214; о жезлу и његовој симболици под-
робно в. и В. даутовић, Ризница манастира Светог Прохора Пчињског, у: н. макуљевић (ур.), 
манастир свети Прохор Пчињски, Врање – Београд 2015, 540–543.

33 еп. с. Шумадијски, Жезал, у: д. е. Калезић (ур.), енциклопедија православља, I, Београд 
2002, 671.

34 уп. нпр. Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, сл. 52.
35 А. Гавриловић, Црква Богородице Одигитрије у Пећкој патријаршији, Пећ 2018, 64–65.
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Украс жезла

Змије. Када је о представама змија реч, оне се на жезлима црквених 
великодостојника Карловачке митрополије, редовно приказују – како смо 
већ поменули – у пару (уп. сл. 1–8). Змије у пару или змајеви налазе се на 
бројним иконостасима, а различити тератолошко-змијолики мотиви су 
присутни у сликарству, у бројним средњовековним илуминираним руко-
писима, на архитектури, у скулптури, на сликаном соклу и на иконостаси-
ма, али и у различитим уметничким медијима познијег времена.36 

Историјат приказивања змија. још у грчкој уметности змија је пред-
стављала симбол мудрости, обнове живота, васкрсења, и оздрављења.37 
Током историје она је у различитим културама и уметностима, али и у са-
мом хришћанству имала дихотомну и многозначну симболику у зависно-
сти од контекста у коме се налазила односно у коме је приказивана. често 
је приказивана уз јелена и орла, као хтонски симбол зла. Познат је мотив 
орла са змијом у кљуну из Царске палате у Цариграду, а у српској уметно-
сти у дечанима су очувана два оваква мотива, премда се јавља и на другим 
местима у другим контекстима.38 Када је о мотиву змије као слици Ароно-
вог односно мојсијевог штапа реч, он се могао наћи у византијским руко-
писним илустрацијама и на фрескама, па је тако овај призор присутан у 
средњовековној уметности нпр. у припрати цркве михаила и Гаврила у 
Леснову, али и на другим местима.39 у хришћанској уметности, змија се 
најчешће приказује у сценама које илуструју Књигу Постања или компо-
зицијама везаним за живот мојсија.40 

36 Г. Бабић, Тератолошки украси у грчким рукописима IX и X века, Глас 8 (1993) 139–169; ; З. 
Ракић, Сликани украс српских рукописних књига од XII до XVII века, у: З. Ракић, И. Шпадијер и 
др. (ур.), Сликани украс српских рукописних књига од XII до XVII века, у: свет српске рукописне 
књиге: (xII–xvII век), Београд 2016, 183–184 (175–208); ј. Проловић, Рано доба српских рукописа, 
у: д. Војводић, д. Поповић (ур.), сакрална уметност српских земаља у средњем веку, Београд 
2016, 191; за још мотива в. ј. магловски, Тератолошки мотив у керамопластици Богородице 
Љевишке: Иконологија трифоре, Зограф 30 (2004–2005) 122.19; за познији период в. нпр. дау-
товић, Ризница, 494–495, сл. 24–25.

37 F. W. Fairholt (ed.), A Dictionary of Terms in Art, London 1870, 396.
38 Ch. Picard, Aigle et serpent. Sur le divers sens d’un symbole religieux à travers la Grèce du nord: 

D’après une oenochoé de bronze du Musée de Belgrade, старинар xIII-xIv (1965) fig. 7 (представа из 
Царске палате у Цариграду); В. Р. Петковић, Манастир Дечани, II, Београд 1941, pl. LxxxI (пред-
става у олтару на улазу у ђаконикон); Б. Тодић, м. чанак медић, Манастир Дечани, Београд 
2005, сл. 174, 211, 212 (представа на порталу који води из припрате у наос; даље у тексту: Тодић, 
чанак медић, Дечани, са бројем стране или слике); о овом мотиву иначе в. R. Wittkower, Eagle and 
Serpent. A Study in the Migration of Symbols, Journal of the Warbourg Institute 2/4 (Apr. 1939) 293–325; 
S. Todorovski, Eagle and Snake Relief on the Clock Tower in Bitola, Патримониум 11 (2013) 209–212.

39 с. Габелић, Манастир Лесново, Историја и сликарство, Београд 1998, 177, 177.1293.
40 В. нпр. K. Weitzmann, M. Bernabò, The Byzantine Octateuchs, I (Text), Princeton 1999, 22–23, 

33–34, 37–40, 204–205, ; K. Weitzmann, M. Bernabò, The Byzantine Octateuchs, II (Plates), Princeton 
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Тумачења представа змија на жезлу. Змија је приказивана у различи-
тим контекстима. она је атрибут са којим се приказују света Цецилија и 
света еуфемија, а често је са њом као атрибутом и симболом мудрости 
приказивана персонификације правде.41 Змија је од давнина представљала 
симбол мудрости.42 овај контекст је важан јер је довођен директно у везу са 
жезлима и њиховом симболиком, будући да је као што смо већ напоменули 
на жезлима, па и на жезлу владике јосифа јовановића Шакабенте био ис-
писан цитат из јеванђеља по матеју: „Будите мудри као змије и безазлени 
као голубови“ (мт 10.16).43 овај јеванђеоски цитат осим што је красио права 
жезла која су носили архијереји, често је био преношен и у различите умет-
ничке медије, нарочито у сликарство, па се са тим натписом на жезлу при-
казују владике. овај стих био је предмет бројних тумачења. суштина егзе-
гетске поруке је да та, да хришћани треба да се буду мудри као змије да би 
разумели и препознали зло и превару, а уједно и безазлени као голубови у 
опраштању грехова. 44 један од егзегета наводи тако и следеће речи: „не 
желим да увек будете као голубови, да не бисте били преварени и упали у 
замку због своје прекомерне простодушности. И не желим да увек будете 
као змије, да не бисте изливали отров против некога из свог срца, али же-
лим да се мењате у складу са временом, карактером и понашањем. Будите 
као змије да вас не ухвате. Ако вас ухвате, будите голубови – не уједаjте. 
све док је човек срчан, у њему постоји змија, јер је његов гнев сличан змији 
која је човечанство одвојила од Бога. Али кад неко приступи вери, змија се 
повлачи и дух улази у њега, који је дошао са небеса у облику голуба и по-
стао голуб. стога против неверника будите змије, али међу вернима будите 
голубови, да бисте понудили целиве љубави као што голубови чине једни 
другима. укратко, будите мудри као змије да бисте разумели и избегавали 
зло. И будите безaзлени (невини) као голубови да не бисте чинили никак-
вог зла. Разумети зло је хвале достојно, али чинити га заслужује казну. И 
није зао онај који разуме зло, већ онај који га чини“.45

у уметности новијег доба са змијом у рукама приказивана је персони-
фикација врлине мудрости, а и поједини владари у западној европи су као 
мудри приказвани са змијом у рукама као својим атрибутом. 46 

1999, col. fig. 1, 14, pl. 5, 41, 84–86, 91–98, 966–970; за српску средњовековну уметност в. нпр. Тодић, 
чанак медић, Дечани, сл. 266.

41 Fairholt, A Dictionary of Terms in Art, 396.
42 о симболици змије у хришћанству в. нпр. код светог Василија Великог, P. Schaff, Nicene and 

Postnicene Fathers, Series II, Vol. 8, Grand Rapids 1890, 182, 326, 347, 352, 353, 451, 817, 820.
43 За натписе и примере жезала в. горе.
44 Th. Oden (ed.), Ancient Christian Commentary on Scripture, Incomplete Commentary on Matthew, 

Vol. I, Downers Growe 2010, 175.
45 Oden, Ancient Christian Commentary on Scripture, Incomplete Commentary on Matthew, Vol. I, 175.
46 Fairholt, A Dictionary of Terms in Art, 396.
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Змија од мједи (Бр. 21.4–9; Јован 3.9 –15). Поред тога што је змија симбол 
мудрости, она је носила још једно значење. наиме, у различитим тума-
чењима поменутог матејевог стиха (мт 10.16), истиче се да су те змије сли-
ка оне „змије од мједи“ коју је мојсије подигао на стуб и којом је исцељивао 
у пустињи болесне Израиљце. у јеванђељу по јовану, објашњавајући фа-
рисеју и кнезу јудејском никодиму о крштењу, Исус говори и о догађајима 
из старог завета, правећи поређење између устајања сина Божијег и чина 
уздизања змије од стране мојсија која је исцељивала људе. Исус је употре-
био ову слику као праобраз свог чина оваплоћења, као целине економије 
спасења, испуњеног уздизањем на крст, говорећи: „И као што мојсије по-
диже змију у пустињи, тако треба син човечији да се подигне“. Према све-
том Клименту Александријском, змија означава горак и убилачки грех који 
се непрестано хранио читавим људском родом, на много начина гризући 
људску душу и уливајући разнолики отров слабости. није било другог на-
чина да „побегнемо од таквог победничког греха осим уз помоћ олакшања 
са самог неба. И тако је Бог Реч дошао ‘у лику грешног тела, да би осудио 
грех у телу’, како је писано (Рим 8.3). дошао је да обезбеди неуништиво 
спасење за оне који погледају у њега намерном вером или тражењем вер-
ских догми. чињеница да је змија била постављена на високу основу сва-
како указује на околност да је христос постао познат и уважаван тако што 
никоме није био познат; и указује на то да је био уздигнут са земље, као што 
је и сам на једном месту рекао: ‘својим страдањем на крсту’ (јован 12.32)“.47 
наредни стих јеванђеља у коме Исус говори никодиму нуди објашњење и 
разлог зашто се све ово догодило – да „сваки који верује у Њега не погине, 
него да има живот вечни“ (јов 3.16) и „јер Бог не посла сина свог на свет да 
суди свету, него да се свет спасе кроз Њ (јов 3.17).“ у складу са овим стихо-
вима и значењем змија, стоје и остали мотиви жезла. Поред змија у пару, на 
жезлу епископа јосифа јовановића Шакабенте изображен је и раскошан 
глоб. 

Глоб. Глоб је изведен од стакла смеђе боје. ова сфера представља хри-
стово знамење (печат Бога живога, откр. 7.2), будући да је на њој по прави-
лу изображен христов монограм који означава самог Исуса христа.48 Гло-
бови или сфере су у средњовековној уметности, често приказивани у рука-
ма анђела надвишени крстом, или без њега, или пак са христовим знаме-
њем или без њега и означавале су неприкосновени и свеприсутни христов 
ауторитет.49 на жезлу јосифа јовановића Шакабенте, као и у најраније 

47 T. C. Oden (ed.), Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament, IV–a. John 1–10, 
Downers Grove 2006, 123.

48 В. доле.
49 уп. нпр. D. Mouriki, The Mosaics of Nea Moni on Chios, Vol. I, Athens 1985, 109–112; Иста, The 

Mosaics of Nea Moni on Chios, Vol. II, Athens 1985, pls. 2, 4, 124, 125; Тодић, чанак медић, Дечани, сл. 
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време његове појаве у хришћанској уметности, монограм није приказан, 
али се имајући у виду контекст целине украса главе жезла подразумева.50 
стога су у ерминији сфере оваквог типа и означене као печати. Према све-
том симеону солунском, ови сферични предмети налик на облаке, пред-
стављају знање о Богу, које попут круга нема ни почетка ни краја и озна-
чавају освећење светим духом. духом светим се од змије постаје голуб, 
што је једна од бројних међусобних идејних веза присутних између мотива 
изображених на жезлу.51 Према светом симеону солунском, знамење бо-
жијег знања има форму круга, „пошто христос није учио као човек који се 
оваплотио, него као Бог који је без почетка и краја; и стога што христос 
држи целу васељену и читав космос у својој руци, као што је и давид 
рекао“.52 

Процветали крст. уз поменуте мотиве на жезлу епископа јосифа је 
приказан процветали крст. он је често приказиван на средњовековним 
фрескама, али и у бројним другим медијумима.53 о значењу крста, оставио 
је своје тумачење свети симеон солунски, који наводи: „Због тога иза 
жртвеника према источној страни стоји благословено оружје Жртве – Бо-
жанствени крст. он је четворостран у част Прикованог на крст, створите-
ља и садржитеља свег небесног и земног, који је сјединио небесно са зем-
ним, сишао са неба на земљу и од земље се вазнео на небо, у част свега што 
у себи обједињава и призивајући нас са свих крајева земље, са своје Бо-
жанске висине и унижености у оваплоћењу, те на крају, у част оног, ко 
узвишен у слави, дубином сиромаштва и понижења, али и обиљем мило-
сти и љубави препорађе нас, избавља из пакла и учини од земних небес-
ним. све ово означава крст“.54 

183; Габелић, Лесново, 112–113, T. xxvII; с. Габелић, Забелешке из Кучевишта, Зограф 31 (2006–
2007) 130.

50 В. претходну напомену.
51 В. горе.
52 J. P. Migne, Patrologia graeca, Cursus completes, Series Graeca, Vol. 155, Paris 1866, 869C–D; P. 

Hetherington, The Painter’s Manual of Dionisios of Fourna. An English Translation [from the Greek] with 
Commentary of Cod. Gr. 708 in the SaltyakovShchedrin State Public Library, Leningrad, London 1974, 
18; Гавриловић, Црква Богородице Одигитрије, 114.

53 В. нпр. G. Babić, Les croix à cryptogrammes, peintes dans les églises serbes des XIIIe et XIVe siècle, у: 
S. Dufrenne (ур.), Byzance et les Slaves. Études de civilization. Mélanges Ivan Dujčev (1979) 1–13; ј. 
магловски, Крст процветали из Празничног минеја Божидара Вуковића (1538), Зборник матице 
српске за ликовне уметности 29–30 (1993 –1994) 281–200; с. Габелић, Линеарно сликарство Си
сојевца. Прилог истраживањима монументалног нефигуралног сликарства, у: љ. максимовић, 
н. Радошевић, е. Радуловић (ур.), Трећа национална југословенска конференција византолога. 
Крушевац 10 –13. мај 2000, Београд 2002, 417–439; м. марковић, Иконографски програм нај
старијег живописа цркве Богородице Перивлепте у Охриду, Зограф 35 (2011) 119–143; Гавриловић, 
О украсу омофора владике вршачког Јована Георгијевића, 218–220.

54 Patrologia graeca 155, 341 D–344 A.
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у једном од поглавља свог дела под називом „христос је био и јереј, и 
учитељ, и архијереј рукоположен од оца по свом очовечењу“, исти црквени 
писац истиче коментаре важне за наше истраживање и каже следеће: „За-
тим је примио (sc. христос) и друго велико сведочанство свог свештенства, 
и то рукоположење. јер кад се преобразио и открио Божанствену славу 
Божанства свога (колико је то било могуће људима да виде) и тад; облак 
сјајан заклони их; и гле глас из облака говорећи ово је син мој љубазни, 
који је по мојој вољи; Њега слушајте (мт 17.5). Управо ово – Њега слушајте, 
значајније је од Крштења, и глас који се јавио са неба је симбол архијерејства 
(подвукла А. Г.). И мада је христос вечни јереј, ипак је отац посведочио за 
Њега. 

он је рекао ученицима: Ко вас слуша мене слуша (Лк 10.16), као што 
отац каже: Њега слушајте, сведочећи да је Он учитељ, и наш пастир, и 
Архијереј, живи образ Њега Самога, тј. Оца, као Слово и ипостасна Пре
мудрост, и слика Ипостаси Његове. И Отац заповеда да слушамо Сина 
(подвукла А. Г.)“.55 Како је архијереј слика христа, на шта и експлицитним 
говором указује уметност Карловачке митрополије,56 објашњење светог 
симеона солунског на својеврстан начин сведочи о једној паралели: као 
што је отац указао на христа као свог љубазног сина, и указао људском 
роду да Га слуша, тако је и људима указано да слушају архијереја, па је тако 
жезло такође и слика очеве заповести „Њега слушајте“, а глас архијереја 
глас христа.

уз горепоменуте и разматране мотиве централна представа на глави 
жезла владике јосифа Шакабенте свакако је слика Васкрсења. на поједи-
ним жезлима она је замењена представом Распећа христовог.

Представе Васкрсења. Представе Васкрсења присутне су на одре ђе-
ном броју примера реалних и приказаних жезала које смо приликом овог 
истраживања обрадили. оне су ту изображене у тесној симболици са оп-
штим значењем жезла и на свој начин доприносе сложености целине ње-
говог значења. И док је у средњем веку Васкрсење христово било илустро-
вано иконографским типом христовог силаска у ад, дотле је у млађој, ба-
рокној, епохи оно било у српској уметности илустровано по узору на за-
падне сликарске и идејне моделе (сл. 6a).57 на жезлу владике јосифа оно је 
приказано сасвим сведено на лик христа у пуној фигури са нимбом, раши-
рених руку и одевеног у залепршане одежде које сасвим скромно прекри-
вају тело. он излази из отвореног правоугаоног саркофага у дну компо-

55 Patrologia graeca 155, 456 D–457 A.
56 уп. нпр. Тимотијевић, Портрети, 160–164, сл. 5.
57 м. Тимотијевић, Иконографија Великих празника у српској барокној уметности, Зборник 

матице српске за ликовне уметности 25 (1989) 111–113.
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зиције сведеног на оквир. христос је означен златним сиглама свог имена 
(іс хс). осим на жезлима, ова композиција је приказивана и у другим идеј-
ним контекстима. Тако је Васкрсење у уметности Карловачке митрополије 
изображавано на надбедреницима и панагијама епископа приказиваних 
на портретима, међу којима овом приликом наводимо поменути бакрорез-
ни портрет епископа арадског синесија Живановића (1711–1768) из књиге 
„Правила мољенаја“ издатој у Римнику 1761. године, где је Васкрсење при-
казано на епископској панагији (сл. 2) и портрет српског патријарха Ар-
сенија Iv Шакабенте где је композиција Васкрсења приказана на његовом 
надбедренику (сл. 1).58 Приказ из свете историје на жезлу јосифа јовановића 
Шакабенте сасвим одговара наведеним примерима, с тим што је са иконо-
графске тачке гледишта још сведенији.

Када је реч о значењу сцене Васкрсења у контексту декорације жезла, 
речи светог симеона солунског најбоље га објашњавају. он наиме каже:

„Васкрснувши, Он (sc. христос) доноси целој васељени васкрсење и об
новљење кроз покајање, помоћу ког неверни и нечестиви, обраћени у хри-

58 микић, Портрети Срба, 98 (кат. бр. 154); микић, Портрети, 215, кат. бр. 9 (д. давидов); 
Тимотијевић, Портрети, 163–164, сл. 7.

7. Жезло српског патријарха Арсенија Iv Шакабенте,  
музеј сПЦ, слоновача, детаљ (1725–1748) .
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стову веру … постају равни анђелима. И до данас христос спасава, преоб-
ража невернике, дарује опроштење грехова кроз крштење, ма колико има-
ли грехова.

И верне, сагрешивши, обраћају се Њему, Он поново води ка спасењу: 
кроз исповести, сузе, скрушеност, милостињу и друга добра дела (подвукла 
А. Г.) “.59 на овај начин, распећем и васкрсењем Исус христос људском роду 
обезбеђује како каже он сам никодиму у јеванђељу по матеју вечни жи-
вот, тј. да „сваки који верује у Њега не погине, него да има живот вечни“ 
(јов 3.16) и „јер Бог не посла сина свог на свет да суди свету, него да се свет 
спасе кроз Њ (јов 3.17).“ 

Закључак. Како можемо видети, жезло је представало веома значајну 
инсигнију црквених великодостојанственика у Карловачког митрополији, 
док мотиви који чине украс главе жезла нису случајно одабрани и по став-
љени на дато место, већ су ту уклопљени у једну дубоко осмишљену зна-
чењску целину. ови мотиви су на жезлима приказивани како на портрети-
ма тако и на правим жезлима као реалистична слика свог времана, а најпре 
као одраз ослањања српске духовне елите Карловачке митрополије на ду-
говеку средњовековну традицију, значење и симболику ове инсигније, чи-
ме су тежили да изразе своје духовне и црквене, а са њима нераскидиво 

59 Patrologia graeca 155, 196 B–C.

8. Портрет вршачког владике јосифа јовановића Шакабенте од Теодора Илића 
чешљара, Владичански двор у Вршцу, уље на платну, детаљ (1787).
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повезане и политичке тежње оног времена. на основу анализе закључујемо 
да је жезлу јосифа Шакабенте најприближније и најсродније жезло његовог 
стрица, Арсенија Iv Шакабенте (1725–1748) које се данас чува у музеју 
српске православне цркве у Београду и које је изображавано и на бројним 
портретима овог епископа (сл. 7).60 овакав закључак се показује сасвим 
логичан, будући да се владика јосиф био син млађег брата Арсенија Iv 
Шакабенте и да се у свом животу и раду ослањао и угледао на свог стрица.61 
Поред украса у виду крста, глоба и змија у пару, жезло владике јосифа Ша-
кабенте има бројне натписе, од којих један – онај исписан на првом нодусу 
тела жезла – открива и време његовог настанка (1783). Поред имена посед-
ника, жезло садржи и цитат из матејевог јеванђеља: „Будите мудри као 
змије и безазлени као голубови“, што је била честа пракса у извођењу жез-
ла оног доба, па тако и жезло владике Арсенија Шакабенте садржи овај 
натпис. Када имамо у виду сву сложеност украса жезла владике јосифа 
јовановића Шакабенте, сагледавамо и врсно умеће и минуциозност слика-
ра Теодора Илића чешљара који је овај жезал изобразио на знаменитом, 
репрезентативном и у овом раду већ поменутом портрету овог владике 
(1787), који се данас чува у салону Владике у Владичанском двору у Вршцу 
(сл. 8).62**

60 За портрете в. нпр. Васић, Портрети, сл. 6, 11, 21; жезлу јосифа јовановића Шакабенте 
сродна су и жезла изображена на портретима патријарха јосифа Рајачића од јована Радоњића 
(уље на платну, 1856) и портрета истог јереја у пуном патријаршијском одејанију [о портретима 
патријарха јосифа Рајаичића, в. ј. Тодоровић, К. Васић, Огледало барокног принципа цркве – 
политика представљања патријарха Јосифа Рајачића кроз репрезентативне портрете, у: Р. 
Поповић, д. микавица (ур.), Патријарх јосиф Рајачић и његово доба (1785–1861). Зборник ра-
дова са научне конференције, сремски Карловци 5. новембар 2016, сремски Карловци – Београд 
2017, 223–234, сл. стр. 287, 302].

61 о владици Арсенију Iv Шакабенти, в. еп. Вуковић, Српски јерарси, 33–34.
62** о овом портрету в. горе; Порекло илустрација: 1) Васић, Портрети, сл. 18; 2) Исто, сл. 13, 

детаљ; 3) Исто, сл. 12, детаљ; 4) Анђела Гавриловић, 2019; 5) Анђела Гавриловић, 2019; 6а) Анђела 
Гавриловић, 2019; 6b) Анђела Гавриловић, 2019; 6c) Анђела Гавриловић, 2019; 7) Анђела Гаври-
ловић, 2019.
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ANĐELA GAvRILOvIĆ

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF BISHOPS SCEPTRES IN 
THE ART OF THE METROPOLITANATE OF KARLOvCI WITH 

THE SPECIAL REFERENCE TO THE DECORATION OF THE HEAD 
OF THE SCEPTRE OF BISHOP JOSIF JOvANOvIĆ ŠAKABENTA 

(1786-1805) IN THE BISHOPS RESIDENCE IN vRŠAC (1783)

Summary: The Bishop’s sceptre represented in the Metropolitanate of Kar-
lovci a sign of the highiest spiritual authority and the sign that bishop is the 
head of the spiritual flock (ill. 1–8). Serbian church dignitaries, patriarchs as 
well as bishops, were regularly shown with sceptres on their representative 
portraits (ill. 1–8). The Bishop’s Palace in vršac, built by Jovan Georgijević, 
as Bishop of vršac (1749–1769), keeps in its treasury several representative 
examples of the sceptres, which belonged to the eminent church figures 
from the recent Serbian history. Accordingly, they also wear particularly 
lavish ornaments. The sceptre of Josif Jovanović Šakabenta, a cousin of the 
Serbian Patriarch Arsenije Iv Jovanović Šakabenta (1739–1749), the bishop 
of the Serbian Eparchy of Slavonia and Pakrac (1781–1784), the Bishop of 
Serbian Eparchy of Bačka (1784–1786) and later the bishop of Serbian Or-
thodox Eparchy of vršac (1786–1805), is especially representative (1783; ill. 
6a–6c). Due to his abilities and endeavors, the bishop left a significant trace 
in the life of the Serbian Church, as well as in the spiritual, artistic, cultural 
and educational life of Serbia of his own time. His sceptre, executed in 
ivory, has a sphere and a cross on the top, while below the crown and the 
sphere there are two symmetrical and heraldically arranged large snakes 
with opened mouths of teeth. The Resurrection of Christ is shown on the 
averse of the head of the sceptre, and the coat of arms of the Eparchy of 
Slavonia and Pakrac as well as the coat of arms of the Jovanović Šakabenta 
family are shown on the reverse. The tradition in depicting of the men-
tioned motifs represented on the sceptre, namely of the Resurrection of 
Christ, the serpents in pair, the cross and the sphere is dealt with in the 
paper, both individually and within the conceptual ideas of the sceptres. 
The final aim of the paper is the research that brings to light the reasons for 
their appearance on the sceptre ornaments, that is, that points out to their 
meaning.

Keywords: Bishop’s sceptres, Metropolitanate of Karlovci, Bishop Josif 
Jovanović Šakabenta (1786–1805), decoration of the Head of the sceptre of 
Bishop Josif Jovanović Šakabenta.
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ВЛАдИмИР д. АнТИЋ

РефоРмА неумсКе ноТАЦИје у ЦАРИГРАду 1814. 
ГодИне И сРПсКо ПојАЊе: о ПИТАЊу нАКнАдне 

РеЦеПЦИје ,, ноВоГ меТодА “ у сПЦ

Апстракт: Више неуспелих покушаја да се неумска нотација и метод 
учења псалтике реформишу током xvIII века, коначно су довели до 
предлога новог метода ,,тројице учитеља” који је и прихваћен од све-
тог синода Васељенске патријаршије 1814. године. Поменута реформа 
прихваћена је без одлагања у свим помесним црквама онога времена, 
изузев Руске Цркве и Карловачке митрополије. у нашем раду пону-
дићемо преглед околности под којима се реформа одиграла, као и 
могуће разлоге због којих својевремено није прихваћена на тери то-
рији Карловачке митрополије. у наставку ћемо покушати да покаже-
мо да је реформа тројице учитеља доживела накнадну рецепцију у 
савременој појачкој пракси српске Православне Цркве. основни мо-
тив делатника на пољу изучавања тзв. византијског појања током по-
следњих тридесет година, био је обнављање континуитета са средњо-
вековним српским црквеним појањем, што проистиче из једне свео-
бухватне обнове црквеног живота православних у xx веку. Рад нуди 
један могући оквир за разумевање наведених појава из историје срп-
ског појања.

Кључне речи: Карловачка митрополија, псалтика, појање, нови метод, 
неумска нотација, византијско појње.

Увод
ове 2020. године навршава се 200 година од како су 1820. у Букурешту 

издате прве две музичке књиге на грчком језику писане реформисаном не-
умском нотацијом, тзв. новим методом. Била су то два најважнија музичка 
зборника Петра Ламбадарија: Анастасиматарион и Доксастарион издати 
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трудом Петра ефеског (Πέτρος Μανουὴλ Ἐφέσιος +1840).1 овим првим 
издањем, као и бројним издањима која су уследила како на грчком,2 тако и 

1 Νέον Ἀναστασιματάριον, μεταφρασθὲν κατὰ τὴν νεοφανῆ μέθοδον τῆς μουσικῆς ὑπὸ τῶν ἐν Κωνστα
ντινουπόλει μουσικολογιωτάτων διδασκάλων καὶ ἐφευρετῶν τοῦ νέου μουσικοῦ συστήματος, νῦν 
πρῶτον εἰς φῶς ἀχθὲν διὰ τυπογραφικῶν χαρακτήρων τῆς μουσικῆς, ἐπὶ τῆς θεοστηρίκτου ἡγεμονίας τοῦ 
ὑψηλοτάτου ἡμῶν αὐθέντου πάσης Οὑγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ἀλεξάνδρου Νικολάου Σούτσου 
Βοεβόδα, ἀρχιερατεύοντος τοῦ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Οὑγγροβλαχίας κυρίου Διονυσίου, ἐκδοθὲν 
σπουδῇ μὲν ἐπιπόνῳ τοῦ μουσικολογιωτάτου κυρίου Πέτρου τοῦ Ἐφεσίου, φιλοτίμῳ δὲ προκαταβολῇ τοῦ 
πανευγενεστάτου ἄρχοντος μεγάλου Βορνίκου κυρίου Γρηγορίου Μπαλλιάνου, ἐν τῷ τοῦ Βουκουρεστίου 
νεοσυστάτῳ τυπογραφείῳ, 1820 (друго издање: Ἀθήνα, 1999) као и: Σύντομον Δοξαστάριον τοῦ 
ἀοιδίμου Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, μεταφρασθὲν κατὰ τὴν νέαν μέθοδον τῆς μουσικῆς 
τῶν μουσικολογιωτάτων διδασκάλων τοῦ νέου συστήματος, ἤδη εἰς φῶς ἀχθὲν ἀναλώμασιν τῶν ἐκδο
τῶν, ἐν τῷ τοῦ Βουκουρεστίου νεοσυστάτῳ τυπογραφείῳ 1820 (друго издање: Ἀθήνα 1986). Њихов 
садржај представљао је основни репертоар химни неопходан за учење реформисаног нотног 
писма црквеног византијског појања. Анастасиматарион је садржао стихире и тропаре васкр-
сне (недељне) службе октоиха, а Доксастарион славе/славике који су певани на вечерњу и 
јутрењу свих Господњих и Богородочиних, као и већих празника светих.

2 навешћемо наслове неколицине најстаријих штампаних издања: Δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῶν 
δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν καὶ τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, μελισθέντα παρὰ Πέτρου λαμπαδαρίου 
τοῦ Πελοποννησίου, ἐξηγήθησαν δὲ κατὰ τὴν νέαν μέθοδον παρὰ Γρηγορίου λαμπαδαρίου, τόμος πρῶτος, 
ἐν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ριγνίου, εὑρίσκεται δὲ κατὰ τὸν Γαλατᾶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
παρὰ τῷ Ἀ. Κάστρου, τυπογράφῳ, 1821 (новије издање: Ἀθήνα 2001), Ταμεῖον Ἀνθολογίας, περιέχον 
ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσα
ρακοστῆς καὶ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, μετά τινων καλλοφωνικῶν εἱρμῶν ἐν τῷ τέλει, κατ’ 
ἐκλογὴν τῶν ἐμμελεστέρων καὶ εὐφραδεστέρων μουσικῶν μαθημάτων τῶν ἐνδοξοτέρων διδασκάλων 
παλαιῶν τε καὶ νέων, ἐξηγηθεῖσαν εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον καὶ μετὰ πάσης ἐπιμελείας διο
ρθωθεῖσαν παρὰ τοῦ ἐφευρετοῦ τῆς ῥηθείσης μεθόδου διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἰδίου νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσαν εἰς τύπον, ἀναλώμασι τοῦ 
Ἰσὰκ δὲ Κάστρο, τόμος πρῶτος, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφίας Κάστρου εἰς Γαλατᾶν, 
1824; Ταμεῖον Ἀνθολογίας, περιέχον ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνιαύσιον ἀκολουθίαν ἑσπερινοῦ, 
ὄρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, μετά τινων καλλο
φωνικῶν εἱρμῶν ἐν τῷ τέλει, κατ’ ἐκλογὴν τῶν ἐμμελεστέρων καὶ εὐφραδεστέρων μουσικῶν μαθημάτων 
τῶν ἐνδοξοτέρων διδασκάλων παλαιῶν τε καὶ νέων, ἐξηγηθεῖσαν εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον καὶ 
μετὰ πάσης ἐπιμελείας διορθωθεῖσαν παρὰ τοῦ ἐφευρετοῦ τῆς ῥηθείσης μεθόδου διδασκάλου Χου
ρμουζίου Χαρτοφύλακος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἰδίου νῦν πρῶτον 
ἐκδοθεῖσαν εἰς τύπον, ἀναλώμασι τοῦ Ἰσὰκ δὲ Κάστρο, τόμος δεύτερος, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τῆς 
τυπογραφίας Κάστρου εἰς Γαλατᾶν 1824, Τόμος δεύτερος τῆς Ἀνθολογίας, περιέχων ἅπασαν τὴν ἱερὰν 
ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου, ἐπεξηγηθεὶς εἰς τὸ ἀναλυτικώτερον καὶ ἤδη πρῶτον χαρτογραφεὶς παρὰ 
Πέτρου Μανουὴλ τοῦ ἐκ Κουσάντασι τῆς Ἐφέσου, ἐν Βουκορεστίῳ, παρὰ τῷ ἐφευρετῇ τῆς χαρτο-
γραφίας Πέτρῳ, 1830; Εἱρμολόγιον Καλοφωνικόν, μελοποιηθὲν παρὰ διαφόρων ποιητῶν παλαιῶν τε καὶ 
νέων διδασκάλων, μεταφρασθὲν δὲ εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον καὶ μετὰ πάσης ἐπιμελείας 
διορθωθὲν παρὰ τοῦ ἑνὸς τῶν τριῶν διδασκάλων τῆς ῥηθείσης μεθόδου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, νῦν πρῶτον ἐκδοθὲν εἰς τύπον παρὰ Θεοδώρου Π. Παράσχου Φωκέως, 
ἐπιστασίᾳ τοῦ αὐτοῦ, ἀναλώμασι δὲ τοῦ τε ἰδίου καὶ τῶν φιλομούσων συνδρομητῶν, ἐν Κωνστα ντι-
νουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφίας Κάστρου εἰς Γαλατᾶν, 1835. За каталог и кратки опис штампаних 
музичких књига на грчком издатих током периода 1820-1899 (уз примедбу да у наведеном из-
дању постоје извесни пропусти међу којима као пример можемо навести то да у књизи није 
наведена литоргафисана Антологија Петра ефеског из 1830. године коју смо више навели) види: 
Χατζηθεοδώρου Γεωργίου Ἰ., Βιβλιογραφία τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, περίοδος Α΄ 
(1820-1899), Θεσσαλονίκη 1998.
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на румунском3 и црквенословенском језику,4 учињен је пресудни корак у 
процесу рецепције реформисане неумске нотације, која се одиграла у кру-
говима црквених музичара у Константинопољу почетком xIx века. Ши-
рењем штампаних музичких књига балкански православни народи врло 

3 Већ 1823. у Бечу излазе прве музичке књиге на румунском језику: Теоретикон (Theoriticon, sau 
privire cuprinzătoare a meşteşugului musichiei bisericeşti, după aşăzămîntul sistimii ceii noao. Acum 
întîiaşi dată typărit în zilele prealuminatului şi preaînălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica 
voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui mitropolitul 
a toată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (în ediţia pentru Moldova: Ioan Sandul Sturza voevod întru întîiul 
an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al 
Maldaviei kyrio kyr Veniamin). Tălmăcit din greceşte, pre limba romanească, de smeritul Macarie 
Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie, vienna 1823), 
Анастасиматарион (Anastasimatariu bisericesc, după aşăzămîntul sistimii ceii noao. Acum întîiaşi 
dată typărit în zilile prealuminatului şi preaînălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod 
întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui mitropolitul a tpată 
Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (în ediţia pentru Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod întru întîiul an al 
domniei sale, cu voia şi blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei 
kyrio kyr Veniamin). Alcătuit după cel grecesc pre limba romanească, de smeritul Macarie Ieromonahul, 
portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie, vienna, 1823.), и Ирмологион 
(Irmologhion sau catavasieriu musicesc, care cuprinde în sine catavasiile praznicilor împărăteşti şi ale 
Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului şi ale Penticostariului, precum să cîntă în sfînta lui Hristos 
Dumnezeu beserica cea mare. Acum întîiaşi dată typărit în zilile prealuminatului şi preaînălţatului 
nostru domn şi ighemon a toată Ungrovlahia, Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod, întru întîiul an al 
domniei sale. Cu voia şi blagoslovenia preaosfinţitului mitropolit a toată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie 
(în ediţia pentru Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi 
blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin). 
Alcătuit romaneşte pre aşăzămîntul sistimii ceii noao dupre cel grecesc de smeritul Macarie Ieromonahul, 
portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie, vienna 1823.) трудом јеро-
монаха макарија (1770-1836), изврсног појца и учитења појања, кога ћемо спомињати и у на-
ставку рада. ускоро 1827. године излази и други том Антолије истог аутора. Кратку биографију 
види у: Bălan, Ioanichie, Patericul românesc, Mănăstirea Sihăstria 20055, 356-357. уследила су бројна 
друга издања румунских појаца н. фрима (Nectarie Frimu, +1856), А. Пана (Anton Pann, 1790-
1854), д. сућевеану (Dimitrie Suceveanu, 1816-1898) и др. За комплетну листу музичких издања на 
територији Румуније види: – IntRes: http://megaison.blogspot.com/2013/06/carti-de-muzica-psalti-
ca-romanesti.html Приступљено: 13.3.2021.

4 Прве штампане појачке књиге на црквенословенском језику је издао 1847. године н. Триан-
дафилов (Триандафилов, николай, око 1805-?. Више о овом аутору: н. Григоров, Кой е Николай 
Триандафилов Сливенец? – IntRes: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=6401 Приступ-
љено 16.10.2008) такође у Букурешту. Био је то Воскресник (Воскресникъ новъ, който содержава 
воскресните вечерни, утренни и утренните стихири, каквото ся пеят днес в Патриархията. 
Преведен на ново мусикическо составление от учителя Хурмузия Книгохранителя, един от изо
бретателите на реченото составление, а сега перво преведе ся на славенский язик и издаде ся на 
свят от Николая Триандафилова, сливненца сос предстоянието на Иоана Стоянова, Сищовца, 
Букурещ, в книгопечатнята на Иосифа Копайнига, 1847). Потом је издао Антологију у два тома 
1847. (Цвѣтособранiе на сичкото презгодишно церковно богослужение, сочинено от разни певци 
вехти и нови учители, а сега перво преведе ся на славенский язик и издаде ся на свят от Николая 
Триандафилова, Сливненца, сос предстоянието на Иоана Стоянова, Сищовца, в Букурещ 1847). 
уследила је прва Теорија (Гледало, ради славяноболгарската нине новонапечатана псалтика за 
улеснение на псалтиколюбците болгаре, които желаят да ся научат совершено и лесно. В Буку-
рещ, в типографията на Йосифа Копайнига, 1848), као и Ирмологију (Кратка Ирмология, която
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брзо су усвојили резултате поменуте реформе. Рецепција је изостала је-
дино у оквиру Карловачке митрополије. 5

Иако делује да је нови метод у тренутку када је настао игнорисан у 
Карловачкој митрополији, то ипак није сасвим тачно. Треба имати на уму 
да је било покушаја да дође до првог штампаног нотног издања за потребе 
срба, већ 1822. године. Како ћемо у наставку видети ови пројекти никада 
нису остварени будући да је изостала подршка оновремене јерархије. Та-
кође, треба имати на уму и чињеницу да је појање које је неговано међу 
србима северно од саве и дунава готово у потпуности настало на основу 
византијског и поствизантијског појања.6

Првобитно игнорисање неумског писма, временом је резултирало пот-
пуним преласком на западноевропску музичку теорију и нотацију. овоме 
је посебно допринела активност наших познатих музичара онога времена, 
међу којима пре свега Корнелија станковића и стевана ст. мокрањца.7 

содержава потребната нейна презгодищна церковна служба сос величанията от Хурмузиа кни
гохранителя и сос други някои потребни пения за приз годината. Нине перво сочинена и издаде
на на печат от Николая Триандафиловича, Сливненца. сос предстоянието на брата му Панаи-
ота Триандафиловича. В Букурещ, 1849. В книгопечатната на Антона Панова). Током 1854. годи-
не, драган манчов издао је Църковно песнопение (Цариград 1854) која је доживела и друго из-
дање 1873. (Черковно песнопение, Цариград 1873). хаџи Ангел Иванов севлиевец, издаје своју 
Антологију у два тома Ковчегъ Цвѣтособранiя (въ Kωнстантiнополѣ, 1857). Исти је издао у више 
томова пандан грчком доксастару у више томова (Славикъ. народна типогрофия, въ Kωн-
стантiнополѣ, 1864; Стiхираръ, напечатася въ Тυпографiята на вѣсникъ македонiя, въ Kωн-
стантiноградѣ 1864; Минейникъ, напечатася въ Тυпографiята на вѣсникъ македонiя, въ Kωн-
стантiнополѣ, 1869) и Ирмологију 1875. (Iрмологiя, Цариградъ, печатница Т. дивитчiянъ, 1875). 
уследила су и друга издања бугарских аутора.

5 о стању појања у Карловачкој митрополији и различитим утицајима који су мењали ток 
његовог развоја написано је више радова. Више о самој теми као и актуелну литературу види у: 
Антић В., Културолошке парадигме у развоју српског црквеног појања на размеђу XVIII и XIX 
века, у: В. Вукашиновић, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије II, Зборник 
радова са научног скупа Културолошка и образовна преплитања и узајамни односи цркава и 
политичких ентитета централне и југоисточне европе од 1690. до 1918. године, Београд – нови 
сад, 17-18. децемар 2018, Београд 2019, 205-220.

6 Peno, v. The PostByzantine Psaltic Origin of the Recent Serbian Church Chant, Journal of the 
International Society for Orthodox Music 1 (November) (2019), 43-57; иста, О пореклу новијег српског 
црквеног појања, „мокрањац“, 2, Београд 2000, 36–48; иста, The Tonal Foundations of Serbian 
Church Chant, Acta Musicae Byzantinae III, Iași 2001, 21–29; иста, Stichira melodies in new Serbian and 
Greek chanting based on Octoëchos, у: Theorie und Geschichte der Monodie, Internationale Konferenz, 
hrsg. Maria Pischlöger, Oesterreichiesche Byzantinische Gesellschaft und Institut für Musikwissenschaft 
der Universität Wien, Wien 2001, 24–42; иста, О напеву у православном црквеном појању – прилог 
типологији црквених напева, музикологија 3 (2003), 219–234; иста, О мелодији божићног кондака 
трећег гласа ’Дјева днес’, Зборник матице српске за сценске уметности и музику 32–33 (2005), 
25–42; иста, Православно појање на Балкану у 19. веку – на примерима српске и грчке традиције, 
универзитет у новом саду 2000 (необјављена магистарска теза).

7 Види нпр. следеће радове К. станковића значајне за ову тему: Православно црквено појање у 
српског народа у три књиге, Беч 1862, 1863, 1864; исто поново издато у Београд 1994 (фототипско 
издање). Више о активности К. станковића види у: д. стефановић (прир.), Корнелије Станковић 
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Тако је, стотину година пошто је до саме реформе дошло, у време уједињења 
српских покрајинских Цркава 1920. године, карловачко појање прихваћено 
као стандардно и званично појање целе српске Православне Цркве, уз 
коришћење вишегласне, хорске музике у мањем обиму.8 Богослужбено 
извођење хорске музике у пракси је остало резервисано за цркве у град-
ским срединама, и ограничено на недељне и, ређе, празничне Литургије.9 

Колико нам је познато, таква ситуација потрајала је све до средине 
осамдесетих година xx века, када полако долази до појаве интересовања 
за традиционалне видове православне црквене уметности генерално, па 
самим тиме и за византијско појање.10 данас можемо рећи да у сПЦ ви-

и његово доба, Зборник радова са научног скупа одржаног октобра 1981. године, српска ака-
демија наука и уметности, научни скупови, књ. 24, Београд 1985. Такође види следеће радове о 
делу ст. ст. мокрањца: манојловић, К., Споменица Ст. Ст. Мокрањца, државна штампарија 
Краљевине срба, хрвата и словенаца, Београд 1923; манојловић, К., Предговор за Опше појање 
Стевана Мокрањца, Београд 1935; милојевић, м., Уметничка личност Стевана Ст. Мокрањца, 
музичке студије и чланци, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1926; Коњовић, П., Сте
ван Ст. Мокрањац, матица српска, нови сад, 1984; исти текст прештампан у књизи Живот и 
дело, сабрана дела стевана стојановића мокрањца 10, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд – „нота“ Књажевац 1999; Вукодраговић, м. (ур.), Зборник радова о Стевану Мокрањцу, 
сАну, Београд 1971; Илић, В., Предговор (о Литургији), у: сабрана дела стевана стојановића 
мокрањца, духовна музика 1: Литургија, Београд 1994; Петровић, д., Осмогласник у српској 
појању и мелографском раду Стеван Ст. Мокрањца, у: стеван ст. мокрањац, сабрана дела 7: 
духовна музика Iv. осмогласник, Петровић, д., (прир.), Београд-Књажевац, Завод за уџбенике 
и наставна средства-музичко-издавачко предузеће „нота“, 1996, x; Петровић, д., Опште, при
годно и празнично појање Стевана Ст. Мокрањца, у: стеван ст. мокрањац, сабрана дела, том 
8/а: духовна музика v. опште и пригодно појање, Петровић, д., (прир.), Београд-Књажевац, 
Завод за уџбенике и наставна средства-музичко-издавачко предузеће „нота“, 1998, xI; деспић, 
д., Хармонски језик и хорска фактура у Мокрањчевим делима, у: „Живот и дело“ сабрана дела 
стевана стојановића мокрањца 10, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд – „нота“ 
Књажевац 1999, 145-200; 

8 Види више о феномену почетака употребе вишегласне музике у оквирима православног 
богослужења срба и Грка у xIx веку у: Пено, В., О вишегласју у богослужбеној пракси право
славних Грка и Срба: теолошкокултуролошки дискурс, музикологија 17 (2014), 129-154. 

9 Иако је, дакле, хорска музика прихваћена у богослужењу српске Православне Цркве она се 
из практичних разлога употребљава ограничено. хорови у градским срединама певају, у нај-
већем броју случајева, само на недељним Литургијама, док се у свим осталим богослужбеним 
приликама поје тзв. певничко појање тј. једногласни традиционални народни напеви.

10 Благојевић, Г., О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. 
века (или како је Стеван Мокрањац постао ’старији и српскији’ композитор од Стефана Срби
на), Гласник етнографског института сАну LIII (2005), 153–171; иста, Византијско појање и 
родни идентитет у Србији и Грчкој (женски глас између божанске икономије и људске економије), 
у: Раденковић, љ. (прир.), народна култура срба између Истока и Запада, Балканолошки ин-
ститут сАну: Београд 2014, 139–156; иста, Contemporary composer Vladimir Jovanovic and his role 
in the renewal of church Byzantine music in Serbia from the 1990s until today, Interdisciplinary Studies 
in Musicology 19 (2019), 13–32. иста, Црквено певање у манастиру Жичи од средине 20. века до 
данас: од жичког напева ка византијском појању, у: Проф. др драгиша Бојовић et al. (прир.), 
Православно монаштво: Тематски зборник посвећен архимандриту дионисију (Пантелићу), 
духовнику манастира светог стефана у Липовцу, поводом седам деценија његове монашке 
службе, Центар за црквене студије: ниш 2014, 441–455.
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зантијско појање има своје место, како у богослужбеном тако и у ширем 
уметничком и културном контексту.11

у нашем раду, најпре ћемо пружити кратки преглед историје визан-
тијске неумске нотације, а потом ћемо указати на карактеристике и окол-
ности које су довеле до тежње ка њеној реформи током xvIII века. у на-
ставку ћемо дати опис саме реформе неумске нотације која се одиграла 
почетком xIx века у Константинопољу, као и основних доприноса ове ре-
форме на пољу самог нотног система, са освртом на стање у карловачком 
појању тога времена. на послетку ћемо покушати да прикажемо како је 
изгледао процес прихватања и учења неумске нотације и византијског 
појања у оквиру српске Православне Цркве у последњим деценијама xx и 
првим деценијама xxI века. 

 Византијска нотација од свог настанка до  
Реформе Тројице учитеља 1814
Византијска неумска нотација се употребљава у континуитету у Пра-

вославној Цркви од појаве овог нотног система у x веку до данас.12 Први 
сачувани рукопис у коме се појављује нотно писмо чије знакове називамо 
неумама је рукопис Велике Лавре на светој Гори Γ67, који је настао при-
ближно 970. године.13 од тада до данас византијска нотација прошла је пут 
свог развоја. свака од епоха тог развоја заснивала се на извесној реформи, 
односно на унапређењу нотације која је била у употреби током претходног 
периода. Код аутора који се баве историјом византијских неума налазимо 
различите поделе на епохе.14 ми ћемо овде дати један систематизован пре-
глед према Григорију статису.15 

11 G. Blagojević, Byzantium as a symbol and inspiration for the contemporary musical creativity in 
Serbia, у: Ивица Тодоровић и Гордана Благојевић (прир.), духовна култура и религиозност 
некад и данас – различити контексти и традиције, Београд: Рашка школа, универзитет у При-
штини – факултет техничких наука, етнографски институт сАну, Центар за религијске студије 
ИфдТ-а, народни музеј – чачак, српски научни центар 2012, 171–198; Smiljanic, M., Renaissance 
of Orthodox Church Chanting and Ethno Music in Belgrade from 1990 Until Today, у: Barna Gabor, 
Povedak Kinga (прир.), Spirituality and Spiritual Movements in Hungary and Eastern Central Europe, 
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék: Szeged 2014, 302-314.

12 Преглед настанка и развоја византијске нотације на основу свих релевантнијих старијих и 
новијих радова на ту тему дат је у: Арванитис, И., Византийская нотация, у: Православная 
энциклопедия vIII, 360-376.

13 Στάθη Γρ. Θ., Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας καὶ πανομοιότυπος 
ἔκδοσις τοῦ καλοφωνικοῦ στιχηροῦ τῆς Μεταμορφώσεως «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν» μεθ’ ὅλων τῶν 
ποδῶν καὶ ἀναγραμματισμῶν αὐτοῦ, ἐκ τοῦ Μαθηματαρίου τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφυλακος, Ἀθῆναι 
1979, 55.

14 Иако су у дугом периоду на пољу византијске музикологије постојала размимоилажења и 
несугласице између западних и источних музиколога у најновије време долази до напретка и 
сарадње различитих школа. Види више о овој теми у: Пено, В., Методолошки диспути о ту
мачењу неумске нотације у XX веку, музикологија 18 (2015), 15-33.

15 Στάθη Γρ. Θ., Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα, 48.
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Целокупна историја византијског нотног писма може се поделити на 
четири периода. Подела на периоде извршена је на основу појаве суштин-
ских разлика у оквиру саме нотације и теорије црквеног појања. Ти перио-
ди су, према Г. статису, следећи:
1. Рановизантијска адијастематска нотација (средина x века – 1177. године);
2. средњовизантијска пуна нотација (1177. – 1670. године);
3. Прелазна егзегетска нотација (1670. – 1814. године);
4. Аналитичка нотација ,,новог метода” (1814. до данас).

у оквирима наведених периода, поред измена до којих је долазило у 
самој нотацији, очуван је континуитет основних група знакова. Тако се 
први период одликује постојањем два нотна система: Шартр, константи-
нопољског, и Коален, палестинског порекла. Заједничко за нотације оба 
наведена система је да су нотни знаци били адијастематски, тј. непрецизно 
су указивали на мелодијска кретања, а не конкретне интервале како ће то 
бити касније. нотни знаци подељени су на велике и мале. на пример, један 
од малих знакова који се употребљава од појаве најраније нотације до да-
нас зове се оксија, и означавао је просто покрет мелодије на горе без пре-
цизног одређења колико тонова и у ком трајању. слично је и са знацима 
петасти, апостроф и др. Велики знаци били су стенографски символи и 
означавали су мелизме или мелодијске фигуре које су певане на једном 
слогу. 

у читавом другом периоду развоја нотације од xII до xIx века се прак-
тично употребљавала јединствена нотација и јединствени музички систем 
проистекао из Коален нотације. За разлику од првог периода, када је но-
тација била адијастематска, она је од xII века постала дијастематска. мали 
знаци добили су прецизна значења у смислу итервала које означавају. 

Током овог периода у касној Византији долази до компоновања сло-
женијих ауторских композиција које су биле изразито мелизматичне, те се 
развија тзв. Калофонични стил.16 неумски запис услед снажног развоја 
овог стила појања почиње да се разумева као костур веома сложене мело-
дије, која се учила усменим путем - меморисањем напамет. Истовремено 
употребљављају се и даље и велики знаци, који добијају назив велике ипо-
стаси или афони знаци. 

следи трећи период чини прелазна егзегетска нотација, која је резул-
тат тежње оновремених појаца да детаљније запишу велике ипостаси, пре-
цизније разоткривајући мелодије скривене иза синоптичког записа. мело-
дије компоноване мелизматичним стилом претстављале су потешкоћу у 
току процеса учења појања, па се већ у xvII појављују егзегезе ових напева. 

16 Στάθη Γρ. Θ., Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα, 99133.
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од времена Баласија јереја (живео и деловао на пољу црквеног појања у 
другој половини xvII века) долази до егзегезе мелодијских фигура које су 
означаване помоћу великих знакова путем прецизнијих, дијастематским 
малих знакова.17

Последњи, четврти период траје до данас и резултат је бројних поку-
шаја да се мелодија запише што прецизније и једноставније. Током по-
следњег периода свог развоја нотација је задржала основне неуме које су 
употребљаване у свим претходним периодима, уз прецизирање значења. 
Истовремено престаје употреба великих ипостаси, а додати су знаци који 
су прецизно означавали трајање тонова. 

Византијску нотацију чинио је веома сложен систем нотних знакова. 
Процес учења и извођења записаних музичких дела био је отежан услед 
бројних мелизматичних формула које је ученик морао да меморише и ка-
сније изводи напамет. највећи проблем представљао је метод учења нота-
ције због кога је процес обуке појаца трајао прилично дуго.18 Због тога је у 
више наврата долазило до различитих покушаја да се овај проблем реши.19 

осим егзегеза које су у великој мери помагале почетницима у учењу 
псалтике, током xvIII века јављају се бројни покушаји да се црквена но-
тација у потпуности замени новим системима. Према разлици у приступу 
у овим неуспелим реформама, саме покушаје реформи можемо поделити у 
три групе.20 Прву групу чине алфабетне нотације, које су се угледале на 
антички систем бележења мелодија словима грчког алфабета која су само-
стално означавала одређене висине и трајања тонова.21 другу групу чине 

17 у Баласијевом аутографу Ивирон 1250 из 1670. године, на листу 211v, читамо следећи натпис: 
„Трисагион мртвени, звани атински, који се по је арго; глас плагални 2. свети Боже…”, на листу 
212r: ,,Исто, моја егзегеза (Баласијева), глас плагални 2. свети Боже…”. Види: Στάθη Γρ., Ἡ παλαιὰ 
βυζαντινὴ σημειογραφία καὶ τὸ πρόβλημα μεταγραφῆς της εἰς τὸ πεντάγραμμον, Βυζαντινὰ 7 (1975), 214.

18 Према октужној посланици Кирила vI овај процес трајао је преко десет година. Види: Пено, 
с., Православно појање на Балкану на примеру грчке и српске традиције: Између Истока и За
пада, еклисиологије и идеологије, Музиколошки институт САНУ: Београд 2016, 50.

19 Током xvII века, од стране појединих аутора дошло је до покушаја да се велике ипостаси 
детаљно запишу уз помоћ интервалских знакова. Такви записи називани су егзегезама. најак-
тивнији на овом пољу током xvIII века били су јован Трапезунтски и Петар Ламбадар. Види: 
Στάθη Γ., Πέτρος λαμπαδάριος ὁ Πελοποννήσιος ὁ ἀπὸ Λακεδαίμονος· ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του (†1778), 
Λακωνικαὶ Σπουδαὶ 7 (1983), 108-125; исти, Ἰωάννης Τραπεζούντιος, у: Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς. Τὰ πρωτόγραφα τῆς Ἐξηγήσεως εἰς τὴν Νέαν Μέθοδον Σημειογραφίας Α´, Ἁθῆναι 2016, 
119-122.

20 о самим проблемима и покушајима решења истих види у: Пено, с., Православно појање на 
Балкану 39-47.

21 Strunk, O., A Cypriot in Venice, Natalicia Musicologica: Knud Jeppessen septuagenario collegis 
oblata, Copenhagen 1962, 101-113; Στάθη Γ., Τὰ ἀλφαβητικὰ συστήματα μουσικῆς γραφῆς γιὰ τὴ 
μεταγραφὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς τὴν περίοδο 1790–1850, «...τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον...». Ἔκφραση 
ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ 
στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, Ἁθῆναι 2001, 488–511.
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сасвим независни системи који су увели нове знаке да би записали мелодије 
византијског појања.22 Трећу групу чине записи византијских химни на-
стали кијевском квадратном нотцијом.23 осим наведених система и даље 
су веома снажно деловали традиционални појци који нису одустали од 
предањске, традиционалне неумске нотације и метода учења, те су успели 
својим ауторитетом да поједине покушаје у потпуности онемогуће.24

Ипак, крајем xvIII века свест о потреби опсежне реформе, како нота-
ције тако и теорије тј. читавог музичког система, постепено се искристали-
сала. Тако су јасно дефинисани проблеми, као и њихова потенцијална ре-
шења. Коначно долази до реформе коју су тројица прегалаца, тзв. тројица 
учитеља новог метода: хрисант Карамалис мадитски, еп. драча, хурмузије 
Георгиу, хартофилакс и Григорије јамалис, Протопсалт, извршили са вели-
ком посвећеношћу. 25

 Реформа византијске нотације и  
српско појање прве половине XIX века
услед сложених услова преношења црквеног појања о којима смо прет-

ходно говорили, крајем xIx века долази до интензивирања рада на рефор-
мисању нотног писма и изради нове теорије византијског појања. Пре 1815. 
године, када је званично уведен нови метод, хрисант, иначе изузетан инте-
лектуалац, познавалац старогрчке литературе, француског и латинског 
језика, образован како на пољу европске музике тако и у источњачком си-
стему макама, је већ саставио своје капитално дело: Велику теорију музике, 
дело енциклопедијског карактера.26 Григорије и хурмузије истовремено су 

22 Пено, с., Православно појање на Балкану, 62.
23 Gr. Th. Stathis, Il manoscritto musicale Sina 1477, Θεολογία ΜΓ΄, 1-2 (1972), 279-308
24 Пено, с., Православно појање на Балкану, 46-47.
25 Morgan, M., The ,,Three Teachers” and Their РІаее іп іhе History of Greck Chиrch Миѕіc, Ѕtudіеѕ in 

Eastern Chant, vol. I, London 1971, 86—99; Romanou K., A New Approach to the Work of Chrуѕаntоѕ of 
Madytos: The New Method оf Mиѕical Notation in the Greek Chиrch, Studies in Eastern Chant, vol. Iv, 
New York 1990, 89—100.

26 хрисант мадитски, еп. драча издао је два рада који представљају темељне теоретске радове о 
новом методу: Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, συνταχθεῖσα 
πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων αὐτὴν κατὰ τὴν νέαν μέθοδον, παρὰ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, 
διδασκάλου τοῦ θεωρητικοῦ τῆς μουσικῆς, ἐν Παρισίοις 1821, и Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, 
συνταχθὲν μὲν παρὰ Χρυσάνθου Ἀρχιεπισκόπου Διρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ἐκδοθὲν δὲ ὑπὸ Παναγιώτου 
Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου, διὰ φιλοτίμου συνδρομῆς τῶν ὁμογενῶν, ἐν Τεργέστῃ 1832. Исти Велики 
теоретикон доживео је више поновних издања од којих је последње критичко издање текста 
хрисантовог рукописа из 1816 и првог штампаног издања, које је приредио Г. Констандину: 
Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων. Τὸ ἀνέκδοτο αὐτόγραφο τοῦ 1816-Τὸ 
ἔντυπο τοῦ 1832, κριτικὴ ἔκδοση ὑπὸ Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου, Βατοπαιδινὴ Μουσικὴ Βίβλος-Μουσι-
κολογικὰ Μελετήματα 1, Ἀθήνα 2007. Исти је, колико нам је познато преведен и на неколико свет-
ских језика: Great Theory Great Theory of Music by Chrysanthos of Madytos, превод: Katy Romanou, 
New York 2010. и Голяма теория на музиката съставена от Хрисант арчиепископ на Дирахий, от 
Мадит, превод: Д. Кирков и А. Атанасов, Манастир Св. Йоан Рислки, Скрино, без године.
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радили на транскрипцији класичног репертоара из старе нотације у ново 
реформисано нотно писмо.

Године 1815. патријарашким декретом реформа је прихваћена, а наред-
не године уследили су и патријарашки проглас и окружна посланица о 
значају саме нове методе, као верне предањском мелосу а притом савр-
шеније и прецизније од старог метода. Пошто је нова метода доживела 
снажну подршку јерархије, уследила су различита штампана музичка 
издања те је на тај начин нова метода и коначно потпуно раширена.

суштинске измене у новом методу у односу на стари тицале су се уво-
ђења прецизног записивања трајања нота. уведени су називи за тонове 
слични солмизацији у западној нотацији и систем сличан солфеђу за учење 
нотације.27 Број знакова је ограничен на десет, а велике ипостаси су елими-
нисане и растумачене помоћу обичних знакова. 

у Константинопољу, али и шире (јаши, Букурешт, света Гора, одеса 
итд.) отваране су појачке школе, које су сада у много краћем периоду дава-
ле својим полазницима могућност да поју. Врло брзо због ових предности 
нови метод је потпуно преовладао.

наведена издања значајно су допринела прихватању реформисане но-
тације у свим православним срединама онога времена, осим међу Русима, 
али и србима који су живели на територији Карловачке митрополије. сас-
вим je разумљиво да реформа неумске нотације на појање у Руској црквеној 
сре дини није оставила скоро никаквог трага, будући да се међу Русима 
врло рано формирала и развила аутентична појачка традиција.28 међутим, 
са појањем православних срба ситуација је нешто другачија. српско по-
јање је вековима било у најтешњој вези са византијским појањем, те се, 
иако не под овим називом, оно неговало у свим крајевима у којима је срп-
ски народ живео. Крајем xvIII века у фрушкогорским манастирима и сре-
мским Карловцима развила се посебна варијанта напева, која готово у пот-
пуности извире из византијске традиције. ово појање названо је карловач-
ким или касније српским народним црквеним појањем. 

27 један од главних доприноса новог метода било је и увиђење једносложних назива за тонове. 
Тако су тонови добили следеће називе Па, Ву, Га, ди, Ке, Зо и ни. ови називи су настало од 
почетних слова грчког алфабета уз додавање још једног слова како би се створио певљиви слог 
(πΑ, Βου, Γα, Δι, κΕ, Ζω и νΗ).

28 музика Руске Православне Цркве све до краја xvII и почетка xvIII века, била је искључиво 
унисона, тј. монофона. ова древна музика Руске Цркве развила се из византијског појања и 
поседовала је сопствени нотни систем крјуки. нотација ове музике развила се из ранови зан-
тијске коален нотације. Види више у: Лозовая, И. е., Знаменная нотация, Знаменный распев, ПЭ 
20, 285-297; Рашковић, А., Из историје руског знаменог појања: етапе развоја и терминолошка 
разматрања, Богословље 77/2 (2018), 126–142.
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Такође, важно је напоменути да је и током xIx века свест о византиј-
ском пореклу нашег народног предања опстајала. међу јерархијом Карло-
вачке митрополије дешавања у вези са реформом нотације у Цариграду и 
израдом нове теорије ипак је произвела извесни ефекат. наиме, у Карло-
вачкој митрополији постојала је идеја о томе да се приступи издању Ана-
стасиматариона на црквенословенском језику за потребе православних 
срба. учени будимски епископ дионисије Поповић, пореклом Грк, познат 
по својој црквености и пастирском раду, предложио је 1822. у једном писму 
митрополиту стефану стратимировићу да музички изузетно образован и 
надарен јеромонах макарије из Румуније изради и изда и један словенски 
Анастасиматарион.29 

до поменутог издања никада није дошло. Као што је општепознато, 
ускоро је српско црквено појање кренуло да се развија у једном потпуно 
другачијем правцу. Приступило се хармонизацији народних напева, чиме 
је трасиран даљи пут бележењу нашег појања у петолинијском нотном пи-
сму и, што је још упечатљивије, његовом укалупљивању у оквире западне 
музичке теорије. 

Ипак, током даљег историјског пута српске Цркве код великог броја 
црквених делатника опстајала је свест о везаности карловачког појања за 
тзв. византијско појање. Поједина велика имена, као што је то био, нпр. 
Коста манојловић, сматрали да ће тек детаљно упознавање са византиј-
ском музиком омогућити компаративне студије које ће расветлити порек-
ло нашег народног појачког предања и ставити га у један шири историјски 
контекст.30

 Накнадна рецепција неумске нотације и  
обнављање византијског појања у Српској Православној Цркви
у другој половини xx века посебан значај за буђење свести о визан-

тијским коренима наше средњовековне музике има академик проф. 
ди митрије стефановић. Његово темељно издање Стара српска музи

29 Писмо епископа дионисија Поповића митрополиту стефану стратимировићу писано је у 
Буди, 18.6.1821. и данас се чува у Архицу сАну у сремским Карловицима: АЦАнуК мП-А 
160/1822. Види више: Петрович, д., Опит на печатане на невмени записи в Сремски Карловци в 
начало на XIX век, Българско музикознание 3 (1992), 72. наведено према: Пено, В., Православно 
појање на Балкану, 224 (енднота 681).

30 Види: К. П. манојловић, Предговор, у: ст. сТ. мокрањац, Православно српско народно цркве
но појање  Опште појање, Београд 1935, vII. упореди са ставом других аутора током xx века: 
др дамаскин Грданички, Прилог за историју сроског црквеног појања  Један рукопис митро
полита Дамаскина грданичког о црквеном појању, у: Гласник српске православне цркве, 1984, 
108-123; стефановић д., Неколико података о грчком утицају на српско црквено појање, Бого-
словље xx/v 1-2 (1961), 107-111.
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ка31 представља извор за проучавање нашег најстаријег записаног, али 
велом вековног заборава прекривеног и закључаног музичког блага. он је 
у оквирима музиколошког института сАну са студијским хором изводио 
своја научна тумачења наших познатих средњовековних композитора 
Исаије, стефана и николе србина.32 Популаризацији ових транскрипција 
посебно доприноси плодна концертна и студијска делатност познатог во-
калног солисте и иконописца Павла Аксентијевића.33

Више процеса који су се одигравали током друге половине хх века до-
вели су до тога да је током његове девете деценије дошло до извесног бу-
ђења православног црквеног живота у тадашњој југославији.34 Центар ових 
буђења био је Богословски факултет сПЦ у Београду, на коме су се тада 
појавили млади доценти и професори, јеромонаси Атанасије, Амфилохије 
и Иринеј, духовна чеда преподобног јустина Ћелијског. Њихова активност 
допринела је томе да се међу младим теолозима, али и младим интелекту-
алцима престонице, полако запали пламен вере, који се касније расплам-
сао по читавој српској Православној Цркви.

Почело је издавање бројних оригиналних или преведених теолошких 
радова савремених богослова, а у жижу црквене јавности доспело је пита-
ње обнове литургијског живота, као и црквених уметности.35 Томе допри-

31 стефановић, д. (прир.), Стара српска музика: Примери црквених песама из XV века, По-
себна издања музиколошког института сАну књ.15/I, Београд 1975; Исти, Стара српска музи
ка: Примери црквених песама из XV века, Посебна издања музиколошког института сАну 
књ.15/II, Београд 1975;

32 студијски хор музиколошког института српске академије наука и уметности, Стара Ду
ховна Музика, ПГПРТБ 1986.

33 драгослав Павле Аксентијевић, српски иконописац и појац, рођ. 1942. дипломирао на уни-
верзитету уметности у Београду. Његова запажена музичка издања појања П. Аксентијевића на 
носачима звука: Српски мелоди од XIV до XVIII века, ПГПРТБ 1986; Музика Старе Србије, 
ПГПРТБ 1987; Србљак, 1989. Ансамбл Ренесанс, драгослав Аксентијевић, Музика Старе Србије, 
ПГПРТБ 1990; Псалми од XIII до XIV века, југотон 1990; Антологија српске духовне музике, Take 
It Or Leave It Records 2002; Прва Појања, ПГП РТс 2020. одржао је и бројне наступе у концертним 
дворанама у више земаља.

34 о обнови црквеног живота на простору јурисдикције српске Православне Цркве постепе-
но се пише из културолошке и политичке перспективе. Теолошки радови о овој теми ће тек 
уследити. Види нпр: Ćirić v., Odnos Srpske pravoslavne crkve i vlasti u modernoj Srbiji (18312010), 
Kom – časopis za religijske nauke 1/1 (2012), 129-153. јањић, ј., Српска црква у комунизму и постко
мунизму (1945—2000), Компанија „новости”, Београд, 2018.

35 Вукашиновић В., Литургијска обнова у XX веку: Историјат и богословске идеје литургијског 
покрета у Римокатоличкој цркви и њихов узајамни однос с литургијским животом Православ
не цркве, Београд – нови сад – Вршац 2001; Исти, Литургическое возрождение в XX веке: Исто
рия и богословские идеи литургического движения в Католической Церкви и их взаимоотноше
ние с литургической жизнью Православной Церкви, москва 2005; Исти, Liturgical Renewal in the 
20th Century: The History and Theological Ideas of the Liturgical Movement in the Roman Catholic 
Church and its Mutual Relation to the Liturgical Life Of The Orthodox Church, Eastern Christian 
Publications, Fairfax, vA, www.ecpubs.com, ISBN: 1-892278-95-2; N. Glibetic, Liturgical Renewal 
Movement in Contemporary Serbia, у: B. Groen, et all (прир.), Inquiries Into Eastern Christian 
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носи и присуство великог броја студената из Грчке који су током осамдесе-
тих година xx века студирали на Православном богословском факултету, 
као и на другим факултетима Београдског универзитета. Кроз контакте 
српских и грчких студената поједини ефекти духовне обнове која се од 
раније одигравала у Грчкој Цркви су почели да се преносе у оквире цркве-
ног живота српске Православне Цркве.

многи млади људи у овом периоду интересују се за византијско сли-
карство, као и појање. међу првима који су се интересовали за појање су 
тадашњи студенти Православног богословског факултета Његово преос-
вештенство г. Андреј чилерџић, еп. аустријско-швајцарски, као и проф. др 
драган Ашковић, ванредни професор Православног богословског факул-
тета универзитета у Београду. Њих двојица су више пута током својих 
студија путовали на свету Гору, где су у манастиру Григоријату стекли 
прва знања из познавања неумске нотације. Истовремено они се упознали 
са архимандритом Пајсијем Танасијевићем, првим хиландарским игума-
ном после обнове општежића, изврсним појцем и познаваоцем визан тиј-
ског појања. Као студенти они са свете Горе доносе штампана издања ман. 
Зограф, чиме је почело прво познато коришћење бугарских музичких књи-
га у оквирима богослужења српске Цркве у xx веку. Крајем осамдесетих 
година снимљен је и издат од стране Православног богословског факулте-
та први аудио запис са снимцима византијског појања - аудио касете под 
насловом Старо српско пјеније: химне са хиландарског панигира, на којој су 
химне које се традиционално поју на свеноћном бденију уочи Ваведења 
појали поменути архимандрит Пајсије хиландарац (Танасијевић), драган 
Ашковић и елефтерије хараламбид уз пратњу исократа.36 

убрзо се учењу појања придружује талентовани млади композитор 
Владимир јовановић (1956–2016), који са групом младих људи, студената са 
различитих факултета почетком деведесетих оснива Братство Св. Јован 
Дамаскин у оквиру кога се уче византијски иконопис и појање.37 Група 
појаца у оквиру поменутог братства под руководством В. јовановића учи 
византијску неумску нотацију. Као резултат његовог педагошког рада и 
рада на нотирању византијског појања женска појачка група Братства св. 

Worship: Selected Papers of the Second International Congressof the Society of Oriental Liturgy Rome, 
17-21 September 2008, Leuven – Paris – Walpole, Ma, 2012, 393–415; Кончаревић, К., Утицај духовно
обновитељских покрета XIX и XX века на језичку политику и богослужбено стваралаштво 
Српске Православне Цркве, у: Шијаковић, Б. (прир.), српска теологија у двадесетом веку: ис-
траживачки проблеми и резултати 19 (2015) 102-114

36 Издао Богословски факултет српске Православне Цркве – хилaндарски фонд, у Београду 1990.
37 Павићевић, А. и Благојевић, Г., Од електроакустичке музике до византијског појања и vice 

versa: Владимир Јовановић, композитор, етноантрополошки проблеми, н. с. год. 13 св. 2 (2018), 
327-344.
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јован дамаскин издаје две аудио касете: прву са химнама Богородици, а 
другу са Псалмима давидовим.38 Владимир јовановић ради на припреми 
своје Антологије или Цветословља Литургије у византијској нотацији која 
је издата тек постхумно 2017. године.39 Исти је оставио у рукопису свој Ана
стасиматарион – Воскресник, који је стигао да заврши неколико година 
пре смрти. Колико нам је познато, то је први Воскресник настао међу савре-
меним српским појцима, те се очекује његово скоро издавање.

Почетком деведесетих година у манастиру Ковиљ у епархији бачкој 
под духовним руководством епископа бачког др Иринеја (Буловића) об-
навља се мушко братство овог манастира од стране неколицине младих 
монаха, теолога, те се по први пут после више векова у сПЦ обнавља ком-
плетно појање читавог годишњег круга богослужења по византијском на-
певу.40 Током деведесетих година основано је више хорова византијске 
музике41, а више појаца одлази у Грчку на студије византијске музике42. 
одражани су бројни концерти и издато је више аудио издања43. услед по-

38 Издања Братства свети јован дамаскин су: аудио касета Радујсја Богомати Пречистаја 
Всенепорочнаја лествице Небеснаја (садржи песме Пресветој Богородици: Богородице Дјево у 
две верзије, Достојно јест и избор празничних ирмоса) са благословом Његовог Преосвештен-
ства митрополита црногорско-приморског Амфилохија, Београд, 1998., као и компакт диск 
Воспојте Господеви пјесњ нову, Псалми Давидови (отпевани су псалми: 1, 149, 23, 140, 141, 129, 134 
и 135), Београд, 2002. Види више: https://topciderska-crkva.rs/hor-sv-jovan-damaskin/ (при ступ-
љено 30.3.2021.)

39 јовановић, В., Антологија или Цветословље, Ризница: Београд 2017.
40 Види више у: Hierodeacon Hierotheos (Petrović), Byzantine Church Music in Serbia at the Turn of 

the TwentyFirst Century Based on the Experience of the Monastic Community of the Kovilj Monastery: 
Reawakening, Development, Problems, Reception, Contemporariness and Perspectives, у: The Sixth 
International Conference on Orthodox Church Music: “Creating Liturgically: Hymnography and 
Music” - Joensuu, Finland, 8 Jun 2015-14 Jun 2015.

41 у оквиру српске Православне Цркве делују следећи византијски хорови: српски визан-
тијски хор „мојсије Петровић” из Београда; хор манастира Ковиљ и хор школе појања јован 
дамаскин из новог сада; Византијски хор студената Православног богословског факултета 
универзитета у Београду, Певница свети јован дамаскин из Београда, Женски византијски хор 
света Касијана из Београда и др.

42 Према нашем сазнању, до сада су на школовању и усавршавању на пољу византијског 
појања у грчким школама црквене музике боравили и: Катарина љубојевић (рођ. Пупезин), 
никола Попмихајлов, сара Весна Пено, Игор Зиројевић, Гордана Благојевић, јеротеј (Петро-
вић), и Петар Козакијевић и др. 

43 осим наведених објављена су и следећа издања: 1) хор манастира Ковиљ: Посредје Церкве 
воспоју тја аудио касета и компакт-диск (Господи возвах, Да исправитсја, стихологија Положи 
Господи и стихира Приими Симеоне у 1. гласу, славик Богоначалним мановенијем у осам гласова, 
Пути воводјашчаго в жизан кратко и дуго, Богородице Дјево мануила Гуте 1. глас, слава: Мо
литвами Свјатаго Сави, и ниње: Молитвами Богородици 2. глас, Духа Свјатаго благодат 6. 
глас, Избор из канона у суботу Акатиста 4. глас и Возбраној војеводје двохорно, скраћемо 8. 
гласа), Беседа: нови сад 2001; сазвучја хиландарског славославља, 5 компакт- дискова (сни-
мци свеноћног бденија на празник Ваведење из 1999. године на коме је појао и хор манастира 
заједно са многим другим познатим појцима), манастир хиландар: света Гора 2001; Псалми, 
компакт-диск (Псалми 144, 56, 95, кратима Петра ефеског у 8. гласу, псалми 83, 137, 150 и 117), 
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степеног буђења интересовања у више цркава и манастира у епархијама 
сПЦ могло се чути византијско појање на богослужењима. 

После 2000. године, византијско појање наставља да се развија у окви-
рима српске Православне Цркве. Из штампе излази први уџбеник на 
српском језику за учење византијског појања николе Попмихајлова 2007. 
године.44 манастир хиландар 2012. године издаје први том Антологије Бо-
жанствене Литургије Игор Зиројевић45. Поједини млађи истраживачи 
занимају се важним темама из историје српског појања, међу којима по-
себно плодне на пољу византијскомузиколошке научне делатности су Вес-
на сара Пено46 и Гордана Благојевић47. 

на Православном богословском факултету је 2008. године уведен из-
борни предмет под називом старо црквено појање, а у капели светог 
јована Богослова на Православном богословском факултету, у оквиру

Беседа: нови сад 2008, Политика: Београд 20192; 2) српски византијски хор „мојсије Петровић”: 
Концерт у Новосадској Синагоги, аудио касета (Концерт је одржан 1996. гоине), Београд 1998; 
Ангел Белого Города, Образцы византийского пения, компакт-диск, (Христос воскресе, Ка та-
васије Пасхе, Исповедајтесја Господеви, Јазика, јего же не ведјаше, Возбраној Војеводје, Васкрсни 
Алилујар, херувимска песма Петра Лампадарија, Тебе појем, Васкресна стихира, Достојно јест 
Триандафила Георгиадиса, Васкрсни тропари по непорочним, Кто Бог Велиј Велики прокимен, 
Пути воводјашчаго в жизан) москва 2005; Великопостные концерты, компакт-диск (садржај 
диска чине композиције које су изведене на концертима у Великој дворани санкт-петербуршке 
филхармоније д.д. Шостаковича у оквиру манифестације под називом Великопостные кон
церты, у санкт Петерсбургу), санкт Петербург 2011; Литургија светог јована Златоустог, Ко-
мпакт-диск Београд 2011; 3) српски византијски хор из Атине: христос у граду Витлејему, дупли 
компакт-диск, (садржи обиман материјал из служби божићног циклуса), свети манастир 
хиландар: света Гора-Београд 2012; Радуј се, Симеоне Свети; компакт-диск (садржи више 
химни из службе светом симеону), свети манастир хиландар: света Госра-Београд 2015; 4) 
хор света Касијана: Из хиландарске појачке ризнице – Викентије Хиландарац, компакт-диск 
(садржи раличите химне из хиландарских музичких рукописа чији је писар монах Викентије), 
нови сад 2003. ово је само један списак издања који је у овом тренутку доступан аутору. упо-
реди: Благојевић, Г., Византијско појање и родни идентитет, 151;

44 Попмихајлов, н., Водич за појце кроз савремену неумску нотацију, јасен 2007.
45 Зиројевић, И., Антологија божанствене литургије I, Задужбина светог манастира хилан-

дара, Београд 2012.
46 навешћемо само један мањи број радова који илуструју научне резултате поменутог ауто-

ра: Пено В., Сличности међу гласовима српског осмогласног појања – прилог аналитичком 
проучавању црквеног појања, Зборник матице српске за сценске уметности и музику 22–23 
(1998), 67–79; иста, О пореклу новијег српског црквеног појања; иста, The Tonal Foundations of 
Serbian Church Chant; иста, Stichira melodies in new Serbian; иста, Теоријско промишљање лествич
них основа новијег српског и грчког црквеног појања, музикологија 8 (2008), 101– 125; иста, О 
појачкој уметности у Византији непосредно пре и у доба Светог Саве (Нацрт методологије у 
проучавању српске средњовековне музике), наша прошлост 9 (2008), 29–40; иста, The Liturgical 
Typikon as a Source for Medieval Chanting Practice, у: Composition and Chanting in the Orthodox 
Church, Proceedings of the Second International Conference on Orthodox Music, 4–7 June 2007, 
University of Joensuu, Joensuu 2009, 203–212; иста, Great Chant in Serbian Tradition – On the еxamples 
of the melody „It is Truly Meet“, Зборник матице српске за сценске уметности и музику 40, (2009), 
19–38; иста, Двојезични музички рукопис из Одељења старе књиге Матице српске (прилог српско
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плодних литургиолошких истраживања историје типика и православног 
богослужења, византијско појање има посебно значајно место.48 

грчким појачким везама), Зборник матице српске за сценске уметности и музику 42 (2010), 51–
60; иста, Двојезични музички зборници из касног средњег века – нови поглед на познате музичке 
изворе, Зборник радова Византолошког института LIv (2017) 279-301; Peno, v., The PostByzantine 
Psaltic Origin.

47 наводимо само мањи број радова који илуструју научно усмерење и допринос поменутог 
аутора: Blagojević G., Η μουσική μεταρρύθμιση του 1814: μια εμπειρικήαφηγηματολογική προσέγγιση, 
Εργαστήριο Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2019; иста, Byzantine church music as a field for 
ethnological and anthropological research, у: Karagounis K. и Kouroupetroglou G. (прир.), The Psaltic 
Art as an Autonomous Science. Scientific Branches – Related Scientific Fields – Interdisciplinary 
Collaborations and Interaction. Proceedings of the 1st International Interdisciplinary Musicological 
Conference29 June - 3 Jυly 2014, volos, volos Academy for Theological Studies, volos 2014, 149-153; 
Иста, Византијско појање и родни идентитет; иста, Byzantium as a Symbol and Inspiration; иста, 
Byzantine music as a driving force of music creativity in Belgrade today, у: Nika-Sampson E. и др., Greece 
as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity, Thessaloniki 2013, 237-243.

48 основни мотив за проучавање византијског појања при хору студената Православног бо-
гословског факултета универзитета у Београду је појање на богослужењима у параклису светог 
јована Богослова на ПБф. сам богослужбени програм је веома сложен овог параклиса је веома 
сложен и посвећен је проучавању и практиковању древних и изворних форми православног 
богослужења. осим појања приликом редовних богослужења, хор је појао и на бројним све-
ноћним бденијима, као и приликом служења реконструисаних одавно заборављених древних 
литургијских типова међу којима као посебно значајно истичемо служење последовања азмат-
ског типика. Компракт-дискови које је издао хор студената Православног богословског факул-
тета универзитета у Београду: 1) Из ризнице црквеног музичког предања (ПБф 2008), са при-
мерима српског, византијског и руског црквеног појањана црквенословенском, грчком и ен-
глеском језику. на поменутом компакт диску налазе се снимци различитих композиција срп-
ског народног певничког (н. Барачки), као и хорског појања (ст. ст. мокрањац, м. Павловић), 
али и композиције древног византијског појања (Петар Ламбадариј, хурмузије хартофилакс, 
А. Иванов, м. Поптодоров, монах јефрем Аризонски и др), као и познатих рускох аутора (П. 
чесноков, с. дворецки). на овом компакт диску Владимир Антић дириговао је хором приликом 
из вођења композиција на византијском напеву, и Горан Илић-Бенке приликом извођења 
композиција за мушки хор. 2) Изабраној Војвоткињи – заборављени напеви великог карловачког 
појања (ПБф 2015), на коме су отпојани неки од напева великог појања који нису извођени више 
од једног века (нпр. Карловачка херувика из зборника ј. Живковића). Компакт-диск је при-
премио Владимир Антић у оквиру ваннаставних активности са талентованим студентима прве 
године (2015/2016) основних студија. снимање и издавање је финансијски потпомогнуто од 
стране управе за сарадњу са црквама и верским заједницама министарства правде Владе Ре-
публике србије уоквиру пројекта број 401-01-1/2015-01/12, „унапређење високог теолошког об-
разовања из црквеног појања са правилом“, за програм „Подршка високом теолошком обра-
зовању“. осим тога хор студената ПБф остварио је више значајних наступа у србији али и 
иностранству. међу наступима посебно су значајне турнеје са бројним концертима остварене 
у више наврата у иностранству: немачка, мај 2008. године (Штутгарт, Ројтлинген, Тибинген и 
улм); сједињене Америчке државе, август-септембар 2008 (Џексон, сан франциско, Лас Вегас, 
Лос Анђелес, чикаго, милвоки, Њу јорк и Бостон); сАд августа и септембра 2010. године 
(Џексон, сан франциско, Лос Анђелес, Њу јорк и Бостон). Године 2015. је одржао концерт са 
истим хором у склопу манифестације Богородичини дани на месту археолошког налазишта 
феликс Ромулијана, у оквиру когаје изведен репертоар са избором химни из циклуса везаног за 
празник успења Пресвете Богородице. Године 2017. остварио је са хором факултета запажен 
наступ у крипти храма светог саве на Врачару, у оквиру манифестације дани грчке културе, 
при чемује изведен програм заснован на избору византијских химни из службе Томине недеље.
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након више од тридесет година од првих начињених корака на пољу 
учења неумске нотације данас постоје три појачке школе у којима заинте-
ресовани могу да науче основе или да унапреде знања из византијског по
јања.49 у оквирима српске Православне Цркве данас делује више византиј-
ских хорова. Издат је до сада један мањи број појачких књига, а више њих 
је у припреми. Бројни појци у многих храмовима, како манастирским, тако 
и парохијским певају у склопу богослужења.50 до сада је издато више аудио 
издања и одржани су бројни концерти византијске музике.

Закључак
сагледавањем историјског развоја неумске нотације и њене контину-

иране употребе од стране српских појаца током различитих етапа њеног 
развоја, лако се увиђа да је током прве половине xIx века дошло до пре-
кида у овом континуитету.51 Током следећих приближно 150 година одсу-
ства византијске нотације и појања међу српским појцима, наши бољи по-
знаваоци појања ипак нису били потпуно лишени сазнања о значају ви-
зантијске црквене музичке баштине за нас. Поједине појаве којима смо и 
сами сведоци, уколико смо се нашим народним појањем позабавили макар 
површно, сведоче о свему овоме.

49 Школа црквеног појања Црквене општине новосадске св. јован дамаскин ради у новом 
саду и неким другим срединама у оквиру епархије бачке. Ради са благословом преосвећен г. др 
Иринеја (Буловића). Програм учења је у потпуности сагласан са програмом који се користи у 
грчким конзерваторијима а који је одобрен од министарства просвете Републике Грчке. Више 
види на сајту: https://eparhijabacka.info/category/eparhijske-ustanove/skola-pojanja-sveti-jovan-
damaskin/, приступљено: 29.3.2021. Псалто појачка школа мојсије Петровић ради у оквиру дру-
штва за неговање музичког наслеђа – мојсије Петровић у Београду. Програм је оригиналан и, 
према увиду који се може стећи на сајту друштва, прилагођен је потребама и могућностима 
наше црквене средине. Више на сајту: https://www.mojsijepetrovic.com/sr/, приступљено: 29.3. 
2021. упореди: Г. Благојевић: Дијалог византијске црквене и традиционалне народне музике: 
Друштво „Мојсије Петровић” из Београда, у: јовановић, ј. и Жунић, д., Присуство традицио-
налне музике у србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу, огранак сАну 
у нишу: ниш 2020, 61. Постоји и школа појања Тројеручица и Интернет школа појања Тро-
јеручица, које раде у оквиру научно-истраживачког центра Тројеручица из Атине. Школом 
руководи Игор Зиројевић. 

50 Према сазнањима којима располаже аутор, византијско појање се постојано користи у ок-
виру богослужења у следећим српским манастирима: Жича – епархија жичка, дечани – епар-
хија рашкопризренска, Ђелија Пиперска – митрополија црногорско-приморска; Бођани и 
Ковиљ - епархија бачка; свети стефан, Горње Жапско – епархија врањска; Поганово – епархија 
нишка, и више других мањих манастира. слично и у следећим црквама и параклисима користи 
се византијско појање: св. јован Богослов, Православни богословски факултет универзитета у 
Београду, св. Архангл Гаврило, манастир св. Архангела Гаврила, Земун – Архиепископија бе-
оградско-карловачка; св. Кирило и методије, нови сад, св. Пророк Илија, Палић – епархија 
бачка, св. сава, Православна гимназија „Катарина Кантакузина”, Загреб – митрополија загре-
бачка, и више других храмова. овде наводимо само мањи број познатијих богослужбених места 
где се у оквиру богослужења прилично постојано користи и негује „византијско појање”, ника-
ко не претендујемо да пружимо исцрпни списак.

51 Више у: Антић В., Културолошке парадигме.
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навешћемо само неколико чињеница ради илустрације. чак и после 
појављених записа нашег народног појања од великих мелографа, при-
мећује се одбијање употребе ових зборника, како у процесу самог учења, 
тако и у самом певању на богослужењима.52 све до данас у сПЦ се појање 
учи најчешће из поетског текста, тј. богослужбених књига. Поред овога у 
нашој цркви и данас се употребљава једна квазинотација, тј. начин беле-
жења кретања мелодија помоћу тзв. трила.53 Графички ове триле, иако не-
систематичне и често превише индивидуалне, ипак подсећају на неумско 
писмо. Код многих аутора видимо значајно интересовање за неумско пис-
мо, нпр. морамо споменути покојног епископа бачког Иринеја Ћирића, у 
чијем легату у Бибиотеци матице српске у новом саду налазимо више 
штампаних музичких књига у неумском писму.54 

Крај двадесетог века посебно је значајан за нашу тему и то је већ при-
мећено од више аутора.55 неки од њих су дали изразито негативну оцену 
ових појава, док код других налазимо и позитивне аспекте погледа на ову 
тему.56 наиме, црквена, литургијска и духовна обнова нашег народа до које 

52 Види: Пено, В., О појачкој пракси у српским црквама у другој половини XIX и првим деце ни
јама XX цека, Црквене студије 8 (2011), 413-422.

53 о проблему у потребе „трила” у српском народном појању писано је врло мало. Види: ми-
одраг, П., Савремено српско црквенонародно појање и питање кодификације неумског нотног 
писма и трила из српског црквеног појања, у: стандардизација старословенског ћириличног 
писма и његова регистрација у уникоду, Зборник радова међународног скупа, 15-17. октобра 
2007. године, сАну, књ. 20, Београд 2009, 129-133; исти, Триле у српском црквеном појању, Висока 
школа - Академија српске православне цркве за уметности и консервацију и Православна 
епархија нишка: Београд и ниш 2014.

54 у Библиотеци матице српске у новом саду у оквиру Поклон библиотеке др Иринеја Ћи-
рића и стевана Ћирића, под сигнатуром Ћирић III 1120, а под инвентарским бројем 001032696, 
налази се Ирмологион Ангела Иванова, издат у Цариграду 1875., са потписом бившег бачког 
епископа др Иринеја (Ћирића). осим овог издања у оквиру истог легата налази се још неколико 
музичких књига које су припадале покојном бачком епископу, реткој духовној и интелектуал-
ној појави, између осталог и изврсном познаваоцу црквеног појања.

55 Г. Благојевић, О рецепцији црквене византијске музике, иста, Архимандрит Паисий (Тана
сиевич) Хиландарец как певчий: его роль в распространении афонского ифоса византийского 
пения в Сербии в конце ХХ и начале ХХI века, у: хватова, с. И. (прир), Богослужебные практики 
и культовые искусства в современном мире, Российский гуманитарый научний фонд мини-
стерство образования и науки Российской федерации фБГоу во «Адыгейский государстевн-
ный университет» майкоп 2017, 39-50; ista/Pavićević A., Od elekroakustičke muzike do vizantijskog 
pojanja i vice versa: Vladimir Jovanović, kompozitor), Etnoantropološki problemi (n.s.) xIII 2 (2018) 
327-344; Moody, I., The Idea of Byzantium in the Construction of the Musical Cultures of the Balkans, 
Arts 9 (2020), 83. https://doi.org/10.3390/arts9030083; Peno, v./ vesić, I., Return of Serbian Chant to 
Byzantine Tradition, The International Journal of Euro-Mediterranean Studies 13/2 (2020), 29-44.

56 Види следеће радове: стефановић, д., Црквено појање и црквена музика, Зборник матице 
српске за сценске уметности и музику 15 (1995), 23–30; Петровић, д., Српска црквена музика као 
предмет музиколошких истраживања, Зборник матице српске за сценске уметности и музику 
15 (1995), 31–46; иста, Традиционално српско народно црквено појање у ХХ веку: Пут неговања, 
замирања, страдања и обнављања, у: Црква 2000. – Календар српске православне патријаршије, 
Београд 1999, 104–111. упореди са: Пено, В., Предање и/или традиција у новијој богослужбеној 
музици Српске цркве?, Гласник етнографског института сАну 63-2 (2015), 433-450.
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долази крајем xx века, довела и до снажне обнове црквених уметности у 
духу византијске културе. овоме посебно доприноси чињеница да се ре-
презентативни елементи свих грана византијске уметности унутар наше 
културне историје, као и допринос нашег народа поново јасно откривају, 
међу којима архитектура, сликарство, али и црквена музика. 

све наведено доводи до интензивног проучавања византијског појања 
међу српским појцима. Зависност ове појаве од читавог наведеног ширег 
контекста је несумњива. на то указује и чињеница да су написи и актив-
ности људи који се баве византијским појањем мотивисани теоријским, 
естетским и теолошким начелима, која руководе истим овим процесом и 
не могу се посматрати изван њега.57 наш суд о обнови византијског појања, 
како своју акцију виде они који се баве поменутом музичком традицијом 
наше Цркве, нужно је да дамо у светлу читавог духовног покрета који је у 
нашој Цркви почео да се развија од средине осамдесетих година прошлог 
века и траје до данас. 

57 упореди: јовановић, З., Византина у савременој српској уметности, службени гласник: 
Београд 2011; са: Разговор са николом Попмихајловим, Тај слатки напев, у Православном илу-
строваном часопису Искон, број 5, 29; као и: Интервју са Владимиром јовановићем, Нема више 
Марије Терезије, у православном илустрованом часопису Искон, број 5, 26. Види више у: Г. 
Благојевић, О рецепцији црквене византијске музике, и: Пено, В., Предање и/или традиција.
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vLADIMIR D. ANTIC

THE REFORMATION OF NEUMATIC NOTATION IN 
CONSTANTINOPLE IN 1814 AND SERBIAN ECCLESIASTICAL 
MUSIC: ON THE SUBSEQUENT RECEPTION OF THE ,, NEW 

METHOD“ IN THE SERBIAN ORTHODOx CHURCH

Summary: A number of unsuccessful attempts to reform the neumatic no-
tation of psaltic music during the 18th century, in addition to its method of 
teaching, ultimately led to the commission of the new method by the “three 
teachers” which was subsequently accepted by the Holy Synod of the Ecu-
menical Patriarchate in 1814. The same reform was accepted without delay 
throughout the Orthodox world of those times, except in the territories 
belonging to the Russian Orthodox Church and the Karolvac Metropolita-
nate. In this work we will offer an overview of the circumstances under 
which these reforms took place, as well as possible reasons for why it was 
not accepted in the territory of the Karlovac Metropolitanate.Then we will 
attempt to explain the subsequent reception of the reform of the three 
teachers within the contemporary musical practice of the Serbian Ortho-
dox Church. The basic motive of those engaged in the field of so-called 
Byzantine chant in the last thirty years has been the restoration of continu-
ity with the Serbian ecclesiastical music of the middle ages, which in turn is 
the result of a comprehensive renewal of Orthodox church life in the twen-
tieth century. This work offers a potential framework for understanding 
these phenomena within the purview of Serbian musical history.

Keywords: Karlovac Metropolitanate, psaltica, chant, new method, neu-
matic notation, Byzantine chant.
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сРБољуБ уБИПАРИПоВИЋ

ПуТеВИмА уЗАјАмнИх ЛИТуРГИоЛоШКИх уТИЦАјА 
сВеТе ГоРе И КАРЛоВАчКе мИТРоПоЛИје: 

РуКоПИснИ номоКАнон ГР 141

Апстракт: Изузев препознатљивих богослужбених извора, који де-
таљније откривају литургијску теорију и праксу православних срба 
под духовном управом карловачких архиепископа и митрополита, 
још увек су остали неистражени они који у извесној мери садрже, 
између осталог, и литургиолошке одељке. Као један од таквих треба 
препознати и рукописни примерак номоканона ГР 14 српскословен-
ске редакције (средина xvII века), који припада збирци сачуваних 
рукописних књига манастира Грабовца у музеју српске православне 
епархије будимске у сентандреји. Будући да историјат настанка и 
садржина Грабовачког номоканона сведоче о епохи узајамних бого-
словских утицаја свете Горе и, најпре, обновљене Пећке патријаршије, 
те потом Карловачке митрополије, у овом раду је пре свега остварен 
сажет увид у настанак рукописа, да би потом били преиспитани и 
анализирани поједини литургиолошки одељци у циљу сагледавања 
полазишне тачке и домета развоја литургиолошког и теолошког из-
раза Карловачке митрополије у потоњим временима. 

Кључне речи: богословље, света Гора, номоканон, Пећка патријаршија, 
Карловачка митрополија, богослужење. 

Вишегодишње учешће знатног броја истраживача у пројектној теми 
матице српске „Богословље и духовни живот Карловачке митрополије – 
од краја xvII до почетка xx века“, иницирало је објављивање веома зна-

1 овај рад настао је у оквиру научноистраживачког пројекта Православног богословског 
факултета универзитета у Београду као нИо, који финансира министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике србије. 
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чајних научних саопштења посвећених наведеној теми2. међутим, једна од 
особито драгоцених перспектива која још увек изискује одговарајуће на-
учне увиде, односи се на литургијску теорију и праксу у Карловачкој ми-
трополији. Изузев препознатљивих и уобичајених богослужбених извора, 
који детаљније откривају аспекте „слова и духа“ богослужења православ-
них хришћана српскога рода под духовном управом карловачких архиепи-
скопа и митрополита, још увек су остали неистражени и потпуно у другом 
плану они који у извесној мери садрже и литургиолошке одељке и аспекте. 
Као један од таквих извора треба препознати и рукописни примерак За-
коноправила или номоканона ГР 14 српскословенске редакције, датиран 
средином xvII века, а који припада збирци сачуваних рукописних књига 
манастира Грабовца у музеју српске православне епархије будимске у 
сент Андреји. 

у складу са тим, наше истраживање подразумеваће најпре сажет осврт 
на сам рукопис и његов настанак, потом проучавање појединих литургио-
лошких одељака и релевантну, парцијалну анализу истих. 

1.  Рукописни Номоканон ГР 14 манастира Грабовац  
из средине XVII века

Законоправило ГР 14 припада грабовачкој археографској збирци која 
је обрађена и описана у чувеном Опису рукописа и старих штампаних 
књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји3. 
Такво научно дело не би било могуће да својевремено Георгије хужвик 
(1916-1976), епархијски библиотекар, правни саветник и познати сентан-
дрејски адвокат, бивајући потпомогнут од стране тада још средњошколца, 
блажене успомене професора др димитрија е. стефановића (1936-2019), 

2 Реч је о следећим зборницима: Богословље и духовни живот Карловачке митрополије. Година 
Г҃: Богословље и духовни живот Карловачке митрополије у оквиру 800 година Аутокефалије 
Српске Православне Цркве, Зборник радова са научног скупа (Београд-нови сад, 16-17. децем-
бар 2019) (Београд: Центар за литургичке студије монс хемус, Институт за литургику и цркве-
ну уметност Православног богословског факултета универзитета у Београду, 2020); Богословље 
и духовни живот Карловачке митрополије. Година В҃: Културолошка и образовна преплитања и 
узајамни односи Цркава и политичких ентитета Централне и Југоисточне Европе од 1690. до 
1918. године, Зборник радова са научног скупа (Београд-нови сад, 17-18. децембар 2018) (Бео-
град: Центар за литургичке студије монс хемус, Институт за литургику и црквену уметност 
Православног богословског факултета универзитета у Београду, 2019); Богословље и духовни 
живот Карловачке митрополије. Година А҃: Уводна разматрања, Зборник радова са научног 
скупа (нови сад, 11. децембар 2017) (Београд: Центар за литургичке студије монс хемус, Инсти-
тут за литургику и црквену уметност Православног богословског факултета универзитета у 
Београду, 2018).

3 надежда Р. синдик, мирослава Гроздановић-Пајић, Катарина мано-Зиси, Опис рукописа и 
старих штампаних књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји 
(Београд, нови сад: народна библиотека србије, матица српска, 1991), 38-40. 
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није лично преселио „на својим рукама“ целокупну библиотеку манастира 
Грабовца у сентандреју4. упркос чињеници што је грабовачки манастир 
основан 1587. године у доба турског управљања угарском5, овај манастир-
ски бисер обновљене Пећке патријаршије бележио је током времена свој 
убрзани развој, праћен набавком и веома драгоцених рукописних књига6. 
стога не треба да чуди што у грабовачкој „манастирско-школској“7 збирци 
рукописа особито место заузима и номоканон ГР 14. 

Ради се, наиме, о рукописном делу састављеном од укупно 13 кватерни-
онских свешчица, од којих су две последње непотпуне, при чему недостаје 
крај последњег текста.8 сходно филигранолошким и палеографским по-
дацима рукопис је датиран средином xvII века, док писарева личност и 
место преписивања нису познати, иако се претпоставља да је, према во-
деним знацима, могао настати у манастиру хопову, али директних потврда 
за такав закључак нема.9 Будући исписан ситнијим полууставним писмом,10 
његов садржај открива више састава међу којима су, према нашем скром-
ном мишљењу, два последња веома мало позната нашој литургиолошкој и 
научној јавности. Реч је, заправо, о два састава који носе назив О миридама 
или честех и О кољиву смиреног митрополита филаделфијског Гаврила. 
Како бисмо одговорили на бројна питања која се нижу овим поводом, тре-
ба најпре утврдити могући повод и место настанка грабовачког Законо-
правила. 

Приликом богословског и научног сагледавања предисторијата живо-
та православних срба на просторима Карловачке митрополије од краја 
xvII века, неретко се превиђа више неоспорних чињеница. наиме, после 
мохачке битке 1526. године над средишњим делом територије некада моћ-
не угарске краљевине започиње успостављање османске власти која ће 
коначно бити учвршћена 1543. и трајаће све до 1683. године. Пошто су ново-
освојени крајеви били запустели, османске власти су стога у оквиру своје 
популационе политке у угарској предузимале планске мере за насељавање 
поменутих простора11. Иако су дотични простори били насељени и право-

4 н. Р. синдик, м. Гроздановић-Пајић, К. мано-Зиси, Опис рукописа и старих штампаних 
књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји, нав. дело, 1-2. 

5 о историјату и драгоценостима цркве и ризнице манастира Грабовца видети подробније: 
динко давидов, Споменици Будимске епархије (Београд, нови сад: Просвета, Републички завод 
за заштиту споменика културе, Балканолошки институт сАну, матица српска, 1990), 303-309. 

6 д. давидов, Споменици Будимске епархије, нав. дело, 303-304.
7 н. Р. синдик, м. Гроздановић-Пајић, К. мано-Зиси, нав.дело, 2. 
8 Исто, 38.
9 Исто, 38. 
10 Исто, 38.
11 Александар Крстић, „Бачка под османском влашћу“, Зборник радова Бачка кроз векове. 

Слојеви културе Бачке, уредници миодраг матицки, Видојко јовић (Београд: Вукова задужби-
на, 2014), 59-60.
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славним србима знатно пре успоставе османске владавине, почев од три-
десетих и четрдесетих година xvI века долази до запоседања панонске 
равнице од стране бројних група православног српског становништва из 
срема, славоније, србије, Босне и далмације12. овакав развој догађаја 
праћен је обнављањем Пећке патријаршије 1557. године и оснажењем њене 
духовне власти на новоосвојеним просторима под османском управом. 

у светлу таквих околности потпуно је очекивано настојање право-
славних срба да обнављају старе или подижу потпуно нове цркве и мана-
стире13. отуда је долазак православних српских монаха из далматинског 
манастира драговића на подручје северне Барање 1585. и оснивање мана-
стира Грабовца 1587. године у близини вароши сексарда и реке Шарвиза14, 
био јасан наговештај жеље за унапређењем богослужбеног и духовног жи-
вота наших предака. несумњиво да су за потребе грабовачке монашке за-
једнице, која је током xvII века у једном тренутку бројала чак више од 60 
монаха, биле обезбеђене све неопходне литургијске књиге и сасуди15. ме-
ђутим, питање гласи: услед чега се у манастирској библиотеци међу доми-
нантно богослужбеним књигама појавио један номоканон? 

Полазишна тачка за пружање одговора на постављено питање могла 
би бити препозната најпре у податку да је грабовачко монашко братство, 
за време управе игумана Василија (1649-1664)16, изнедрило двојицу митро-
полита будимскога трона, симеона (1649-1660) и Виктора (1660-1684)17. 
следствено, да би један митрополит на трону будимских јерараха могао 
спроводити канонску и духовну власт у складу са предањем Православне 
Цркве, била му је неопходна канонолошка крма, односно номоканон. 
могуће је да је управо то био мотив да један од поменуте двојице будим-
ских митрополита и уједно грабовачких пострижника, вероватније симе-
он, поручи преписивање једног Законоправила за сопствене потребе. 

надаље, уколико узмемо у обзир претпоставку да је место настанка 
Законоправила ГР 14, према воденим знацима, вероватно био манастир 
хопово18, онда би идентитет надзорника или преписивача овога рукопис-
ног дела можда могли препознати у личности хоповског пострижника и 

12 А. Крстић, Бачка под османском влашћу, нав. дело, 60. 
13 Исто, 78-81.
14 д. давидов, Споменици Будимске епархије, нав. дело, 303.
15 д. давидов, Споменици Будимске епархије, нав. дело, 303-304.
16 о грабовачком игуману Василију видети подробније: сава, епископ шумадијски, стеван 

Бугарски, Монаштво Карловачке митрополије. Грађа за биографски речник (манастир Гргетег, 
света фрушка гора, 2018), 104-105.

17 д. давидов, Споменици Будимске епархије, нав. дело, 303-304.
18 н. Р. синдик, м. Гроздановић-Пајић, К. мано-Зиси, нав.дело, 38. 
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еклисијарха, те потоњег светогорског духовника јеромонаха ореста19. 
управо се име јеромонаха ореста среће у записима двеју књига које су ис-
писане на светој Гори и послате у манастир хопово. отуда се у запису бо-
гослужбене књиге Триода из 1654. године наводи податак да је поменута 
књига исписана благодарећи старању: „... преподобног оца општег свето-
горског духовника кир ореста јеромонаха коју и посла у свој манастир, 
назван хопово“20, док је још 1648. довршено преписивање Лествице: „... 
трудом и подвигом духовника ореста, јеромонаха манастира хопова, у 
време када је живео у светој Гори Атонској у келији хиландарског скита и 
у храму Благовести Пресвете Богородице од њега сазданом“21, а коју ће на-
значени светогорски духовник послати манастиру хопово по поверљивом 
хиландарском проигуману јеромонаху кир евлогију. не упуштајући се у 
подробно утврђивање тачног места преписивања Грабовачког номоканона 
– света Гора или манастир хопово, сматрамо да је ово била могућа путања 
уобличавања и исписивања наведеног рукописа. 

у прилог становишта о неизоставној улози свете Горе, с једне стране, 
као епицентра и узора преписивачке делатности свих манастирских скри-
п торијума на тлу обновљене Пећке патријаршије, али и, с друге стране, као 
изворишта и најугледнијег чувара литургијске теорије и праксе Право-
славне Цркве, говори нам између осталог сачувана и критички објављена 
и потоња кореспонденција између светогорских манастира и карловачких 
митрополита22. стога, процес настанка номоканона ГР 14, према нашем 

19 о личности јеромонаха ореста видети: сава, епископ шумадијски, стеван Бугарски, Мо
наштво Карловачке митрополије. Грађа за биографски речник, нав. дело, 423.

20 Стари српски записи и натписи, скупио их и средио љубомир стојановић, књига I (Бео-
град: српска краљевска академија, државна штампарија Краљевине србије, 1902), *1502, 374. 

21 Стари српски записи и натписи, нав. дело, *1426-1427, 359. 
22 о томе видети подробније: Радослав м. Грујић, „одношаји светогорских и других манасти-

ра са митрополитима карловачким“, у: Споменик СКА LI, други разред 43 (Београд: српска 
краљевска академија, државна штампарија Краљевине србије, 1913), 43-69; „Прилошци за ис-
торију одношаја карловачких митрополита и епископа са истоком и св. Гором“, у: исто, 95-104. 
неоспорна је чињеница да су, током xvIII столећа, изасланици више светогорских манастира, 
али и неких древних патријаршија, долазили у посету карловачким митрополитима и подруч-
ним епископијама ради сакупљања милостиње. Том приликом поменути изасланици су били 
сведоци само неких последица реформи црквено-народног живота у Карловачкој митрополији, 
попут упадљивог ношења митрополитске и епископске одеће прошивене црвеном бојом са 
црвеним дугметима, појасева и ћелепуша, по узору на римокатоличке великодостојнике, као и 
изградње цркава у барокном стилу. отуда су се на Истоку почеле ширити вести како су црквени 
великодостојници и свештенослужитељи Пећке патријаршије одступили од Православне Црк-
ве и постали иноверни. Тим поводом забележене су писане реакције у две посланице, најпре 
једног непознатог патријарха о врсти одеће коју треба да носи духовни сталеж, али и јеруса-
лимског патријарха хрисанта и цариградског патријарха јеремије (1715-1726 и 1732-1733). о томе 
видети подробније: Радослав м. Грујић, „Пећки патријарси и Карловачки митрополити у 18 
веку“, у: Гласник Историског друштва у Новом Саду, књига Iv,свеска 2 (сремски Карловци, 
1931): 237-238; „II. непознатога патријарха. Посланица о томе, како не треба духовни сталеж да 
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скромном суду, није заправо могао бити остварен мимо многоструких 
утицаја монашких заједница из атонског Перивоја Пресвете Богородице.

2.  О појединим литургиолошким одељцима у  
рукописном Номоканону ГР 14 манастира Грабовац

један од одговарајућих примера плодотворних и узајамних литур гиј-
ско-богословских утицаја свете Горе и обновљене Пећке патријаршије, као 
и потоње Карловачке митрополије, било је и исписивање Грабовачког но-
моканона средином xvII столећа. Иако су номоканони, уопште узевши, 
првенствено предмет истраживачке пажње научника из области црквеног 
и канонског права23, они садрже бројне, али мање познате литургиолошке 
одељке, па је могуће констатовати да готово сваки рукописни примерак 
Законоправила заправо представља једну нову редакцију. 

Када је реч о проучаваном номоканону ГР 14, одговарајуће питање 
гласи: који литургиолошки одељци говоре у прилог хипотезе да је настанак 
дотичног рукописа незамислив без непосредног или посредног утицаја 
свете Горе? овом приликом издвојили бисмо неколико таквих. Реч је, за-
право, о саставима који у преводу са српскословенског на савремени срп-
ски језик гласе: Треба знати како пронађосмо у Типику Свете Горе, такође 
и у Јерусалимском, за инока који хоће да зна, бојећи се у себи Господа, о пра
вилу дневноноћном и Како један човек може сатворити бденије (листови 
23v – 23r); Ако инок или инокиња не знају књиге, како могу сатворити бде
није (листови 23r – 24v); Устав Свете Горе Атонске о светим сасудима и 
даровима (листови 77r – 79v); Смиренога митрополита Гаврила филадел
фијског о миридах или честицама (листови 95v – 97r) и Истога Гаврила 
филаделфијског О кољиву (листови 97r – 98r). 

на основу горе изложених наслова неких одељака из Грабовачког но-
моканона, могуће је потврдити изнету хипотезу о редакторској делатности 
светогорског порекла, чији је плод било исписивање назначеног рукопис-
ног дела. међутим, услед бројних питања која би захтевала обимне и аргу-
ментоване научне одговоре, ми ћемо се у овом раду определити за парци-

има сјајну одећу“, превео с грчког Алекса Писаревић, у: Српски Сион, година xv, број 19 (срем-
ски Карловци, петак, 30. децембра 1905): 563-564; „III. јеремије од Цезарије (1715.-1726. и 1732.-
1733.). синодска изјава (манифест), да су међусобносложни црква архиепископије пећске, њен 
архиепископ и остали архијереји у њој, а исто тако и ондешњи срби хришћани“, превео с грч-
ког Алекса Писаревић,у: Српски Сион, година xv, број 19 (сремски Карловци, петак, 30. децем-
бра 1905): 564-565. 

23 о номоканонима као изворима канонског права у Православној Цркви видети опширније: 
Spyros Troianos, „Byzantine Canon Law to 1100“, у: The History of Byzantine and Eastern Canon Law 
to 1500, Edited by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington (Washington, D.C: The Catholic Uni-
versity of America Press, 2012), 137-143.
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јалну анализу само последња два састава: Смиренога митрополита Гаври
ла филаделфијског о миридах или честицама (95v – 97r) и Истога Гаврила 
филаделфијског о кољиву (97r – 98r). но ипак, непосредно пре аналитичког 
сагледавања поменуте тематике, треба пре свега утврдити следеће: ко је 
заправо био митрополит филаделфијски Гаврило? 

2.1. Митрополит филаделфијски Гаврило Севир (1539/15401616)
Под именом смиреног митрополита филаделфијског треба препозна-

ти једног од најистакнутијих полемичких теолога и најобразованијих пра-
вославних епископа xvI столећа, Гаврила севира или свира. овај смире-
ни митрополит рођен је у монемвасији 1539/1540. године и одрастао на 
Криту, стекавши одговарајуће образовање и замонашивши се у двадесет и 
другој години живота.24 Ради даљег усавршавања уписује се на студије тео-
логије и философије при универзитету у Падови, где остаје све до 1564-1565. 
године.25 Током периода студирања марљиво преписује различите рукопи-
се и одржава кореспонденцију са истакнутим ствараоцима тадашње епохе, 
да би се потом вратио на Крит, где је службовао као учитељ, мистагог и 
свештенопроповедник.26 у Венецију стиже 1572. године као јеромонах, где 
бива изабран за надлежног свештенослужитеља при храму светог Вели-
комученика Георгија, почев од 29. јуна 1573. године, оставши у тој служби 
две године и потом се вративши на Крит.27

Током месеца марта 1576. године јеромонах Гаврило долази у Констан-
тинопољ на позив Патријарха цариградског јеремије II (1572-1579, 1580-1581, 
1586-1595), како би преузео руковођење Патријаршијском школом. Истов-
ремено, узима активног учешћа у дијалогу поменутог патријарха са про-
тестантима28 и, потом, благодарећи подршци богатог трговца Леонина 
србина са Крита настањеног у Цариграду, бива изабран и хиротонисан за 
митрополита филаделфије лидијске у малој Азији, 18. јула 1577. године29. 
напослетку се враћа у Венецију где постаје духовни вођа православних 
хришћана у северној Италији и далмацији с правом духовног управљања 
јонским острвима и Критом, при чему ће његова јурисдикција касније би-

24 Δημητρίου Ε. Φύκα, Ο Γαβριήλ Σεβήρος και η στάση του στα πνευματικά προβλήματα της εποχής 
του, Διδακτορικη διατριβη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Aθήνα 2008), 
37-38. 40.

25 Δ. Ε. Φύκα, Ο Γαβριήλ Σεβήρος και η στάση του στα πνευματικά προβλήματα της εποχής του, нав. 
дело, 40.

26 Исто, 40-41.
27 Δ. Ε. Φύκα, Ο Γαβριήλ Σεβήρος και η στάση του στα πνευματικά προβλήματα της εποχής του, нав. 

дело, 43.
28 Исто, 44-45.
29 Исто, 46-47.
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ти проширена и на православне заједнице у далмацији, северној и јужној 
Италији, као и сицилији.30 Запутивши се 4. октобра 1616. године из Вене-
ције ка острву Закинтос ради пастирске посете, разболева се и остаје у 
граду Задру (Zara), да би уснуо у Господу у манастиру свете преподобно-
мученице Параскеве (veneranda) на острву хвар (Lesina), 31. октобра исте 
године.31 Његови посмртни остаци пренети су и сахрањени у Цркву светог 
Великомученика Георгија у Венецији, 18. јула 1618. године.32

2.1.1.  Списатељска делатност  
Митрополита филаделфијског Гаврила Севира

митрополит Гаврило севир оставио је иза себе више значајних дела, 
али и веома богату библиотеку33 са изузетно драгоценом збирком рукопи-
са које је јелинско братство у Венецији34 нажалост распродавало библиоте-
кама у Торину, милану и другим местима ради немаштине.35 Када је реч о 
митрополитовим делима, она могу бити окарактерисана као догматска и 
полемичка, међу којима треба навести: Συνταγμάτιον περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν 
μυστηρίων36 (синтагму о светим и свештеним Тајнама), Κατὰ τῶν λεγόντων 
τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας υἱοὺς κακῶς τε καὶ παρανόμως ποιεῖν 
τῷ τιμᾷν καὶ προσκυνεῖν τὰ ἅγια δῶρα, ἡνίκα ὁ χερουβικὸς ᾄδεται ὕμνος καὶ ὁ 
ἱερεύς, φέρων ταῦτα, εἰσοδεύει εἰς τὸ ἅγιον βῆμα. Ἔτι περὶ τῶν μερίδων ἐν τῷ ἁγίῳ 
δίσκῳ ἐπιτιθεμένων. Ἔτι περὶ τῶν κολλύβων καὶ σπερμάτων, τῶν προσφερομένων 
ἐν ταῖς ἑορταῖς τῶν Ἁγίων καὶ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων ὀρθοδόξων37 (Против 
оних који говоре да православни синови Источне Цркве рђаво и безаконо 
чине исказивањем поштовања и поклањањем светим даровима, када се 
поје херувимска химна и јереј, носећи дарове, улази у свети олтар; И још 
о честицама предложеним на светом дискосу; И још о кољивима и семе-
њима приношеним о светитељским празницима и за упокојене православ-
не хришћане); Ἔκθεσις κατὰ τῶν ἀμαθῶς λεγόντων καὶ παρανόμως διδασκόντων, 

30 Исто, 49.
31 Исто, 56-57.
32 Исто, 57.
33 о сачуваној митрополитовој библиотеци видети подробније: Erika Elia and Rosa Maria 

Piccione, „A Rediscovered Library. Gabriel Severos and His Books“, у: Greeks, Books and Libraries in 
Renaissance Venice, Edited by Rosa Maria Piccione (Walter de Gruyter GmbH: Berlin/Boston, 2021), 
33-82. 

34 о јелинском шрисуству у Венецији видети опширније: Kώστας Γ. Tσικνάκης, „Βενετία - Η 
ελληνική παρουσία στη Βενετία“, у: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4 (Αθήνα: 
„Στρατηγικές Εκδόσεις“, 2011), 129-135.

35 Δ. Ε. Φύκα, Ο Γαβριήλ Σεβήρος και η στάση του στα πνευματικά προβλήματα της εποχής του, нав. 
дело, 59-60.

36 Исто, 61.
37 Δ. Ε. Φύκα, Ο Γαβριήλ Σεβήρος και η στάση του στα πνευματικά προβλήματα της εποχής του, нав. 

дело, 64.
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ὅτι ἡμεῖς οἱ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας γνήσιοι καὶ ὀρθόδοξοι παῖδες ἐσμὲν σχι
σματικοὶ παρὰ τῆς ἁγίας καὶ καθόλου Ἐκκλησίας38 (Изложење против неуких 
који говоре и безаконо уче да смо ми, веродостојна и православна чада, 
отпадници од свете и Католичанске Цркве); Περὶ τοῦ πότε ἁγιάζονται καὶ 
μεταποιοῦνται τὰ τίμια δῶρα καὶ κατὰ τῶν κατ’ αὐτοῦ τὰς μιαρὰς αὐτῷ κινησά
ντων γλώσσας39 (о томе када се освећују и преиначују часни дарови и на-
супрот оних који се против овога управљају прљавим језицима); Φιλα(λήθης) 
ἢ ὑπερασπισμὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ Καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἀνατολῆς40 (љубитељ истине или одбрана христове Католичанске и Апо-
столске Цркве Истока). Такође, треба нагласити да су сачувани и други 
његови различити записи, писма, говори и скице проповеди.41

2.2.  Парцијална анализа појединих литургиолошких одељака у  
рукописном Номоканону ГР 14

Претходно поменута два одељка рукописног номоканона ГР 14, чији 
наслови гласе: Смиренога митрополита Гаврила филаделфијског о миридах 
или честицама (95v – 97r) и Истога Гаврила филаделфијског о кољиву (97r 
– 98r) чине завршни део наведеног канонолошко-литургичког састава, при 
чему је други одељак о кољиву непотпун услед прекида текста. 

2.2.1.  Смиренога митрополита Гаврила филаделфијског о  
миридах или честицама (95v – 97r)

одељак о честицама започиње питањима о пореклу и разлозима уво-
ђења праксе полагања честица на дискосу, те да ли је благословено при-
чешћивати честицама оне који долазе да се причесте (95v). у одговору на 
постављена питања истиче се да је устројство праксе вађења честица пре-
дато црквеним уставима и препознато је не само као писано предање, на 
чије чување се позива речима светог апостола Павла из друге Посланице 
солуњанима (2сол 2, 15) и Прве Посланице Коринћанима (1Кор 11, 2) (95v), 
те светог апостола и јеванђелиста Луке (Лк 1, 2) (95v-95r), већ и као непи-
сано предање остављено у наслеђе од стране великих васељенских учитеља 
и архијереја јована Златоуста и Василија Великог (95r). Потом следи опис 
речи које бивају изговаране приликом полагања честица на дискос: у славу 
и част Преблагословене Владичице наше Богородице и Приснодјеве ма-
рије; у част светога и славнога Пророка, Претече и Крститеља јована; све-
тих славних и свехвалних апостола; светих славних и добропобедних му-

38 Исто, 68.
39 Исто, 72.
40 Исто, 74.
41 Исто, 75-117.
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ченика; преподобних и богоносних отаца наших (95r); светих бесребрени-
ка; светог првомученика стефана; јоакима и Ане и свих светих мученика. 

у наставку се излажу упутства о приношењу честица за све живе пра-
вославне хришћане, како би им даровао Господ све што је у молбама на 
спасење и наоружао их да се могу у животу супротставити ђаволу (96v), 
али и за усопше у христу оце и нашу браћу, пријатеље и сроднике, како би 
коначно Господ учинио да њихове душе буду настањене у у месту светлом 
и месту цветном, у месту свежине, одакле одбеже туга и уздисање (96v)…, 
те дарује слободу и избављење онима који су у аду (96v-96r). у даљем тек-
сту се овај принос честица за упокојене доводи у везу са истинитим учењем 
Цркве о помену усопших, о чему сведочи и Василије Велики у једној од 
коленопреклоних молитава на вечерњем на дан Педесетнице, али и јован 
Златоусти на једном месту у божанственом свештенодејству (Литургији 
јована Златоустог) говорећи: „Помени Господе све преминуле у нади на 
васкрсење у живот вечни, и упокој их тамо где сија светлост Лица Твога“ 
(96r). 

следећи део одељка о честицама бива настављен јасним истицањем да 
хришћане који приступају Причешћу не треба причешћивати честицама 
уместо Господњега Тела (96r), те потоњим објашњењем да и ако се честице 
сједине са Телом и Крвљу Господњим ниједна од њих се не претвара нити 
постаје Тело и Крв христова (96r-97v). једино пак хлеб и вино, који се при-
носе у спомен страдања Господњег и Његовог Васкрсења, само се они, како 
истиче текст, пресуштаствљују и претварају, док честице примају причас-
но освећење (97v). у даљем тексту се упозорава јереј да никако не при-
чешћује хришћане честицама уместо Тела Господњег, будући да душе које 
се божанствено освећују не постају по причешћивању по суштини Бог, што 
исто важи и за честице, иако се сједињују са Телом и Крвљу Господњом 
(97v). на питање какву корист стичу душе оних у чији се спомен приносе 
честице (97v), одговор гласи да је корист велика, с обзиром да се причасно 
приопштавају односно освећују, те да и тамо душе усопших невидљиво 
примају упокојење и ослобођење. Потом се у тексту излаже одговор на 
питање: ко све претходно речено потврђује? речима да су то изначална 
вера, сведочанства светих, као и учење и благовест саборне и Апостолске 
Цркве која је од краја до краја васељене, што бива завршено констатацијом 
да је предочено учење здраво и православно, уз позив на ревносно творење 
истог и приношење молитви за оне који су то примили човекољубцу Богу 
и спаситељу нашем Исусу христу, коме нека је слава и моћ у векове. Амин 
(97v). 

Предочена садржина наведеног одељка о честицама из рукописног 
номоканона ГР 14 није ништа друго до превод једног поглавља из дела 
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смиреног митрополита филаделфијског Гаврила севира Против оних који 
говоре да православни синови Источне Цркве рђаво и безаконо чине иска
зивањем поштовања и поклањањем светим Даровима, када се поје Херу
вимска химна и јереј, носећи Дарове, улази у Свети олтар; И још о чести
цама предложеним на Светом дискосу; И још о кољивима и семењима при
ношеним о светитељским празницима и за упокојене православне хриш
ћане, односно прецизније речено - И још о честицама предложеним на 
Светом дискосу. мотиве за избор и превођење управо овога одељка из 
Гавриловог дела, те његово интегрисање у Грабовачки номоканон, треба 
препознати не само у потреби за одговарајућим тумачењем праксе вађења 
и приношења честица у оквиру Последовања проскомидије у Православној 
Цркви42, с једне стране, него и у постојању драгоценог упутства за право-
славног митрополита будимског, те клир и паству поверене му дијацезе, у 
циљу артикулисања православног полемичког одговора поводом римока-
толичких богословских ставова о употреби и освећењу честица у Источној 
Цркви43. 

2.2.2. Истога Гаврила филаделфијског О кољиву (97r – 98r)
други одељак, који је посвећен тематици кољива, следи одмах у на-

ставку (97r) уз постављање питања о пореклу припремања кољива и не-
опходном, одговарајућем тумачењу. најпре се најављује разјашњење по-
рекла примања такве праксе у Православној Цркви, па значења самих при-
ношених семења и објашњење свега онога што се додаје ради слаткоће и 
насладе који карактеришу кољиво (98v). у пракси припремања кољива у 
Цркви препознаје се заповест еванђелског порекла, то јест цитирају се ре-
чи Господње из еванђеља по јовану: „... ако зрно пшенице паднувши на 
земљу не умре, онда једно остане; ако ли умре, род многи доноси“ (јов 12, 
24) (98v-98r), али одмах потом, и речи блаженог апостола Павла из Прве 
Посланице Коринћанима: „... оно што ти сејеш неће оживети ако не умре“ 
(1Кор 15, 36) (98r). Преостали део текста посвећен је учењу о вери у васкр-
сење из мртвих, потврђеном од Господа христа који је Прворођени из 

42 о проблематици употребе честица у Православној Цркви видети опширније: србољуб д. 
убипариповић, Хлеб и вино као евхаристијска жртва, докторска дисертација одбрањена на 
Православном богословском факултету универзитета у Београду (Београд: универзитет у Бе-
ограду, Православни богословски факултет, 2014), 162-169. 175-178; погледати материјал преузет 
са електронске адресе: https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2649, приступљено 28.02.2021. 
године; михаил Валентинович Асмус, „К вопросу об освящении поминальных частиц за Боже-
ственной литургией“, у: Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия, Вып. 14 (2005): 5-22. 

43 о поменутим ставовима и анализи истих видети подробније: диакон михаил Асмус, опре-
деления Римо-Католической Церкви о частицах проскомидии, у: Вестник ПСТГУ I: Богословие. 
Философия, Вып. 4 (24) (2008): 11-25. 
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мртвих или Првенац који је васкрсао, а који је и Лазара подигао из мртвих... 
да би на самом крају стране последњег листа била најављено и сведочан-
ство приче, вероватно еванђелске, која узводи ка образу васкрсења, после 
чега се убрзо текст прекида (98r). 

сачувана и непотпуна садржина другог одељка о кољиву из Грабовач-
ког номоканона такође представља превод поглавља из дела смиреног ми-
трополита филаделфијског Гаврила севира Против оних који говоре да 
православни синови Источне Цркве рђаво и безаконо чине исказивањем 
поштовања и поклањањем светим Даровима, када се поје Херувимска хим
на и јереј, носећи Дарове, улази у Свети олтар; И још о честицама предло
женим на Светом дискосу; И још о кољивима и семењима приношеним о 
светитељским празницима и за упокојене православне хришћане, то јест 
прецизније речено И још о кољивима и семењима приношеним о свети
тељским празницима и за упокојене православне хришћане. 

мотиви за избор и превођење овога одељка из севировог дела, те ње-
гово уграђивање у рукописни номоканон ГР 14, идентични су као поводом 
настанка превода претходног одељка о честицама. Будући да је православ-
ни будимски митрополит остваривао своју духовну власт над православ-
ним хришћанима у области под снажним утицајем Западне Цркве упркос 
османским освајањима, требало је темељно и веродостојно формулисати 
објашњење оправданости праксе приношења кољива44 у дане светитељских 
празничних спомена и помена упокојених православних хришћана. За прет-
поставити је да су се у преосталом, изгубљеном делу поменутог одељка из 
Грабовачког номоканона налазила и упутства о временима и начину при-
премања кољива.

Закључак
узимајући у обзир претходно изложено, треба констатовати да се уза-

јамни теолошки и литургиолошки утицаји свете Горе и, најпре обновљене 
Пећке патријаршије, па потом и Карловачке митрополије, бар до средине 
xvIII столећа, одвијају несметано и динамично, сходно релативно повољ-
ним политичким и друштвеним околностима. настанак, избор заступ-
љених тема и одговарајуће објашњење слања управо рукописног номока-
нона ГР 14 у најсеверније крајеве обновљене Пећке патријаршије и потоње 
Карловачке митрополије, захтевају подробнију пажњу и потпунији увид. 
Тим поводом водило се рачуна да митрополит будимски треба духовно 

44 о терминолошком и богословском објашњењу кољива видети опширније: Патријарх Пав-
ле, „спремање славског кољива за светог Илију и Аранђеловдан“, у: Да нам буду јаснија нека 
питања наше вере, књига друга (Београд: Издавачки фонд Архиепископије београдско-карло-
вачке, 1998), 56-60.
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управљати православним хришћанима како српскога рода, тако и онима 
другачијег порекла, као верним синовима Источне Цркве у средини која је 
некада била доминантно римокатоличка, али која се средином xvII века 
још увек налазила под османском влашћу. уосталом, тај простор се грани-
чио са областима у којима су бискупи и припадници бројних монашких 
редова Римокатоличке Цркве, не само у прошлости, већ и током назначене 
епохе полемички преиспитивали богослужбено и канонско предање Пра-
вославне Цркве. 

следствено, Грабовачки номоканон ГР 14 представљао је вишеслојан и 
веома значајан теолошки, литургиолошки и канонолошки приручник sui 
generis за надлежног, православног будимског митрополита на плану, с 
једне стране, очувања богослужбеног и канонског предања и утврђивања 
у истинама православне вере поверене му пастве, али и, с друге стране, на 
пољу неопходне полемичке и теолошке оријентације приликом опо вр га-
вања евентуалних приговора од стране тадашњих генерација римокато-
личког клира и лаоса. управо због тога, предисторијат црквеног, богослов-
ског и и духовног живота на просторима обновљене Пећке патријаршије, 
као и потоње устројство и наслеђе Карловачке митрополије, остају још 
увек велика непознаница и опомињући пример нашег сопственог игно-
рисања извора, али и недовољног познавања путева развоја православног 
литургијско-богословског израза на српскоме језику. 
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SRBOLJUB UBIPARIPOvIĆ

WAYS OF MUTUAL LITURGIOLOGICAL IMPACTS OF MOUNT 
ATHOS AND METROPOLITANATE OF KARLOvCI:  

MANUSCRIPT OF THE NOMOKANON GR 14

Summary: Taking into account an especial significance of liturgical studies 
as the fundamental part of Christian theology, we shouldn’t be surprised 
that many researchers have focused much of their attention mostly on well-
known liturgical sources (euchologia, typicons, different liturgical books, 
etc.). But, there are many others theological manuscripts which contain 
precious and important facts concerning liturgical theory and practice of 
the Eastern Orthodox Church. In the group of such a kind of sources are 
nomokanones. This paper presents and analyze the last two chapters of the 
very important liturgical and canonical manuscript Nomokanon GR 14 
(17th c.) of the Serbian Orthodox Monastery Grabovac (Hungary). These 
chapters, which we have found in already-mentioned manuscript, were 
being formed by translation of some works of Gabriel Seviros, Metropoli-
tan of Philadelphia (1539/1540-1616) from Greek into Church Slavonic lan-
guage of the Serbian redaction. We have also explained the main liturgio-
logical and theological motives for such a translation and redaction of these 
texts. 

Keywords: Theology, Nomokanon, Patriarchate of Peć, Metropolitanate of 
Karlovci, liturgy. 



196 | ИГОР БОРОЗАН

ИГоР БоРоЗАн

АЛеГоРИјсКе ПеРсонИфИКАЦИје  
у сЛуЖБИ РеЛИГИје: ВЕРА, НАДА И ЉУБАВ 

АКсенТИјА мАРодИЋА

Апстракт: Платно великог формата Вера, Нада и Љубав Аксентија 
мародића представља једно од најсложенијих дела српског верског 
сликарства друге половине 19. века. Композиција, која се данас налази 
у свечаној сали гимназије у сремским Карловцима, указује на употре-
бу старих алегоријских персонификација у модерном добу, проткано 
наслеђем романтизма и нервозном климом отуђеног појединца то-
ком свеопште модернизације друштва. Класицистичке основе при-
сутне у формалним решењима надопуњују се романтичарским пато-
сом, да би посматрача и верника подстакле на естетски и емотивни 
одговор. ова визуелна представа, у чијем су средишту три рано хриш-
ћанске светитељке, преносно визуелизује теологијске, хришћанске 
врлине – Веру, наду и љубав. Истовремено, на морфолошком, али и 
на феноменолошком нивоу, композиција упућује на савремене европ-
ске назаренске ликовне и иконографске обрасце који су несумњиво 
дефинисали опус уметника, формираног на основама Бечке ликовне 
академије, позноназаренској поетици и делима италијанске рене-
сансне уметности.

Кључне речи: Аксентије мародић, Вера, нада, љубав, религијско сли-
карство, назаренско сликарство.

Намена и функција
монументална слика Вера, Љубав и Нада (сл. 1), дело сликара Ак сен-

тија мародића, настала је 1876. године као дар за епископа Бачког Германа 
Анђелића.1 Алегоријски потенцијал надилази строги црквени оквир, те се 

1 Композиција је изведена у техници уља на платну. димензије су: 205 cm x 136 cm: vesna vojnić 
Hajduk, Slikar Aksentije Marodić, Subotica 1992, 65.
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слика превасходно дефинише као сакрална у проширеном значењу. Ко-
мпо зиција за подтекст има знамените речи апостола Павла из Прве посла-
нице Коринћанима (1, 13): А сад остаје вјера, нада, љубав, ово троје, али од 
њих највећа је љубав. стога се наместо историјских ликова ранохриш ћан-
ских мученица Вере, наде и љубави са мајком им софијом2 у форми алего-
ријских персонификација представљене аперсоналне хришћанске врлине 
без којих нема спасења.3 у западном хриш ћанству приказ три теолошке 
врлине, визуелизован младим и готово сензуалним женским фигурама, 
подразумевао је њихов приказ са пра тећим иконографским атрибутима. 
Постављене у служби моралног ус тројства човека визуелизоване су пра-
тећим атрибутима: нада је приказана са сидром као симболом хриш ћанске 
постојаности и поверења у Божју помоћ која омогућује вечни живот, љубав 
(милосрђе) је представ љена са малом децом као одликом хришћан ске (црк-
вене) бриге и доброчинства, и као доказ да се безусловна љубав према Богу 
манифестује у љубави према човеку, док је Вера наглашена плам тећим 
срцем као обележјем ватрене хришћанске љубави која указује да интелект 
покретом воље прихвата недокучиву Божанску истину. ово вари рање 
атрибута није нарушило суштинско значење три алегоријске персони-
фикаци је проистекле из ликовне праксе западног и источног хришћанства 
– средњовековне,4 ренесансне, барокне5 и уметности романтизма.6

мародићева композиција указује на шири контекст употребе и намене 
верских слика током 19. века. Њихово смештање у музејске целине, галерије 

2 у православној цркви се три ранохришанске мученице Вера, нада и љубав и мајка им со-
фија (упокојене 137. н.е.) празнују по јулијанском календару 17. септембра: н . В . Герасименко 
Вера, Надежда, Любовь и София, у: Православная энциклопедия. Том vII. — м, 2004, 702-704 
https://www.pravenc.ru/text/150377.html Више о представама Вере, наде и љубави и мајке им 
софије у средњовековној и постсредњовековној православној уметности, у: Исто.

3 дефинисање Вере, наде и љубави као теолошких врлина везује се за блаженог Августина. 
Њихово коначно смештање у оквире западног хришћанства дело је Томе Аквинског: John 
Michael Rziha, Perfecting Human Actions: St. Thomas Aquinas on Human Participation in Eternal Law, 
CUA Press 2009, 143–149.

4 у средњовековној уметности источног хришћанства Вера, нада и љубав и мајка им софија 
сликане су у оквиру Календара за 17. дан септембра. Њихово изображавање је превасходно 
препознато у минијатурном и зидном сликарству: Павле мијовић, Менолог. Историјско
уметничка истраживања, Београд 1973, 194, 260, 287, 318, 346, 349, 363, 377.

5 Вера, нада и љубав су у црквеној уметности у време барока на тлу Карловачке митрополије 
приказиване у виду амблема. Тако су представљене на иконостасима цркве светог николе у 
ечкој (1786) и цркве светог николе у Кикинди (1773): мирослав Тимотијевић, Српско барокно 
сликарство, нови сад 2020, сл. 116. –117, 123. –125.

6 један од примера је представа Fides, Spes i Caritas романтичарског сликара јулијус Шнора 
Каролсфелда који је Caritas (љубав) представио у виду женске фигуре са троје деце, Spes (нада) 
у форми женске фигуре са стиснутим рукама у молитвеном ставу, и Fides (вера) као женску 
фигуру са путиром у рукама.
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и друге јавне и приватне просторе указује на извесну деконте кстуализацију 
таквих слика током убрзане секуларизације хришћанске вере.7 

сакралну уметност 19. века карактерише задржавање старих форми и 
наслеђених садржаја. с једне стране, претрајавање иконографских мотива 
из средњег века, ренесансе и барокне уметности потврђује континуитет 
хришћанског наслеђа у модерном добу. с друге стране, иза наизглед ван-
временских верских предастава крије се актуелни одговор на изазове сав-
ременог друштва, у којем хришћанске слике и даље пре тра јавају.8 

у складу са значајем историјских, али и верских представа у 19. веку, 
може се разумети настанак слике Вера, Нада и Љубав коју је Аксентије 
мародић адресирао на бачког епископа Германа Анђелића: Високопрео
свећеном господину Герману Анђелићу, Епископу Бачком, у знак поштовања 
и успомене, 1876 А. Мародић. сликарева посвета изражава његову захвал-
ност епископу, и уједно упућује на поштовање институционалног положаја 
епи скопа и православне цркве. 

Тадашњи бачки епископ (1870–1881) и потоњи архиепископ карловач-
ки и патријарх српски (1881–1889) је активно учествовао у културним, вер-
ским и просветним токовима на тлу Карловачке митрополије.9 стога сли-
карево даривање потврђује место епископа Германа Анђелића у медијском 
уобличавању сакралне уметности последњих деценија 19. века. Лична нота 
између Аксентија мародића и епископа вероватно се може повезати са 
сликаревим иконама за монументални ковиљски иконостас,10 чије је осли-
кавање започето 1870. године, а окончано тек 1890. године.11 сложени ико-
ностас, проткан духом позноназаренског сликарства, представљао је омаж 
стваралачкој рецепцији канонских слика италијанске ренесансе.12 Темат-
ски прилагођен православном наслеђу визуелизовао је пренос савремених 
средњоевропских ликовних тенденција на тло Карловачке митрополије 
крајем 19. века. у том контексту се намеће и разумевање монументалне 
мародићеве композиције Вера, Нада и Љубав, која потврђује оригинално 

7 Eva-Maria Kafanke, Kunst, Religion und Politik. Tendenzen religiöser Malerei im 19. Jahrhundert, у: 
Geschichte der Bildenden Kunst in Deutschland, vom Bideremeier zum Impressionismus, Hrg. von 
Hubertus Kohle, München 2010, 301–325.

8 Исто.
9 душан н. Петровић, Патријарх карловачки Герман Анђелић и његово доба, сремски Кар-

ловци 2008.
10 на препоруку епископа Германа Анђелића посао осликавања ковиљског иконостаса је 

поверен Аксентију мародићу: јелена Бањац, Манастир Ковиљ, нови сад 2013, 175. материјална 
подршка манастира Ковиљ је омогућила сликару да посети водеће уметничке центре у Италији: 
vesna vojnić Hajduk, нав. дело, 33–34.

11 Игор Борозан, Култ Рафаела и назаренско сликарство: Богородица са Христом Аксентија 
Мародића на ковиљском иконостасу, саопштења L (2018), 197–212.

12 Бањац, нав. дело, 178–209.
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преношење модерних позноназаренских ликовних формулација у званич-
ни систем канонског сликарства на тлу Карловачке митрополије.

Током 19. века европска друштва је дефинисало уобличавање високе 
грађанске класе која је почивала на темељима либералне економије.13 нова 
елита је, у складу с идеалима о снази уметности, тежила да просветитељски 
делује у циљу едукације што ширих друштвених слојева. 

Извесно слабљење култне моћи верске слике,14 особито нормиране у 
средњовековно и барокно доба, условило је превредновање њеног садр-
жаја.15 Култна функција као и подразумевајућа правоверност догматског 
садржаја устукнули су пред новим секуларним покретима те је сакрална 
слика у одређеним случајевима изгубила неприкосновени култни статус 
постајући предмет обожавања.16 дефинисана као вредност по себи, све 
више је препознавана као непоновљиво уметничко дело. оригиналност 
уметничког дела, неретко повезана са творцем (уметничким генијем), ко-
респондирала је с актуелним уметничким правцима који су њену вредност 
превасходно видели у манифестацији лепоте. Тако је у извесној мери до-
шло до потирања култне функције верске слике у односу на примарни 
црквено-литургијски ритуал.17 уместо верника сада је наступао поштова-
лац уметности, који је у некада искључиво култној слици видео ауру недо-
дирљивог уметничког дела.18 Изложбени простори су постали места за 
представљање и сакралних слика: музеји, галерије, репрезентативне про-
сто рије угледних појединаца стављени су у службу излагања сакрализова-
них уметничких дела.19 

Пример употребе простора конака манастира Ковиљ сведочи о изла-
гачкој пракси ре-презентације религијских дела.20 Излагање верских слика 
изван култне намене потврђује тезу о извесној пренамени њихових тема. 
Прилагодивши морално-дидактички језик, те слике су настајале у складу с 
естетским оквирима времена. у контексту превредновања верске слике 
може се разумети и излагање мародићеве слике Арханђел Михаило из 1891. 
године у оквиру конака манастира Ковиљ.21

13 Werner Telesko, Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und uhre Medien, Wien 2010, 96–118.
14 Исто, 77–96.
15 Jure Zovko, Pogovor, у: Walter Benjamin, Kritika umjetnosti u njemačkom romantizmu, Zagreb 

2007, 146
16 Hans Belting, Slika i kult. Istorija slike do epohe umetnosti, Beograd 2014.
17 Zovko, нав. дело,146.
18 Исто, 146.
19 Исто, 147.
20 Бањац, нав. дело, 263–272.
21 слика се данас налази на ходнику спрата манастирског конака: Исто, 294–296.
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уметничка вредност дела у служби култа лепог је визуелизовала стари 
романтичарски концпет секуларизоване теологије уметности која у име 
идеје о чистој уметности одбацује сваку њену друштвену функцију.22 И то 
не само њену друштвену функцију већ и догматски карактер уметничких 
дела. Идеја о натконфесионалној верској слици, као последици свеприсут-
не историзације света током 19. века,23 па и хришћанске вере у целини, 
употпуњен је идејом о непролазној и непоновљивој уметничкој лепоти.24 
Концепт историзма,25 који се заснива на аутентичном приказу као потврде 
историјске веродостојности слике, и концепт чисте уметности, у чијој се 
основи налази манифестација лепог као универзалне и ванинтересне фор-
ме, постављени су у функцију деловања сакралних представа током 19. 
века у европској средини.

управо се тако може разумети и мародићева слика дарована епископу 
Герману Анђелићу. Представа Вера, Нада и Љубав је највероватније била 
део репрезентативних просторија епископског двора, или део ентеријера 
старе Гимназије у сремским Карловцима. Истицање портретних предста-
ва високих архијереја у репрезентативне просторе манастирских конака и 
епископских дворова била је устаљена пракса на тлу Карловачке митро-
полије.26 Ипак, стратегија представљања портретних представа је пре свега 
била у функцији истицања моћи и угледа српске цркве у верски и иденти-
тетски другачијој средини. с друге стране, мародићева естетизована 
композиција је део ширег контекста, и представља известан договор између 
епископа и сликара који су у интеракцији, и у складу са духом времена, 
условили њен настанак. уручена епископу у години његовог ступања на 
епископски престо говори да је слика настала као визуелна метафора која 
је требало да утврди епископа у његовом столовању Бачком епископијом. 
у време великих народних и верских искушења у угарском делу двојне 
монархије, верски поглавар је, у складу са три алегоријске пресонификације 
кључних врлина, имао мисију да мудро предводи поверену му паству, 
одолевајући вихорима који су се, попут приказаних демонских сила, над-
вили над српским и православним живљем на тлу Бачке епархије.

22 Zovko, нав. дело, 147.
23 мирослав Тимотијевић, Религиозно сликарство као историјска истина, сопштења xxxIv 

(2002), 361–388.
24 Више о концепту чисте уметности (l’art pour l’art): Elizabeth Prettejohn, Beaty & Art 1750–2000, 

Oxford University Press 2005.
25 Telesko, нав. дело, 119–136.
26 о галеријама портретних представа епископа у репрезентатувним просторима на тлу Кар-

ловачке митрополије у барокно доба: мирослав Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој 
српској уметности, у: Западноевропски барок и византијски свет, Београд 1991, 147–174.
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Садржај и форма

с краја 18. века царска Академија у Бечу је, са истакнутим демагогом 
по питањима уметности хајнрихом фридрихом фигером (Heinrich Friedrich 
Füger), доминирала над религијским сликарством у средњој европи.27 
Њени класицистички идеали су почивали на стицању знања из анатомије 
и јасном цртежу.28 Почетком 19. века млади питомци Академије су устали 
против таквог програма. сходно начелима романтизма, фридрих овербек 
(Johann Friedrich Overbeck) и франц фор (Franz Pforr) су своја изворишта 
налазили у средњовековној уметности и хришћанској вери. Група младих 
студената предвођена овербеком напушта Академију и прелази у напуш-
тени манастир светог Исидора у Риму, где оснива неформално Братство 
св. Луке, названо по патрону сликарства и митском сликару Богородице.29 
у бити њихове потраге за уметношћу чистог срца нашла се идеја о борби 
против устаљеног сликарског поступка на Академији. Прваци Братства су 
заговарали лишавање, уздржаност, непорочност и послушност, што се и 
очекивало у средњовековним манастирима. назарени су, насупрот дека-
денцији префињене естетике уткане у академске класицистичке силабусе, 
истицали једноставност средњовековног уметничког израза и живота у 
целини.30 овербек је у уметности видео слушкињу хришћанске религије, 
потврђујући речи Вилхелма Вакенродера (Wilhelm Heinrich Wackenroder), 
корифеја немачког романтизма, да уметност мора да буде религијска љубав 
или вољена религија.31

Повезивање мародића са раним назаренима чини се неопходном, као 
и сведена генеза употребе алегоријског језика у време романтизма. огро-
ман број приказивања алегоријских персонификација у барокној култури 
изазвао је критику у другој половини 18. века.32 у програмском тексту 
хајнриха мајер-Грефеа (Heinrich Meier-Graefe) О предметима уметности 
из области грађевинарства, вајарства, сликарства, графике, објављеном у 
Пропилеону, часопису обележеном Гетеовим (Johann Wolfganf von Goethe) 
духом, негира се даља употреба персонификација.33 Грефе истиче да слика 

27 Michael Krapf, Zur Situation der religiösen Historienmalerei, у: Geschichte der Bildenden Kunst in 
Österreich. 19. Jahrhundert, Hrgs. von Gerbert Frodl, München 2002, 265.

28 Исто.
29 Исто.
30 Више о сликарству назарена: Cordula Grewe, The Nazarenes. Romantic avantgarde and the art 

of the Concept, The Pennsylvania State University Press, 2015.
31 Више о сликарству јохана фридриха овербека: Michael Thimann, Friedrich Overbeck und die 

Bildkonzepte des 19. Jahrhunderts, Regensburg 2014.
32 Frank Büttner, Andrea Gottdang, Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildhalten, 

München 2019, 155.
33 Исто, 156.
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треба саму себе да објасни, и тако негира апстрактни свет алегоријских 
персонификација које су изискивале ученог посматрача.

упркос критичких осврта просветитељских првака, употреба персо-
нификација у модерно доба није јењавала. намера Винкелмана (Johann 
Joachim Winckelmann), и поготово Гетеа, имала је за циљ да сложени језик 
барокних персонификација прочисти и саобрази узвишеном античком 
идеалу.34 међутим, хришћански свет алегоријских слика наставио је да 
функционише у модерном периоду. Култура романтизма је настојала да 
чистим фигурама без атрибута алегорију саобрази језику симбола35 и тако 
њен компликовани израз учини читљивијим. 

доминантни приказ персонификација у историји сликарства је био 
резервисан за женске ликове.36 Њихова употреба у култури романтизма је 
почивала на виђењу жене као недостижног идеала. у романтизму су жен-
ске персонификације приказане као апстрактни и вредни обожавања 
уметнички идеали.37 Женске представе у форми персонификација дефини-
сане су као медији у служби оживљавања апстрактних представа.38

Женске персонификације су одговарале изворном значењу грчке речи 
алегорија – када се нешто друго жели изразити.39 стога се и намеће закљу-
чак да се само кроз уметнички израз могу представити апстрактне идеје. 
смештање жене у оквир алегоријског и оностраног било је и последица 
тренутних друштвених односа. усмереност жене на кућне послове је усло-
вило њену неодређеност која је водила алегоризацији женског принципа. 
с друге стране, романтичарско смештање жене на пиједестал, и учитавање 
мистичности у женски пол,40 неретко је водило претераном хероизирању 
женског принципа, што се може закључити и на мародићевој композици-
ји. Попут слика немачких романтичара и назарена, женске персонифи-
кације на мародићевој представи су представљене као делимично заво-
дничка и етерична бића бајколиког карактера. 

Ипак, извесна путеност, али и скулптуралност облика, раздваја их од 
сличних представа истакнутих уметника назарена, попут етеричних пе-
рсо нификација на истоименој Карлсфелдовој романтичарској представи 
(Julius Schnorr Carolsfeld) Fides, Caritas, Spes, која исказује претрајавање 
класицистичких ликовних поука које су, у складу са обновом античког 

34 Исто, 155.
35 Исто, 156.
36 Holger Birkholz, Allegorische Existenzen. Zum Frauenbild der Romantik, у: Welten der Romantik, 

Hrgs. von Cornelia Rieter, Klaus Albrecht Schröder, Wien 2015, 35, 35–48.
37 Исто. 
38 Исто.
39 Исто.
40 Исто.



АЛЕГОРИЈСКЕ ПЕРСОНИФИКАЦИЈЕ У СЛУЖБИ РЕЛИГИЈЕ: ВЕРА, НАДА И ЉУБАВ АКСЕНТИЈА МАРОДИЋА  | 203

духа, уткане у сликарство друге генерације аустријских назарена на тлу 
средње европе у другој половини 19. века. управо у таквом духу се на мор-
фолошком и феноменолошком нивоу дефинише мародићев приказ кључ-
них хришћанских врлина.

Три младе и лепе жене несумњиво указују на извесну идејну и формал-
ну редукцију алегорије у време романтизма, али указују и на уврежене 
стереотипе уметности блиске поетици назарена. Персонификација љу-
бави представља јужњачки тамнокоси тип, док персонификације Вере и 
наде манифестују северњачки светлији тип, што потврђује узорност зна-
мените овербекове слике Италија и Германија из 1821.–1828. године. ова 
иконична представа немачког романтизма је потврдила тежњу романти-
чара да у средњовековној немачкој и ренесансној Италији пронађу изгуб-
љени простор модерне чежње и друштвене утопије.41 

уметници романтизма нису тежили приказу стварног живота жена. у 
романтизму је достигнут врхунац представљања жена као отелотворења 
апстрактног идеала.42 Идеализација женскости је кулминирала у форми 
алегоријског језика, те се отуда и разуме превласт женских персонифика-
ција у визуелној култури предморедног и модерног доба. махом креиране 
од стране мушкараца, женске персонификације су манифестовале мушку 
тежњу за недостижним женским идеалом.43

у сликарству назарена чистота и непорочност су представљане чед-
ним женским ликовима. јасноћа контура као и брижљивост у обликовању 
прелаза боја достигли су пуно мајсторство. Тако су мотиви са слика дело-
вали снажно и пластично, а са друге стране, ослобођене од животних тра
гова, ове женске фигуре су потврђивале процес апстраховања ликова из 
хришћанске историје.

мародићеве три алегоријскe персонификацијe представљају своје-
врсну стваралачку копију у доба претрајавања назаренске ликовне поети-
ке и пример су станадардизације иконографских решења преузетих из 
масовно пласираних илустрованих назаренских Библија.44 немачки ро-
мантичарски прваци су дефинисали идеју емулације, која заправо пред-
ставља супротност механичком копирању природе и канонских дела вели-
ких мајстора прошлости.45 Креативна реинтерпретација славних дела ре-

41 Frank Büttner, Bilder als Manifeste der Freundshaft der Kunstanschauung zwischen Aufklärung und 
Romantik in Deutschland, у: Johann Friedrich Overbeck. Italia und Germania, Hrgs. von Kulturstiftung 
der Länder und der Staatlichen Sammlung München, München 2002, 15–36.

42 Birkholz , нав. дело, 35.
43 Исто. 
44 миодраг јовановић, Илустроване Библије из библиотека у Бечу у Минхену, у: Зборник 

филозофског факултета у Београду x –1, Београд 1968, 299-307.
45 Grewe, нав. дело, 214.
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несансне је особито била у употреби у германском назаренском кругу. у 
складу са теоријским основама појма емулације, идеја ре-креирања узор-
них ликовних дела, као и варирање стандардизованих графичких предло-
жака и представа из илустрованих Библија, довели су до самосвојних ва-
ријација на библијске и религијске теме. Из визуре романтичара, подра-
жавање канонских предложака из прошлости битно је представљало упо-
до бљавање суштини хришћанске вере. у акту, наизглед, пуког копирања, 
налазила се основа за саморазумевање уметника, који је у подражавању, 
дакле емулацијом, налазио свој пут ка сазнању религијске истине, у којој се 
налазила клица успешног представљања хришћанских, невидљивих тајни. 
овај помало утопијски исказ назаренске слике постао је основ разумевања 
великог успеха назаренске сакралне слике на тлу средње европе током 19. 
века. 

сходно тако постављеном оквиру разуме се и мародићевево пара-
фразирање демонских ликова на композицији Вера, Нада и Љубав. у скла-
ду с концептом стваралачке имитације рашчитава се мародићево позај-
мљивање иконографских предложака канонских дела, особито оних по-
везаних са италијанским класичним наслеђем и актуелним делима сликара 
назарена која су у масовним медијима флуктуирала широм европског кон-
тинента. мародићева путовања по немачкој (минхен) и особито по Ита-
лији (Рим, фиренца, напуљ, Венеција) од 1871. до 1874. године46 могла су да 
услове посредна и непосредна копирања славних сцена: сињорелијевог 
(Luca Signorelli) Страшног суда у орвијету (1499–1505)47 и микеланђеловог 
(Michelangelo Buanarotti) Страшног суда (1508–1512) у сикстинској капели 
у Риму. демонски прикази на овим монументалним фреско сценама стан-
дардизовали су многобројне варијације на тему. једна од демонских пред-
става јесте и знаменита орселова (victor Orsel) слика Le Bien et le Mal (сл. 2 
– Добро и лоше) настала у периоду од 1829. до 1832. године,48 која потврђује 
премоћ интернационалног ликовног језика назарена, али и модификацију 
ренесансних узора у медијском систему назаренске слике. Контраст јези-
вих демонских ликова и сентименталних алегоријских женских ликова у 
извесном смислу је присутан и на мародићевом платну. српски сликар је 
на сличан начин контрастрирао женске алегоријске представе пратећим 
демонским ликовима, тежећи да на реторичан начин дочара опречност 
врлине и греха, вере и безверја, таме и светлости, и тако укаже на морали-
заторски патос хришћанских визуелних порука у модерно доба. слика је 

46 vojnić Hajduk, нав. дело, 33–34.
47 Sara-Nair James, Signorelli and Fra Angelico at Orvieto: Liturgy, Poetry and a vision of the endtime, 

Ashgate 2003.
48 Cordula Grewe, Painting the Sacred in the Age of Romaticism, Ashgate 2009, 105–110.
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коначно постала визуелна опомена верницима, али морални путоказ са-
мом Бачком епископу. у складу са барокном употребом три основне хриш-
ћанске врлине на тлу Карловачке митрополије,49 слика је постала метафора 
о морално-дидактичкој улози бачког архијереја и Цркве у целини, којим се 
поред есхатолошког карактера, истиче и њихов социјални ангажман оли-
чен у активном чињењу милосрдних дела.

јасно истакнуту супротност између врлине и греха, мародић је поно-
вио и на потоњој представи Арханђело Михаило (сл. 3–1891.) за манастир 
Ковиљ. Будући да су обе сликареве представе претпостављено биле наме-
њене за јавне просторе, изражавале су ликовне метафоре о основним људ-
ским питањима. одупирући се секуларизацији вере и лаицазицији вер-
ских слика, оне су биле сведочанство о моћи религијске слике и у рефле-
ксивној аури контемплације нудиле наду у коначну победу доброг над злом.

Закључак: морална алегорија у служби естетског
намеће се закључак да су три женске представе на мародићевој ко-

мпо зицији манифестација романтичарског преливања алегоријских пер-
со нификација и симбола (фигуре). у својој критици Вилхелма Мајстера, 
Шлегел истиче: Лепо је нужно, потпуно се препустити утиску песме ... и 
можда само појединачно потврдити осећај преко рефлексије те га узвиси
ти у мисао... и надопунити... Али ништа мање није нужна могућност 
апстракције од свег појединачног како би се лебдећи обухватило оно оп–
ште.50

Ипак, повезани низ фигура са увреженим иконографским атрибутима 
(деца, срце, сидро) у функцији појашњења апстрактних и општих принци-
па задржавају три женске фигуре у оквиру подразумеване алегорије. Ти-
пична дефиниција алегорије говори да је она састављена од низа фрагме-
ната који се ланчано надовезују и спајају у један принцип. управо таквом 
Валтер Бенјамин (Walter Benjamin)дефинише романтичарску теорију умет-
ности: Методолошки свеукупна теорија уметности романтизма почива 
на одређивању апсолутног медија рефлексије уметности, тачније речено 
као идеја уметности. Будући да је орган уметничке рефлексије облик, идеја 
уметности је дефинисана као медиј рефлексије облика. У њему су сви об
лици приказа повезани, прелазе један у други те се сједињују у апсолутном 
облику уметности који је идентичан с идејом уметности.51

49 Знаменити Катихиз Петра могиле који је био у употреби у Карловачкој митрополији током 
18. века је био подељен на три целине: Вера, нада и љубав: мирослав Тимотијевић, Српско 
барокно сликарство, 395–396.

50 Benjamin, нав. дело, 78.
51 Исто, 99.
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управо се у контексту већ поменутог истицања ауре уметничког дела, 
и романтичарске рефлескије као свеобухватног појма којим се појединац 
распознаје у сопственом јА,52 проналази могућност сагледавања рецепције 
ондашњег посматрача пред сликом Вера, Нада и Љубав. Идеја уметности 
се изједначава с концептом живота, те уметнички израз постаје мани фе-
стација свеприсутне и свепрожимајуће слике света. у духу концепта есте-
тизације живота дефинише се идеја о прожимању и преливању уметности 
и стварности.53 уметност је служила да преруши стварност, и да границу 
између реалности и идеала учини невидљивом.54 Прерушавање свакодне-
вице уметничким средствима је условило да свет постане театар. отуда и 
извесна театралност мародићеве представе говори о примени концепта 
естетизације сакралне слике у уметности 19. века.55

Коначно, мародићева слика је 
била део званичне репрезентације 
ре лигијског сликарства на тлу Кар-
ловачке митрополије. у функцији 
излагачке делатности манифестова-
ла је естетско начело мародића и 
епископа Германа Анђелића. Истов-
ремено, представљајући најбитније 
врлине хриш ћанске вере била је у 
функцији морализаторско-едука-
тивног програма религијске умет-
ности. у контексту актуелизовања 
верских питања на тлу Бачке епар-
хије, крајем 19. века је дошло до ства-
ралачког преплитања естетских и 
друштвених (дефинисање женско-
сти) начела епохе, варирања уста ље-
не иконографске традиције и актуе-
ли зације уврежених морали за тор-
ско-хришћанских порука. 

52 Исто, 19, 20.
53 Telesko, нав. дело, 179.
54 Исто.
55 јosef vojvodik, Unheilige Visionen oder die Ästhetisierung des Religionen, у: Gabriel von Max: 

Malerstar, Darwinist, Spiritist, Karin Althaus, Helmut Friedel, Städtische Galerie im Lenbachhaus und 
Kunstbau, München, 2010, 88–92.

сл. 2. Виктор орсел,  
Добро и лоше, 1829-1832.
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сл. 1. Аксентије мародић, Вера, Нада и Љубав, 1876.
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сл. 3. Аксентије мародић, Арханђел Михаило, 1891.
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ALLEGORICAL PERSONFICATIONS IN THE SERvICE OF 
RELIGION: FAITH, HOPE AND LOVE  

BY AKSENTIJE MARODIĆ

Summary: The large-scale oil on canvas titled Faith, Hope and Love from 
1876, an artwork of painter Aksentije Marodić, commissioned by the Bish-
op of Bačka German Anđelić, is one of the most complex paintings of Ser-
bian religious art of the second half of the 19th century. The artwork pres-
ently located in the Ceremonial Hall of the Gymnasium in Sremski Karlo-
vci reveals the employment of the old well known allegorical personifica-
tions in the Modern Era interwoven with the legacy of Romanticism and 
the nervous climate of the alienated individual in times of widespread 
modernisation of society. A romantic pathos complements the Classicist 
groundwork noticeable in the formal solutions to encourage the observer 
and the believer to respond emotionally. This image with three early Chris-
tian female saints in its centre figuratively visualises three Christian theo-
logical virtues - faith, hope and love. At the same time, morphologically and 
phenomenologically speaking, the painting refers to the contemporary 
European Nazarene movement’s artistic and iconographic patterns that 
undoubtedly defined the artist’s oeuvre shaped by the principles of the 
Academy of Fine Arts in vienna, the late Nazarene poetics, and Italian 
Renaissance art.

Keywords: Aksentije Marodić, Faith, Hope, Love, Religious painting, Naza-
rene painting.
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мИЛАн Р. БАндоБРАнсКИ

ЛИТуРГИчКо-КАнонсКе Теме у  
ЦРКВеном ЛИсТу БЕСЕДА (1868-1870)

Апстракт: у раду ћемо приступити истраживању улоге и значаја црк-
вене периодичне штампе у мисији Цркве на простору епархије бачке. 
Истраживачку пажњу ћемо усмерити на допринос првог црк веног пе-
риодичног гласила у епархији бачкој и Карловачкој митрo полији – Бе
седа. у питању је црквени лист који је послужио као сво јеврстан узор 
за потоњу црквену периодичну штампу и у којем можемо препознати 
претечу осталих црквених листова у Карловачкој митрополији и по-
тоњих богословских часописа наше помесне Цркве. Кроз анализу по-
јединих чланака публикованих у Беседи у периоду 1868–1870, насто-
јаћемо да приближимо концепцију и садржај наведеног црквеног ли-
ста, и то са посебним освртом на литургичко-канонске теме.
Кључне речи: епархија бачка, Карловачка митрополија, Беседа, цркве-
на периодична штампа, мисија Цркве, литургичко-канонске теме, 
богослужење, свете тајне, Литургија. 

 Уводне напомене о развоју црквене периодике у  
Српској Православној Цркви
један од важнијих аспеката спровођења црквене мисије у Карловачкој 

митрополији огледао се у црквеном издаваштву. Посебно место у том сег-
менту мисионарске делатности Цркве припадало је припреми и публи-
ковању црквене периодичне штампе.

о историјском развоју периодичне штампе у српској Православној 
Цркви писао је професор Бранко Цисарж. у уводу свог капиталног дво-
томног библиографског дела Један век периодичне штампе Српске Право
славне Цркве, Цисарж је навео податак да се први покушаји за покретање 
периодичне штампе код срба доводе у везу са Захаријем стефановићем 
орфелином. он је 1768. године покренуо Славеносербскій магазинъ, који 
је угашен после објављивања једне свеске.1 свакако да овде треба помену-

1 Б. Цисарж, Један век периодичне штампе Српске Православне Цркве, свети Архијерејски 
синод српске Православне Цркве, Београд 1986, 19.
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ти и Летопис Матице српске, који је покренут у новом саду још 1824. го-
дине, а постоји у континуитету до данас. 

Што се пак тиче црквене периодике, важно је подсетити да је за „по-
кретање црквене периодичне штампе у србији друге половине 19. века 
заслужан митрополит михаило јовановић, уз је чију иницијативу и помоћ 
1863. покренут лист Богослов у издању омладине семинарије београдске. 
дакле, овај лист је првенац периодичне црквене штампе у српској Пра-
вославној Цркви. Иако је и овај лист је убрзо угашен, били су то већ јасни 
наговештаји даљег развоја црквене периодичне штампе на простору срп-
ске Православне Цркве. Значајну улогу у томе имали су многи трудољубиви 
свештеници, који су, према речима димитрија Руварца, позивали своје 
архијереје да покрену црквени лист. следствено, отприлике у исто време 
долази до појаве више црквених листова у српској Православној Цркви, а 
то је управо епоха друге половине 19. века. Поменућемо овом приликом и 
црквени лист Пастир који је покренут у Београду 7. jануара 1868, али се 
због слабог одзива угасио.2

Испоставља се да су знатно повољније прилике за покретање једног 
црквеног листа биле управо у Карловачкој митрополији, а разлог томе 
треба тражити и у чињеници да је Карловачка митрополија у то време ипак 
била својеврсни стожер духовног живота српске Православне Цркве, а са 
друге стране важна је и чињеница да у то време (друга половина 19. века) 
нови сад постаје центар интелектуалне и културне елите српскога народа 
– те се с правом почео називати српском Атином. 

 Покретање листа Беседа  
и његова првобитна концепција (1868–1870) 
Беседа је била први црквени лист у Карловачкој митрополији.3 Идеју за 

покретање овог црквеног листа дао је још 1866. јеромонах и професор 

2 Ibid. стр. 20.
3 Ibid. стр. стр. 34. овом приликом треба подвући да су неутемељене претпоставке да Беседа 

није први црквени лист у Карловачкој митрополији. Поједини теолози су склони ставу да место 
најстаријег црквеног листа у Карловачкој митрополији заузима Србскодалматински алманах, 
чији први број додуше јесте објављен у далмацији 1836. године, али при таквом ставу се превиђа 
да се наведено издање не може сврстати у црквене листове, ни по садржају, а још мање по пери-
одичним циклусу објављивања, будући да је Србскодалматински алманах излазио једампут 
годишње за разлику од Беседе која је објављивана три пута месечно. наиме, Србскодалма
тински алманах јесте, уствари, најстарији литерарни годишњак, али не и црквени лист, што 
могуће уочити и једним летимичним увидом у његов садржај. у прилог наведеном, навешћемо 
садржај Србскодалматинског алманаха из 1836: Календар за љето 1836; I Прозаичка сочињенија 
и преводи; II Стихотворенија; III Љетопис православне Цркве у Далмацији; IV Смјесице. сход-
но наведеним детаљима, јасно је да поменуто издање по својој структури и садржају уопште не 
може ни да се пореди са црквеним листом Беседа.
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богословије милутин Ратковић. Беседа је основана је две године касније, 
1868. године, залагањем архимандрита Германа Анђелића, потоњег еписко-
па бачког и патријарха српског. он је, у својству мандатора патријарха Про-
копија Ивачковића у Бачкој епархији, увидео потребу за оснивањем једног 
црквеног листа. на збору свештеника Бачке дијецезе у новом саду, 15. но-
вембра 1867, одлучено је да се покрене црквени лист. Први број Беседе иза-
шао је у новом саду „о малом Божићу“, 1. јануара 1868. године, и првобит но 
је објављиван уз новчану помоћ поменутог архимандрита Германа.4 Први 
уредник Беседе био је новосадски парох Андрија монашевић, а потом јо-
ван Поповић, такође свештеник, као и ђакон стеван николић, конзи-
сторијални бележник. Главни сарадници наведеног часописа, који су прак-
тично учествовали и у његовом уређивању, били су Александар сан дић, 
професор новосадске српске православне велике гимназије, који је саста-
вио програм листа, и Ђорђе Рајковић, актуар матице српске.5 Лист је из-
лазио три пута месечно (десетог, двадесетог и последњег дана у месецу), 
што је, без обзира на мали број страница (око осам по броју), ипак веома 
озбиљан издавачки подухват за тадашње време, а поготово ако имамо у 
виду садржај који је објављиван. Лист Беседа је објављиван непуне три го-
дине, тачније од јануара 1868. до августа 1870. године, када је због лошег 
одзива претплатникâ лист угашен.

Када је реч основном циљу овог црквеног гласила, током првог циклу-
са објављивања, треба, пре свега, узети у обзир његов поднаслов, који је 
првобитно гласио: „Лист за црквене, школске и народне потребе“. детаљ-
није податке у вези са циљевима и програмом црквеног листа Беседа про-
налазимо на првој страници првога броја, где су забележене следеће речи 
чланова уредништва: „Крепити веру православну, ширити науку и шта 
треба знати о нашој цркви и школи, и показивати пут којим може народ 
србски унапредити благостање своје и срећу, те и боље одјачати свешћу и 
народношћу својом“.6 дакле, из ових речи можемо схватити да је један од 
циљева овога црквеног листа био, првенствено, очување и даљи развој 
црквенога живота, свести и православнога етоса српскога народа у Кар-
ловачкој митрополији и то у деликатним историјским околностима. 

Црквени лист Беседа био је намењен првенствено свештенству, потом 
кандидатима за свештенике који су полагали свештенички испит пре ру-
коположења, као и предавачима у вероисповедним школама при црквено-

4 Ibid. стр. 22.
5 Ibid. стр. 34.
6 Беседа: Лист за црквене, школске и народне потребе, бр. 1, 1. јануара 1868, стр. 1.
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школским општинама.7 Из тог разлога садржај наведеног црквеног листа 
је, поред различитих црквених тема, обухватао и поједине теме у вези са 
просветним радом у школама. 

у уводном слову уредништва наведено је како је ово свештеницима 
прилика да пред народом покажу да су заиста „свјет миру и достојни пре-
јемници светих наших српских просветитеља симеона, саве, Арсен[иј]а и 
максима“,8 а тај детаљ указује на чињеницу да је главна замисао приликом 
покретања Беседе, поред осталог, била да управо да путем њених страница 
буде спровођен мисионарски, пастирски и просветитељски рад по узору 
на светога саву и све потоње мудре јерархе који су наставили његову 
просветитељску мисију. наиме, како би се услови за такву мисију стекли и 
унапредили, било је неопходно да пастири Цркве буду што спремнији, а то 
је подразумевало да, поред редовног образовања у богословским училиш-
тима, наставе да се усавршавају и касније уз помоћ адекватне богословске 
литературе. да је свест о томе постојала, упечатљиво сведоче странице 
овог првог црквеног листа у Бачкој епархији. Почев од првог јануарског 
броја, који је објављен у јануару 1870. године, из листа ће изостати теме које 
се тичу рада у школи, те Беседа постаје „Лист за свештенство и народ“.

Широк је спектар тема и текстова који су објављивани у првом циклу-
су издавања Беседе, па чак и када су у питању само они чланци чија је сад-
ржина чисто богословска. Као што је већ поменуто, осим богословских 
текстова, писано је и на теме о школству и педагошком раду са ученицима, 
а осим тога, објављивани су и пригодни текстови у вези са привредом, за-
натством и различитим гранама пољопривреде. 

напоменули смо да црквено издаваштво јесте један од најзначајнијих 
сегмената спровођења црквено-мисионарске делатности. Као што смо ви-
дели, лист Беседа је био немењен превасходно свештенству, а самим тим је 
за циљ имао и унапређење црквене мисије, коју су спроводили управо 
свештенослужитељи предвођени својим архијерејима. Податак да су са-
радници листа били углавном црквени пастири неоспоран је пока затељ 
њихове свести о посебном значају сведочења вере и учења Цркве путем 
писане речи. 

7 у време када је покренута Беседа, на територији Бачке епархије при црквеним општинама 
постојале су вероисповедне школе, због чега су црквене општине називане црквено-школским 
општинама.

8 Ibid. стр. 1.
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Радови на богословске теме који су објављивани у првој Беседи9 могу 
бити сврстани у више тематских категорија. обрађиване су различите 
теме из пастирског богословља, омилитике, егзегезе светога Писма (нај-
више новога Завета), црквеног права, историје Цркве, литургике и хриш-
ћанске уметности. Циљ овакве концепције листа је био да, са једне стране, 
свештенству, свештеничким кандидатима и катихетама пружи неопходна 
са знања у вези са различитим богословским темама, а са друге стране и да 
их припреми за суочавање са конкретним изазовима у пастирској и кати-
хетској пракси. Томе у прилог говоре теме попут следеће: „чега се има 
свештеник чувати и како понашати у свету?10“ , или друга тема: „Како ће се 
владати душепопечитељ с онима који се ругају и подсмевају верозако-

9 После првог циклуса објављивања Беседе, који је трајао непуне три године (1868–1870), овај 
лист је обновљен тек 1989. године, у периоду када је епархијом бачком управљао њен тадашњи 
администратор, блаженопочивши епископ шумадијски сава Вуковић, са циљем да „својим чи-
таоцима у Бачкој епархији укаже на једини прави Пут – на Господа Исуса христа“ (Беседа: Лист 
за хришћански живот и црквене потребе, година I (Iv) 1989. бр. 1 (95), стр. 1). обновљена Беседа 
носила је поднаслов „Лист за хришћански живот и црквене потребе“. наведени подласлов је 
јасно наговештавао да Беседа више није била намењена првенствено свештенству, него и њиховој 
духовној пастви, односно свим епархиотима епархије бачке. Разлог за то огледа се у чињеници 
да је Беседа обновљена као мисионарски црквени лист у времену када – услед насилне атеизације 
српскога народа, вршене током претходних више од четрдесет година (у периоду после другог 
светског рата до краја осамдесетих година 20. века) – многима нису биле познате ни основе 
православне вере. стога је било потребно, путем овог црквеног гласила, на адекватан начин од-
говорити на актуелне потребе и изазове црквене мисије у доба велике духовне жеђи српскога 
народа. доласком Његовог Преосвештенства епископа Иринеја на трон епископа бачких, 1990. 
године, у Бачкој епархији започета је значајна обнова у свим сферама црквеног живота, па тако 
и на пољу црквено-издавачке делатности. Благословом и трудом Преосвећеног владике Иринеја, 
који је препознао духовне изазове, као и црквено-мисијске и црквено-просветне потребе Цркве 
у тадашњем времену (почетак деведестих година прошлога века), некадашњи црквени лист Бе
седа добија форму и структуру релевантног научног богословског часописа. основни циљ овог 
часописа био је, према речима епископа бачког господина Иринеја „да, колико год је то могуће, 
упућује својим читаоцима словесну, логосну реч, кадру да благовести тајну православног бо-
гословља и укаже на дужину и ширину, дубину и висину духовног искуства Цркве христове“, као 
и да „у дијалогу са савременошћу […] словесно и одговорно сведочи о духовном Предању Право-
славне Цркве христове као источнику живота и наде за човека“ (епископ бачки Иринеј Буловић, 
„уводна реч“, Беседа, 1 (1991), 3–4). да су постављени циљеви успешно реализовани током шест 
година издавања Беседе, најбоље говори сâм садржај свих бројева овог часописа. у наведеном 
периоду, у свега шест књига, од којих су неке од њих штампане у више свесака, објављено је више 
од осамдесет научних радова еминентних теолога, као и неколико превода краћих одељака из 
светоотачких дела. Будући да су у питању углавном радови страних теолога, у Беседи су заправо 
објављивани њихови преводи истих радова, с тим што је већина њих била по први пут преведена 
на српски језик управо у часопису Беседа. сходно таквом садржају, Беседа је убрзо препозната 
као изузетан часопис у богословској средини српске Православне Цркве. свака појединачна 
свеска новообновљене Беседе била је посвећена одређеној богословској теми која је кроз поме-
нуте научне радове сагледавана из различитих углова.

10 Г. Анђелић, „чега се има свештеник чувати и како понашати у свету“, Беседа, бр. 6, 29. фе-
бруара 1868, стр. 41–42.
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ну11?“ , и многе друге сличне теме. у овом првом циклусу издавања Беседе, 
који је трајао непуне три године, објављивани су ауторски текстови архи-
мандрита Германа Анђелића, јована Грујића, николе Грујића, Павла јан-
ковића, Александра сандића и других аутора, a управо је, захваљујући 
оригиналним радовима, дошла до изражаја нарочита вредност Беседе. 
Такође, у Беседи су објављивани и преводи текстова или научних радова 
са других језика, што представља још један значајан детаљ који говори о 
релевантности овог црквеног листа, али и о напорима који су улагани да 
се, путем писане речи, што одговорније реализује адекватна припрема 
свештенства за пастирски рад и унутрашњу мисију Цркве. 

Редован додатак свакога броја Беседе био је такозвани Духовни зборник 
у којем су објављиване беседе светих отаца12 и познатих црквених пропо-
ведника, што нас додатно уверава да је циљ овог црквеног листа био да 
пружи свештенству садржаје који ће им послужити не само као примерена 
богословска литература, него и као текстови који ће их још више подстаћи 
на одговорно црквено-пастирско делање у парохијској заједници која им је 
поверена.

Што се тиче методологије текстова публикованих у Беседи, можемо 
рећи да поједини текстови, поред осталог, садрже квалитетан научни апа-
рат уз позивање на изворна светотачка сведочанства.13 Када је реч о рубри-
кама, треба поменути да је у Беседи готово редовно објављивани и разли-
чити дописи. 

у овом црквеном листу су, наравно, објављиване и актуелности из 
живота Цркве, нарочито на просторима Карловачке митрополије, а у ок-
виру рубрике „Гласник“ објављивани су и званичне новости из живота 
Бачке дијецезе. међу редовним рубрикама у Беседи посебно место је заузи-
мала рубрика „старине српске“, која је првобитно називана „старине из 
живота нашег црквеног, школског и народног“, а у којој је об јављивана 
разноврсна изворна грађа која се тицала историје Карловачке митро по-
лије.14 Такође, објављиване су и књижевне вести поводом објављи вања но-

11 П. јанковић, „Како ће се владати душепопечитељ с онима, који се ругају и подсмевају веро-
закону?”, Беседа, бр. 7, 10. марта 1868, стр. 49–51.

12 у Духовном зборнику објављиване су и преводи отаца Цркве, као што су: свети Григорије 
Богослов, свети јован Златоуст, свети Григорије ниски, блажени Августин, ориген, свети је-
фрем сирин, свети Амвросије милански и свети Атанасије Велики.

13 овде можемо навести пример научног рада под називом „о односу између хришћанства и 
филозофије за прва три века хришћанске Цркве“, који је објављен у пет наставака, почев од 28. 
фебруара 1869. године, као и текст под називом „мисли о Задушницама“, који је објављен 20. 
априла 1869. године. 

14 Тако је, поред осталога, у поменутој рубрици изложен живот јована Рајића, архимандрита 
ковиљског, Тестамент митрополита мојсеја Петровића, Писма митрополита стефана стра-
тимировића, Монашка правила митрополита Викентија јовановића, Заклетва Пантелејмона 
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вих књига. Посебно је била значајна рубрика „хришћанска размишљања“ 
где су навођена светоотачка сведочанства о различитим аспектима духов-
ног живота. Као куриозитет вредно је навести да је у Беседи публикована 
Синодална окружница источноправославних васеленских патриарха про
тив посланице папе Пија IX, и, према нашим сазнањима, ово је једини пу-
бликовани превод те посланице до данас, што говори о нивоу и озбиљности 
овог првог црквеног периодичног листа епархије бачке.

 Осврт на литургичко-канонске теме  
у црквеном листу Беседа (1868–1870) 
с озбиром на то да у оквиру приложеног рада није могуће предочити 

све чланке који су били публиковани у првој Беседи, издвојићемо само не-
колико најупечатљивијих који се могу убројати у литургичко-канонске 
теме.

на првом месту издвојили бисмо чланак под насловом „о крстилни-
цама у старој хришћанској Цркви“. овај текст је написан у наставцима, и 
то на основу чувеног француског издања Revue de l’ art chretien. није познато 
у којој мери се аутор овога текста ослањао на наведени рад, због чега не 
треба искључити могућност да је у питању чак и дослован превод истог. 
Иако је рад конципиран тако да је у њему предочена и укратко анализира-
на архитектура неких од најпознатијих ранохришћанских крстионица, у 
истом су садржани и детаљи о самој суштини и смислу свете Тајне крш-
тења, и то на основу релевантних библијских и светоотачких сведочанста-
ва. Аутор наведеног чланка полази од темељне истине вере изражене у 
Посланици Коринћанима светог апостола Павла, да се у крштењу ос тварује 
наше сапогребење христу (Рим. 6, 4), уз закључак да се у крштењу актуа-
лизује „смрт за човека старог у првом Адаму и живот човека новог у Госпо-
ду нашем Исусу христу“.15 у наставку чланка наведена су релевантна све-
тоотачка сведочанства која описују смисао Тајне рођења водом и Духом, 
али и њене основне телетургичке карактеристике. Такво је сведочанство 
дионисија Ареопагита из списа О црквеној јерархији, у којем је, пре свега, 
наглашен моменат потпуног трократног погружења приликом крштења, 
док је сâмо троктратно погружење у воду протумачено као светотајинска 
слика тродневног христовог почивања у гробу из којег је после три дана 

хранисављева, архимандрита манастира Крушедола, и многи други документи. Вредно је по-
менути да су у оквиру исте ове рубрике објављена и позната Правила за презвитере и ђаконе 
епископа Висариона Павловића, поготову ако имамо у виду да је овај црквени лист био намењен 
све штенству ради унапређења црквеног живота на подручју епархије бачке и шире.

15 „о крстилницама у старој хришћанској Цркви“, Беседа, бр. 9 (27), 30. септембра 1869, стр. 152.
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васкрсао и победио смрт.16 у истом чланку наведено је сведочанство Иси-
дора севиљског о једном крштењу17, као и сведочанство још једног од за-
падних отаца – Теодулфа, епископа орлеанског, који сведочи да се, при 
трократном погружењу у воду, у крштењу сахрањујемо са христом, али и 
да устајемо са христом када излазимо из купјељи крштења.18 у наставку 
чланка је детаљније образложена архитектура крстионица, при чему је 
јасно стављено до знања да су сви архитектонски детаљи ранохришћанских 
крстионица прожети дубоким светотајинским символизмом свете Тајне 
крштења.19 у једном делу рада је индиректно истакнута и нераскидива веза 
између свете Тајне крштења, и свете евхаристије кроз податак да су но-
вокрштени после крштења и миропомазања и причешћивани.20 

 Пример овог чланка представља потврду чињенице да је уредништву 
наведеног црквеног листа била добро позната тадашња савремена бого-
словска литература, а која и до данас представља драгоцени материјал за 
даља истраживања из области црквене архитектуре и историје бого слу-
жења и светотајинског живота Цркве. Без икакве је сумње да је велики 
труд улаган да се прибаве овакви и слични чланци, а потом и да исти буду 
преведени на српски језик, како би били доступни читаоцима на просто-
рима Карловачке митрополије. наравно, не можемо тврдити да је један 
овакав текст могао директно да утиче на актуелну форму савршавања ове 
свете Тајне, али усудићемо се да констатујемо да је, бар у теоретском смислу, 
ипак могао да допринесе уобличавању свести о томе како је савршавано 
крштење сходно Предању древне Цркве и који су богословски разлози за то.

Кратак текст свештеника Василија димића под насловом „Писма о 

16 „смрт и сахрана спаситеља доста се јасно представља чрез полноје погруженије тјела в во-
ду при крешченији. Погружавање трогубо оглашеног у воду и извлачење трогубо из воде 
напомиње, да је Исус христос, творац живота, три дана и три ноћи био у срцу земље после своје 
смрти“, Ibid. стр. 152.

17 „једаред ваља да се у христу омијемо, зато што је христос за нас једаред умро. Акој је један 
Бог и једна вера, онда је неопходно и једно крштење (еф. гл. 4). једна је за нас смрт христова, под 
видом које погружавамо се у тајни крштења, да би саранивши се са христом изумрли за чув-
ствен свет (Рим. гл. 9) и из те исте воде крштења устајемо под видом његовог васкрсења, у знак 
да се нећемо више оскрнавити исто тако, као што избављен из воде већ је сачуван од смрти“, 
Ibid. стр. 152. 

18 „дакле, умиремо за грех, кад се одричемо нечастивог и свију дела његових; сахрањујемо се 
заједно са христом, кад при призивању св. Тројице тројекратно погружајас сходим во омива-
јушчују нас купјељ, као у какву горбницу, устајемо заједно са христом, кад скидамо са себе 
бреме грехова, излазимо из бање као из гробнице“, Ibid. стр. 153.

19 Ibid. стр. 154–155; Беседа, бр. 11 (29), 20. октобра 1869, стр. 163–167; Беседа, бр. 12 (30), 31. окто-
бра 1869, стр. 183–186.

20 „(…) напоследак обичај одма после крштења свршивати миропомазање и причешћивати“ 
(Беседа, бр. 9 (27), стр. 154); „(…) онда су у њој градили један или више престола, те свршивали 
на њима тајну евхаристије и пречешћивали ново крштене после свршене над њима тајне ми-
ропомазања“ (Беседа, бр. 12 (30),стр. 186).
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светој Литургији“ полази од чињенице да је света Литургија установљена 
од стране Господа Исуса христа као круна Божјег домостроја спасења, а 
ради обновљења пале људске природе.21 у чланку је истакнута истина вере 
да, кроз причешће Телом и Крвљу христовом, верници остварују за једницу 
са Јединим Светим, те да, сходно речима спаситељевим, на тај начин пре-
бивају у Њему.22 у наставку је предочен краћи опис евхари стијског са-
брања у апостолској епохи, при чему је наведен податак да су се у древној 
Цркви сви чланови сабрања причешћивали на светој Литургији.23 у истом 
чланку се спомиње и првобитна пракса савршавања древних обеда љубави 
у склопу сабрања – агапе.24 други део чланка садржи одељак под називом 
Литургија у другом и трећем веку. у њему је наведен познати податак да се 
у Предању Цркве установљавање антифоног појања за две певнице везује 
за личност светог Игнатија Богоносца и светог Антонија.25 овај део поме-
нутог чланка је пре једно краће изложење и објашњење поретка нај зна-
чајнијих делова свете Литургије него преглед историјског развоја Ли тур-
гије уте мељен у историјским чињеницама. Ипак, и овај прилог је вредан 
помена јер њиме се посвећује посебна пажња светајни Цркве – светој 
Литургији.26 

свештеник Василије димић је аутор још једног кратког текста под на-
зивом „о посту, од кога је установљен, како и кад постити дужни смо, и о 
превасходству ускршњег поста“. Аутор на првом месту истиче чињеницу 
да је пост установљен још у рају, кроз Божју заповест прародитељима да не 
једу плодове са дрвета познања добра и зла.27 Аутор наводи и чињеницу 
која извире из Предања Цркве – да је четрдесетодневни пост установљен 
по примеру Господа Исуса христа, Који је постио четрдесет дана у пу сти-
њи.28 у тексту се истиче неопходност духовног и телесног поста као нера-
здвојних аспеката поста.29 Као дани потпуног поста наводе се Велики петак 
и Велика субота.30 Иако су наведене чињенице биле мање-више опште по-
знате, овај текст није био мање значајан у односу на друге, будући да је за 
циљ имао да читаоце подсети на значај освештаног времена свете четрде-
сетнице као периода у којем се, кроз подвиг поста, верници уподо бља вају 

21 В. димић, „Писма о светој Литургији“, Беседа, бр. 20, 20. јула 1868, стр. 156.
22 Ibid. стр. 157. 
23 Ibid. стр. 157.
24 Ibid. стр. 157.
25 В. димић, „Писма о светој Литургији“, Беседа, бр. 24, 31. августа 1868, стр. 186.
26 Ibid. стр. 186–187.
27 В. димић, „о посту, од кога је установљен, како и кад постити дужни смо, и о превасходству 

ускршњег поста“, Беседа, бр. 9, 30. марта 1870, стр. 139.
28 Ibid. стр. 139.
29 Ibid. стр. 139.
30 Ibid. стр. 140.
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Господу, потврђујући да не живе само о хлебу, него о свакој речи која излази 
из уста њихових.

чувени прота Василије николајевић био је такође један од вредних 
сарадника Беседе. у предстојећем делу рада пажњу ћемо обратити на текст 
који је у његовом преводу са руског објављен под називом „страсна (вели-
ка) седмица“. на самом почетку чланка наведено је сведочанство светога 
јована Златоуста у којем је указано на разлог због којег се Велика седмица 
назива тако.31 у раду су образложене богослужбене особености и тематика 
данâ страсне седмице. После кратког излагања о богослужбеној тематици 
Великог понедељка и Великог уторка, нешто подробнији су описи бого-
службеног поретка последња три дана страсне седмице. следствено, чита-
оцима овога текста је предочено да је Велики четвртак посвећен устано-
вљењу свете евхаристије, а да је једна од карактеристика овога дана чин 
омивања ногу, као и освећење мира које се употребљава приликом свете 
Тајне миропомазања. следи краћи опис богослужбених специфичности 
Великога петка, а прва од њих је свакако читање 12 јеванђелских одељака, 
који се односе на христово страдање и погребење, а које бива на јутрењу 
Великог петка.32 следећа богослужбена карактеристика Великог петка о 
којој говори аутор чланка јесте служење Царских часова на којима „место 
обичних псалама узети су други, који садрже у себи пророчке црте стра-
дања христових“.33 у наставку чланка говори се о изношењу плаштанице 
уз појање стихире „Тебе одјејушчагосја“ као основној специфичности ве-
черњег богослужења на Велики петак. на самом крају, сажето су описане 
карактеристике и богослужбени поредак Велике суботе, која је у овом 
чланку описана као „последњи дан понижења и први дан прослављења 
Исуса христа“.34 међу особеностима богослужења Велике суботе, у овом 
чланку се наводе: појање статијâ на јутрењу, као и канона Велике суботе, 
који је у склопу чланка преведен на српски; литија око храма са плаштани-
цом после појања Славословља; читање пророштва из Књиге пророка 
језекиља, а потом читање Апостола и јеванђеља. на крају је изложен бого-
службени поредак Литургије светог Василија Великог, на којој бива чита-
но 15 паримеја, а потом и читање Апостола, уз навођење податка да се за 

31 „Те је седмице, која се зове великом, говори св. јован Златоуст, – оборена свирепост ђавоља, 
уништена смрт, свезан силни, одузета му оружја, заглађен грех, скинута клетва, отворен рај, 
небо престало бити неприступачним, људи приближили се анђелима, преграда раздељења 
скинута, границе уклоњене. Бог мира измирио је небесно и земаљско. ето, зашто се та седмица 
зове великом! И као што је она глава свију осталих седмица, тако је субота велика глава те сед-
мице“ („страсна (велика) седмица“, Беседа, бр. 8, 20. марта 1869, ст. 113). 

32 „страсна (велика) седмица“, Беседа, бр. 9, 31. марта 1869, 136.
33 Ibid. стр. 136.
34 Ibid. стр. 137.
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време појања стихова после Апостола свештеници облаче у беле одежде, а 
да се уместо херувимске песме поје „да молчит свјака плот человјеча“. још 
једна мање позната богослужбена специфичност коју наводи аутор чланка 
јесте чин благосиљања артоса, тојест хлебова, после Литургије.35 

Прота Василије николајевић је превео са руског и текст о јерменском 
богослужењу.36 овај текст свакако завређује пажњу иако се не тиче право-
славног богослужења. наиме, у њему је на научан и прегледан начин из-
ложен опис свих сегмената јерменског богослужења. овај текст чине сле-
дећа поглавља: 

I  о месту свенародног богослужења
II  Принадлежности при богослужењу
  a) свештени сасуди и утвари
  б) свештене одежде
  в) Књиге, што се употребљују при богослужењу
III  свештенодејства
  1. Божествена Литургија
  2. Крштење 
  3. миропомазање 
  4. свештенство
  5. Покајање 
  6. Брак 
  7. јелеосвећење
Као што је могуће видети из приложене структуре чланка, реч је о јед-

ном озбиљном и подробном тексту који до детаља описује све аспекте у 
вези за јерменским богослужењем и светим тајнама. Исти чланак ни до 
данас не губи на вредности, посебно у контексту компаративне анализе 
богослужбених предања инославних хришћанских Цркава. 

Приликом осврта на литургичке теме у Беседи не треба превидети текст 
свештеника стевана Болманца под називом „о постанку Цркве, толковању 
служби, утвари, и обреда црковни“. овај текст, из нама непознатих разлога, 
није у целости пренет на странице Беседе и објављено је само неколико на-
ставака. После обимнијег увода о настанку Цркве, у последњем објављеном 
дêлу текста говори се о вечерњем богослужењу, иако је на уводним страни-
цама аутор најавио да ће бити речи о вечерњу, јутрењу и светој Литургији, 
што и сâм наслов истог текста донекле и наговештава. на самом почетку 
истог дêла текста, писац је веома надахнуто указао на смисао и значај црк-

35 „страсна (велика) седмица“, Беседа, бр. 10, 10. априла 1869, 151.
36 „Богослужење јерменске Цркве“, Беседа, бр. 7, 10. марта 1870, 104–108; Беседа, бр. 8, 20. марта 

1870, 119–123; Беседа, бр. 9, 30. марта 1870, 136–138; Беседа, бр. 10, 10. априла 1870, 150–155; Беседа, 
бр. 11, 20. априла 1870, 174–191.
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вених богослужења.37 у истом дêлу аутор излаже поредак вечерњег и пра-
вославно тумачење свих сегмената истог богослужења. Тако, писац чланка 
наводи да се појањем Господи возвах „Бог призива у помоћ као што Адам 
праотац падши у рају у грех призиваше Бога у нужди у помоћ“.38 Ка ђење 
представља старозаветну жртву.39 Излазак свештеника из олтара при ликом 
входа на вечерњем представља долазак христов међу народ.40 на крају 
чланка се истиче важност доласка на вечерње богослужење на којем, према 
сведочењу писца наведеног текста, човек добија благослов Божји.41 сходно 
наведеним детаљима, могуће је констатовати да и кроз ових неколико де-
таља – на примеру вечерњег богослужења – успешно наглашен значај бого-
службеног живота Цркве за све њене чланове.

у литургичке теме може се убројати и неколико текстова о великим 
Господњим празницима Православне Цркве – о Преображењу Господ њем42, 
Педесетници43 и Вазнесењу Господњем44, које је приредио (то јест најверо-
ватније превео са руског) горепоменути Александар сандић. у овим тек-
стовима је, поред библијског описа догађаја којем је празник посвећен, 
изложено и светоотачко и богослужбено предање у вези са прослављањем 
наведених догађаја из домостроја спасења рода људскога у личности ова-
плоћенога Бога Логоса – Господа Исуса христа. Тиме је, на један упечатљив 
начин, предочена сама суштина наведених Господњих празника. следстве-
но, поменути хеортолошки прилози су без икакве сумње били важни, те је, 
благодарећи наведеној чињеници, садржај Беседе био знатно богатији у 
богословском смислу.

на крају, осврнућемо се на два текста који би се могли убројати у 
црквено-канонске теме. један од првих чланака објављених у Беседи при-
пада већ поменутом архимандриту Герману Анђелићу, а посвећен је теми 
под насловом „о праву женидбе и удадбе“. овај текст је објављен у два 

37 „у овим службама наше свете цркве стекло се уједно и небо и земља, и божество и човешт-
во, стекла се сва богомоља наша, коју нам црква – св. оци – предаше на слављење и божества и 
човештва; јер се у тим службама огледа Бог отац, и велика и чудновата дела његова; – Бог син и 
његово житије и небеско и земаљско, његово страдање рад спасења нашег; Бог дух свети који 
нас оживљава и укрепљава у постојанству вере и поредку цркве и обреда њени кроз векове“ (с. 
Болманац, „о постанку Цркве, толковању служби, утвари, и обреда црковни“, Беседа, бр. 17(35), 
20. декембра 1869, стр. 268).

38 Ibid. 270. 
39 Ibid. 270.
40 Ibid. 270.
41 Ibid. 272.
42 „Празник Преображенија Господња“, Беседа, бр. 22, 10. августа 1868, стр. 169–171.
43 „Праздник Пјадесјатници“, Беседа, бр. 14, 20. маја 1868, стр. 105–107.
44 „Исус христос – Цар слави (мисли на спасовдан), Беседа, бр. 13, 10. маја 1868.
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дêла.45 Аутор је пружио врло концизан преглед свих релевантних детаља у 
вези са наведеном темом црквено-брачног права. Тако је већ на сâмом по-
четку предочено шта, у црквено-правном смислу, подразумева женидба и 
удадба, а шта просидба.46 Затим су наведене и образложене поједине фи-
зичке сметње за ступање и брак47, да би потом биле набројане околности у 
којима се стичу услови да брак буде сматран невалидним.48 у наставку су 
побројане и канонске сметње за ступање у брак.49 у другом делу изложено 
је више одељака у вези са темом чланка. наведено је правило о навештава-
њу будућих супружника50, а потом и о неопходности да изјава о слободном 
ступању у брак мора бити изречена пред надлежним парохом и пред два 
сведока;51 објашњене су и дужности пароха пред супружницима пре и по-
сле њиховог венчања52, а потом су образложена права и дужности суп-
ружникâ.53 Текст завршава одељком о разводу брака и одељком под нази-
вом „чивутске женидбе и удадбе“.54

Писани рад чију смо структуру управо изложили није обиман по 
броју написаних страница, али је у сваком случају био веома значајан из 
разлога што је назначену црквено-брачну тематику приближио читаоци-
ма, а посебно парохијским свештеницима или пак будућим пастирима 
Цркве, ко јима је добро познавање ове теме било од изузетне важности за 
правилно духовно руковођење поверене им пастве, а нарочито оних који 
намеравају да ступе у брак или су већ у браку. Посебно је значајно и то што 
су ова најважнија црквено-брачна правила била сабрана и доступна на 
једном месту, управо у наведеном тексту тадашњег архимандрита Германа 
Анђе лића.

други краћи текст, који по садржају припада литургичко-канонској 
тематици, јесте чланак под називом „нешто о светој Тајни миропомазања“. 
Писац текста је поменути јеромонах милутин Ратковић. Премда би се на 
основу наслова могло закључити да је у питању текст који је посвећен ис-
кључиво богословском смислу и телетургичким особеностима свете Тајне 
миропомазања, у њему се у уводном делу говори о томе које неправославне 
хришћане, при преласку у православну веру, треба миропомазати, а које не 

45 Г. Анђелић, „о праву женидбе и удадбе“, Беседа, бр. 1, 1. јануара 1868, 2–4; Беседа бр. 2, 20. 
јануара 1868, 10–12.

46 Г. Анђелић, „о праву женидбе и удадбе“, Беседа, бр. 1, 1. јануара 1868, 2.
47 Ibid. стр. 2.
48 Ibid. стр.2.
49 Ibid. стр. 2–4. 
50 Г. Анђелић, „о праву женидбе и удадбе“, Беседа бр. 2, 20. јануара 1868, 10.
51 Ibid. стр. 10.
52 Ibid. стр. 10.
53 Ibid. стр. 10.
54 Ibid. стр.11.
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треба.55 После овог уводног дела, изложен је чин миропомазања неправо-
славних хришћана који приступају Православној Цркви.56 Као и у случају 
претходно приказаног текста, и ова, управао образложена тема је била 
важна у контексту литургијског живота при парохијама, поготово због 
тога што је на просторима Карловачке митрополије било много припадни-
ка других неправославних хришћанских заједница. самим тим је и овај 
текст био драгоцен за свештенство Карловачке митрополије, као и за оне 
који су се припремали за свештеничку службу.

Закључак
на основу свега што је наведено у приложеном раду, можемо се увери-

ти да је путем Беседе веома успешно спровођена мисионарска делатност на 
пољу развоја духовног и црквеног живота у Карловачкој митрополији. 
Прилози и текстови на литургичко-канонске теме нису били многобројни, 
али су ипак довољни да нам приближе тадашњу богословску мисао и свест 
о појединим темама у вези са богослужбеним и светотајинским животом 
наше свете Цркве. Поједини прилози у вези са наведеним темама ни до 
данас не губе на својој актуелности и значају, што само по себи сведочи о 
озбиљности садржаја и концепције некадашњег црквеног листа Беседа. на 
самом крају је могуће констатовати да је покретањем овог првог црквеног 
листа у епархији бачкој и Карло вачкој миторполији припремљен пут за 
покретање других црквених листова и потоњих богословских часописа, 
којима је Беседа послужила као узор. у том смислу је допринос Беседе не-
оспоран и драгоцен. 

55 м. Ратковић, „нешто о светој Тајни миропомазања“, Беседа, бр. 29, 20. октобра 1868, стр. 
229–230.

56 Ibid. стр. 230–231. Поредак ове свештенорадње одговара поретку наведеног чина у савреме-
ном Требнику. уп. „чин помазивања светим миром онога који приступа Православној вери и 
присаједињују се саборној Цркви Праовславној, Велики молитвослов (Велики требник), мана-
стир Ћелије 2011, 499–502. 
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Summary: In this paper we explore the role and significance of the periodi-
cals in the mission of the Church in the Diocese of Bačka. We will focus our 
research attention on the contribution of the first church periodical in the 
Diocese of Bačka and the Metropolitanate of Karlovci – Beseda. It is a 
church periodical that served as a kind of model for the later church peri-
odicals and in which we can recognize the forerunner of other church pe-
riodicals in the Metropolitanate of Karlovci and the later theological jour-
nals of the Serbian Orthodox Church. Through the analysis of individual 
articles published in the Beseda in the period 1868–1870, we tried to bring 
closer the concept and content of the mentioned church periodical, with a 
special emphasis on liturgical-canonical topics.
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нИКоЛА Ж. ЛуКИЋ

сРБљАК АнТонИјА ГРАБоВАчКоГ (АсПеБ ГР 28): 
ПРИЛоГ ноВом дАТИРАЊу РуКоПИсА

Апстракт: Литургијско-историјска анализа зборника са службама 
српским светитељима представља особито важно питање. Када гово-
римо о развоју ових састава у xvIII и xIx веку до сада је посведочено 
постојање десетине рукописа, као и три штампана издања србљака. 
Групи посведочених рукописа припада и Србљак јеромонаха Ан то-
нија Грабовачког. Према досадашњем археографском опису рукопис 
се датира 1759-ом годином. Изучавајући садржај Антонијевог србљака 
као и историјски лик његовог аутора увидели смо да постоје основане 
ин диције да је зборник ипак нешто млађег датума него што је проце-
њено, те да припада корпусу рукописа xIx века. да бисмо јасније 
представили наведену тезу изложићемо аргументацију која би ишла 
у корист наше тврдње и компаративно је представити са досадашњим 
научним резултатима. Такав компаративно-историјски приступ по-
ка заће оправданост нашег захтева за поновним датирањем рукописа.

Кључне речи: србљак, јеромонах Антоније, манастир Грабовац, Рако-
вачки поменик, службе српским светитељима, Антонијева бележница. 

уколико нашу пажњу концентришемо на један рукопис и акцентујемо 
његов значај у контексту рукописног предања одређене епохе, са правом се 
морамо запитати по чему је тај рукопис толико особен те је предмет нашег 
интересовања. Србљак јеромонаха Антонија Грабовачког особен је не само 
зато што спада у групу зборника који обједињују химнографску тематику 
везану за прослављање српских светитеља него зато што садржи и је дин-
ствене службе које сведоче о талентованом и плодном, а нажалост само 
делимично познатом црквеном химнографу. Изучавајући литургијско-
историјски садржај Србљака јеромонаха Антонија Грабовачког увидели 
смо да његови текстови у свом избору представљају прелазну литургијско-
хеортолошку тачку у размеђи појаве два штампана србљака, Правила мо
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лебних 1761. године и Србљака митрополита михајла јовановића 1861. го-
дине1. међутим, тренутни археографски опис рукописа датира састав овог 
зборника 1759. годином, што нас је навело да још једном преиспитамо 
позиције служби српским светитељима у интерактивном односу xvIII-
xIx столећа. најпре бисмо представили сам рукопис. србљак јеромонаха 
Антонија је рукопис који се чува у рукописној збирци архива српске Пра-
вославне епархије будимске у сентандреји под сигнатуром АсПеБ ГР 28 и 
према тренутном археографском опису рукопис се датира 1759. годином. 
међу рукописним наслеђем ове библиотеке забележена су још два рукопи-
са која припадају истом аутору. То су Служба преноса Моштију Стевана 
Штиљановића2 која се датира 1770/1780. годином3 и Антонијева бележница 
која се датира у размеђи 1827-1866. године4. Антонијева бележница садржи 
исписе и интерпретације из различитих књига али садржи, за нашу тему 
врло драгоцени, дневник јеромонаха Антонија. очигледно је упитно како 
је исти аутор могао написати три рукописа у два века, са разликом од 107 
година, према крајњим датумима исписа рукописа. наведена противреч-
ност чини још један прилог који оправдава наше питање.

сви поменути рукописи јеромонаха Антонија припадају корпусу књи-
га манастира Грабовца5. манастирска библиотека из времена јеромонаха 
Антонија а и доцније, била је смештена у простору манастирског храма. 
налазила се у тескобној ћелији која је смештена у самом црквеном зиду, 
изнад јужних црквених врата у дебелом стубу, у једном од четири стуба на 
којима почива огромно кубе6. Ту су се засигурно нашли и лични рукописи 
које је јеромонах Антоније донео са собом или их у истом манастиру ис-
писао. сва досадашња истраживања везана за историју манастира Грабов-

1 о међусобном односу садржаја издања из 1761. и 1861. године опширније видети: Татьяна 
суботин-Голубович, „национальные святые в календаре сербской Церкви (по средневековым 
источникам)“, Latopisy akademii Supraskiej 4 (2013): 47.

2 Види: Служба преноса Моштију Стевана Штиљановића (1770/1780), АсПеБ ГР 35; о служби 
опширније: никола Лукић, „Култ светог стефана Штиљановића: литургијско историјска ана-
лиза“ у Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, Владимир Вукашиновић и Пор-
фирије Перић, 3 (Београд: Центар за литургичке студије Mons Haemus и Институт за литургику 
и црквену уметност ПБф уБ, 2020), 236-250.

3 Археографски опис рукописа: н.синдик, м. Гроздановић-Пајић, К. мано-Зиси, Опис руко
писа и старих штампаних књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сент
андреји (Београд-нови сад, народна библиотека србије, матица српска, 1991), 66-69.

4 у питању је рукопис Антонијева бележница (1827-1866), АсПеБ ГР 45. Археографски опис 
рукописа: н.синдик, м. Гроздановић-Пајић, К. мано-Зиси, Опис рукописа и старих штампа
них књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји, 78-81.

5 Први каталог књига манастира Грабовца сачинио је сабрат Герасим Петровић, убрзо после 
смрти игумана, јеромонаха Антонија. манастирска библиотека бројала је тада око 250 књига.
опширније: стеван чампраг, „манастир Грабовац у мађарској“, Зборник Матице српске за 
друштвене науке 17 (1957): 147.

6 Исто, 134.
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ца заснована су на манастирском Летопису. манастир је заснован зидањем 
манастирског храма 1587. године од стране монаха манастира драговића 
који су тада избегли из далмације, и страдални је учесник динамичних 
историјских збивања. Летопис манастира Грабовца сачуван је у свом пре-
пису из друге четврине xvIII века7 и његов садржај је поступно попуњаван 
до 1956. године, закључно са записима настојатеља Алексеја Бабића. са-
држај овог Летописа представљен је научној јавности кроз дела Владими-
ра Красића8 и стевана чампрага9. Красић је завршио свој приказ 1880. го-
дином и тек успутно је споменуо име јеромонаха Антонија, тадашњег игу-
мана манастира Грабовца. описујући манастир на свом поклоничком пу-
товању, 1881. године, Красић помиње игумана Антонија који се и данас 
брине очински око унапређења манастира10. чампраг наставља приказ ма-
настирског Летописа од 1880. године и знатно више пажње посвећује лику 
игумана Антонија11. манастирским Летописом се у свом раду доцније ко-
ристио и матеја матејић12. неоспорни значај који Летопис има за ову тему 
може и мора бити допуњен садржајем Антонијеве бележнице (ГР 45). Бе
лежница је важна најпре зато што даје целовиту слику историјског лика 
игумана Антонија и у складу са годинама и догађајима из његове био гра-
фије можемо прилично прецизно одредити и године када су појединачне 
службе настајале као и године када су могле бити обједињене руком скрип-
тора у нама данас познат зборник.

Бележница игумана Антонија обухвата временски период од 1827. до 
1866. године. унутар бележнице имамо више литерарних целина међу ко-
јима посебно место заузима Дневник јеромонаха Антонија. Иако је ову 
целину аутор назвао дневником, она према свом садржају, тачније према 
другој половини текста, нас у свему више подсећа на летописни приказ 
важних догађаја из пишчевог живота где доминантно место заузима слика 
општих историјских околности. Ипак из штедљивих речи које је Антоније 
записао о себи сазнајемо важне појединости. дневник почиње: 1827. лета 
месеца октобра у гресима роди ме мати моја, којој је име Теофанија и све-
тим крштењем просветих се у месту Горњем Ковиљу у Бачкој. Када је имао 

7 у питању је рукопис Летопис манастира Грабовца (препис из друге четвртине xvIII века), 
АсПеБ ГР 52. опширније: јелка Ређеп, „о летопису манастира Грабовца“, Годишњак Фило
зофског факултета у Новом Саду 10 (1967): 283-293.

8 Види: Владимир Красић, „манастир Грабовац у Будимској епархији“, Летопис Матице 
српске 126 (1881): 26-38; Исто, 127 (1881): 58-79; Исто, 128 (1881): 76-96.

9 стеван чампраг, „манастир Грабовац у мађарској“, Зборник Матице српске за друштвене 
науке 17 (1957): 130- 147.

10 Красић, , Манастир Грабовац у Будимској епархији, 96.
11 чампраг, Манастир Грабовац у Мађарској, 131- 136.
12 Mateja Matejic, Dopuna Srbljaku Antonija Markovića (oko 1810–posle 1886) (Columbus, Ohio: 

Resource Center for Medieval Slavic Studies, 1995), 1-7.



СРБЉАК АНТОНИЈА ГРАБОВАЧКОГ (АСПЕБ ГР 28): ПРИЛОГ НОВОМ ДАТИРАЊУ РУКОПИСА | 229

16 година отац га доводи у манастир Раковац. дневник каже: 1843. лета маја 
5. приведе ме отац мој михајло у манастир Раковац, који је на фрушкој 
Гори близу дунава, где проведох седам година као искушеник13. Антоније 
бива пострижен у монашку схиму 1850. године: маја 21. дана лета 1850. на 
празник светих и благочестивих царева Константина и јелене, у недељу 
самарјанке, руком високопреподобног оца игумана Иринеја, бих пости-
жен и обучен у монашку схиму и уместо Аврама бих назван Антоније14. 
Исте године 16. септембра Антоније бива рукоположен за ђакона у сабор-
ном катедралном храму у сремским Карловцима од стране епископа карл-
штадског евгенија јовановића. две године потом, 26. фебруара, бива пре-
мештен из манастира свог подстига, из Раковца, у манастир на добром и 
прекрасном месту Шишатовац, где леже нетљене мошти светог и правед-
ног кнеза стефана Штиљановића, како сам јерођакон Антоније дословно 
сведочи15. у Шишатовцу је годину дана службовао као ђакон, да би већ 
следеће, 1853. године, 31. маја у Иригу, у храму светог Теодора Тирона, ру-
ком тадашњег епископа арадског Прокопија Ивачковића, био посвећен у 
чин презвитера. Из текста дневника сазнајемо да је јеромонах Антоније 
био врло ревносан литург и да је због болести манастирске братије и игу-
мана манастира Шишатовца сам држао црквену чреду цело лето, и колико 
је могуће правило црквеног последовања тачно је извршавао, сведочи Днев
ник. у току 1854. године шишатовачки игуман Пахомије добија налог да 
јеромонаха Антонија отпреми у сентандреју за придворног капелана и 
економа епископу Арсенију16. По примљеном писму Антоније, 7. августа 
1855. године, одлази свом духовнику Иринеју Лазаревићу познатом још из 
Раковца, а који је тада био игуман Велике Ремета. Тамо је провео седам дана 
и 14. августа одлази у Карловце где паробродом, на сам празник успења 
Пресвете Богородице, одлази за Будим. По доласку у сентандреју 16. септем-
бра преузима службу на епископским двору17. Потом у дневнику следе опи си 
општих и значајних црквено-народних догађаја закључно са 1866. годином. 

о Антонијевом животу у Будимској епархији можемо се опширније 
обавестити на основу чампраговог извештаја. Пре свог доласка у манастир 
Грабовц Антоније је дуже време живео у сентандреји. Тачна година ње-
говог доласка у манастир Грабовац за сада није позната. Зна се да је по 

13 Антонијева бележница (1827-1866), АсПеБ ГР 45, л. 3.
14 дакле, мирско име јеромонаха Антонија било је Аврам.
15 Исто, л.4.
16 у питању је епископ Арсеније стојковић (1853-1892), који је био у великом поштовању своје 

пастве. чампраг га назива народним љубимцем. чампраг, Манастир Грабовац у Мађарској, 132; 
опширније: сава Вуковић, Српски јерарси, од деветог до двадесетог века (Београд: евро; Под-
горица: унирекс; Крагујевац: Каленић 1996), 36.

17 Антонијева бележница (1827-1866), АсПеБ ГР 45, л.4. б.
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смрти тадашњег игумана јулијана (чокора) 1872. године управљање мана-
стиром поверено јеромонаху Антонију18. Игуман Антоније наставио је 
очинско старање о манастиру, али не увек финансијски најуспешније19. у 
његово време манастирски торањ је тешко оштећен услед тешког невреме-
на што је нанело знатну штету манастирској економији, те су и сами услови 
за живот били врло незавидни. Игуман Антоније био је изузетно побожан 
човек и узорит у вршењу црквених правила, одличан појац и одличан по-
знавалац богослужбеног поректа. са манастирским ђацима је сам, па чак 
и лети у време највећих пољских радова, сваки дан по два часа држао шко-
лу учећи ђаке црквеном појању и правилу и осталим наукама које су је-
ромонасима потребне. Плод његовог труда показао се код ђака Андријана 
станишића и фирмилијана Крезића, који је и сам доцније постао игуман 
манастира Грабовца20. Приликом одласка на заседање Конзисторије у Бу-
дим, у рано пролеће 1892. године, игуман Антоније се разболео и неочеки-
вано се упокојио. сахрањен је у сентандреји на саборном гробљу. споме-
ник му је подигао благодарни питомац, сентандрејски парох, јован Тачариз 
некадашњи професор новосадске Више девојачке школе а потом професор 
Велике гимназије карловачке21. 

ово су основни биографски подаци о јеромонаху Антонију. сви они су 
на сличан начин сумарно обједињени у краткој биографији која је исписа-
на на крају његовог србљака. Текст гласи: Пострижник у Срему, смирени 
Антоније монах раковачки у време свог младалачког доба овим се занимао, 
што је наставио и као јеромонах у Шишатовцу и у Сентандреји, послу
житељ овог (послужител сый22) архијерејског дома, игуман у манастиру 
Грабовцу, из љубави према српским светитељима, сачинио им је Службе 
ради своје душевне радости. Молим Вас благочестиви читаоци ако нађете 
нешто што је смислом непријатно или можда православљу противно, ис
правите то а не осудите овог у свему православног и истински благочести
вог писца, јер уистину није намерно написано. Ако и буде нечега, то је ради 

18 Игуман јулијан (1866-1872) је био привржен науци, познат као чувени астролог, показао је 
и знатно интересовање за поредак литургијске године. чампраг, Манастир Грабовац у Ма
ђарској, 132; Приредио је Месецослов свих светих које Источне православне цркве прослављају, 
сабраних из синаксара, житија светих и минеја по Црквеном Уставу. месецослов је штампан 
1861. године када је јулијан чокор био управник типографије у сремским Карловцима.

19 чампраг, Манастир Грабовац у Мађарској, 134.
20 Исто, 133.
21 Исто, 134.
22 Изнад речи послужител дописано је дрвеном оловком, очигледно накнадно, економ. 

Србљак јеромонаха Антонија (АсПеБ ГР 28), л. 90. Глагол сый, могао би се превести као налази 
се (находящийся, обретающийся). Па би се посредно могло закључити да је запис о јеромонаху 
Антоније, исписан курзивом унутар србљака, сачинио неки од писара епископског двора у 
сентандреји.
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недовољног знања. Ради тога, молим Вас Бога ради, исправите, тако Вам 
Господ био милостив. Амин23. Запис није сачинио јеромонах Антоније него 
писар који је преписивао његове службе у овај зборник. Тешко је поверо-
вати да би јеромонах Антоније, противно монашком етосу, сам за себе из-
рекао ласкави суд називајући се у свему православним и истински благо-
честивим. матеја матејић је приметио да је овај запис писан једним делом 
у трећем, а једним делом у првом лицу једнине што би индиректно укази-
вало да је писац записа јеромонах Антоније24. Када још једном погледамо 
текст видимо да је цео запис сачињен у трећем лицу и да представља на-
кнадно уписан помен о аутору служби, о чему нам сведочи и начин запи-
сивања тј. брзопис. дакле, запис није могао бити исписан Антонијевом 
руком. Када је матеја матејић писао свој рад о јеромонаху Антонију он је 
спрам тада познатих података хронолошки омеђио Антонијев живот од 
рођења до упокојења, стављајући датум рођења око 1810. године, а датум 
упокојења после 1886. године. на основу додатака из Антонијеве бележни
це видимо да је Антоније (Аврам) марковић рођен 1827. године а упокојио 
се 1892. године, са тим да је био игуман грабовачки од 1872-1892. године.

Пошто наречени Србљак јеромонаха Антонија нема записан наслов у 
колофону рукописа наслов Србљак треба разумети као дескриптивни опис 
садржаја сачињен према критеријумима уопштеног именовања за овај тип 
зборника. међутим на доњој маргини рукописа накнадно је исписан кур-
зивом наслов ове књиге који гласи: Сїя книга глаголемая правило нѣкихъ 
Святыхъ Сербскїхъ во ѡбщѣмь миней не имущим25. да бисмо препознали 
посебан значај који овај рукопис има најпре треба да представимо његов 
садржај. у Србљаку јеромонаха Антонија налази се: служба светог муче-
ника михајла Црнорисца, 23. маја (л. 2- 9б); Поменик манастира Раковаца 
(л.10б- 20а); служба Преподобном јоаникију дјевичком (л.21а- 31б); служ-
ба светих отаца наших, све србије просветитеља и учитеља светитеља 
саве, Арсенија и максима, 4. новембар (л. 32а – 51б); служба свим српским 
светитељима, без назначеног датума прослављања (л.52а- 64а); служба 
светом краљу драгутину, 18. марта (л.65а- 73б); служба преноса моштију 
светог стефана Штиљановића, 17. август (л.74а -89б). одмах на први поглед 
уочљиво је да је ово књига уникатног садржаја и да обједињује оригиналне 
песничке целине чији је аутор јеромонах Антоније, што сазнајемо из самог 
рукописа. србљак садржи и поједине службе које се срећу једино у садржају 
ове књиге и нису познате у ширем рукописном предању. То су службе: Слу
жба Светих отаца наших, све Србије просветитеља и учитеља светитеља 

23 Србљак јеромонаха Антонија (АсПеБ ГР 28), л. 90 б.
24 Matejic, Dopuna Srbljaku Antonija Markovića (oko 1810–posle 1886), 2.
25 Србљак јеромонаха Антонија (АсПеБ ГР 28), л.21а-22б.
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Саве, Арсенија и Маскима, 4. новембар; Служба свим Српским свети те
љима без назначеног дана празновања и Служба преноса моштију Светог 
Стефана Штиљановића. 

Посебан проблем у датовању рукописа представља чињеница да је текст 
писан млађим типографским писмом, док су поједини записи писани де-
лимично курзивом, а делимично брзописом. Типографски тип писма, који 
имитира форме штампаних слова, не може нам послужити као поуздан 
хронолошки параметар, те је стога искључен као могући обзир у датовању 
рукописа. Прегледајући србљак видели смо да постоје две визуелене осо-
бености текста. Текст писан типографским писмом увек има обележено 
почетно, велико слово, исписано црвеним мастилом. доследност у оваквој 
реализацији сведочи да је у питања једна идеја или један писар, те такав 
текст чини првобитни садржај рукописа. Писац текста курзива није кори-
стио црвено мастило чак ни када је уписивао неке химнографске интер-
полације имитирајући уставно писмо. Те интерполације уписане курзивом 
налазе се ван општег контекста служби и осим што се разликују рукописом 
разликују се и садржајем. евидентно су накнадно настале. То су већински 
појединачне химнографске јединице, тропари и кондаци, у част светитеља, 
без текста службе и без икаквих богослужбених назначења. Ако поделимо 
рукопис према типу писма садржај можемо поделити на два дела: 

1.) Типографски текст (са употребом црвеног мастила): јектенија за 
усопше (л. 1); служба светог мученика михајла Црнорисца, 23. маја (л. 
2-9б); Поменик манастира Раковаца (л.10б- 20а); служба преподобном 
јоаникију дјевичком (л.21а- 31б); служба светих отаца наших, све србије 
просветитеља и учитеља светитеља саве, Арсенија и максима, 4. новембар 
(л. 32а – 51б); служба свим српским светитељима (л.52а- 64а); служба све-
том краљу драгутину, 18. марта (л.65а- 73б); служба преноса моштију све-
тог стефана Штиљановића, 17. август (л.74а -89б).

2.) Подражавани типографски текст без црвеног мастила, курзив и 
брзопис: на Васкрс уместо херувике и стихира (л.1б); Тропар и кондак све-
том симеону и сави (л.10а); Тропар светом Петру Цетињском (л.20б); кон-
дак преносу моштију деспота стефана Бранковића (л.31б); Кондак и тро-
пар преносу моштију деспота стефана Бранковића (л.51б); Тропар и кон-
дак светом Петру Цетињском (л. 64б); Тропар и кондак Кирилу и методију 
(л.90а). Ту свакако спада и запис о аутору, помињана кратка биографија 
јеромонаха Антонија (л.90 б).

Ако упоредимо ове две целине видимо да први део чине Раковачки по-
меник и службе светитељима. То су јасно дефинисане целине са почетком 
и крајем. други део текстова чине касније интерполације на празним стра-
нама између заокружених текстуалних целина. стога сматрамо да прва 
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група текстова припада преписивачком раду и ауторству јеромонаха Ан-
тонија, док је друга скупина текстова, тропара и кондака, доцнија интер-
полација садржају зборника. с обзиром да је познато да је Антоније држао 
незваничну појачко-литургичку школу учећи манастирске ђаке, друга це-
лина текстова писана курзивом и рукописом могла би се приписати неком 
од његових ученика. Његов достојан ученик и доцнији наследник на игу-
манском трону (1915-1930) био је јеромонах фирмилијан Крезић, те је мо-
гуће да је управо он, по посведоченој склоности ка црквеној химногра-
фији26, аутор препознатих интерполација и записа. управо је он могао и да 
овековечи молитвено сећање на свог учитеља и унесе његово име у састав 
Поменика27. 

Што се тиче тренутног археографског описа Србљака јеромонаха Ан-
тонија, он долази у колизију са изнетим биографским и текстуалним опи-
сом, те сматрамо да ту настаје потреба да се размишља о новом датовању 
рукописа. Археографски опис према досадашњем Опису рукописа и ста
рих штампаних књига библиотеке српске православне епархије Будимске у 
Сентандреји гласи: Из записа на л. 90.б који је исписан савременим курзи-
вом сазнајемо да је службе српским светитељима саставио монах Антоније. 
Почео је да их пише као млад раковачки монах а затим наставио као је-
рођакон и јеромонах у манастиру Шишатовцу и сентандреји и најзад као 
игуман манастира Грабовца. у препису писар стално наглашава Анто-
нијево ауторство, па се може претпоставити да је препис настао још за 
његовог живота. Како диптих има годину почетка преписивања (1759.) то 
ова претпоставка стоји на чврстим основама. Водени знаци се крећу око 
тих година (1751-1762), па се датирање може свести уже на годину 1759, јер 
рукопис није велики и могао се преписати током те године28. сматрамо по-
себно упитном чињеницу да је целокупно датирање рукописа извршено 
према датуму када је назначено да је преписан Раковачки поменик, дакле 
само једна од целина рукописа, док остале службе нису узете у обзир при 
процени датовања. Раковачки поменик међу упокојенима помиње и име 
јеромонаха Антонија, али је према облику графема јасно да је име доцније 
записано, у односу на првобитни текст. Раковачки поменик или диптих 
који је Антоније преписао садржи запис да припада времену митрополита 
Павла ненадовића и да је његово формирање почело 1759. године. међутим, 
то не треба да нас збуни. По начину на који су илустровани први листови 

26 чампраг, Манастир Грабовац у Мађарској, 136.
27 Види: Србљак јеромонаха Антонија (АсПеБ ГР 28), л. 15.а
28 н.синдик, м. Гроздановић-Пајић, К. мано-Зиси, Опис рукописа и старих штампаних 

књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји, 56.
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овог рукописа по незавршеним, али типски доследним цртежима борду-
ра29, видимо да се ради о имитирању образаца из руских штампаних по-
меника, који су као шаблони широко били распрострањени на подручју 
Карловачке митрополије xvIII века30. у Раковачком помјанику из 1759. 
године исписан је и поредак како се врши парусија, молитвени помен кти-
торима и приложницима31, па је управо ту садржан могући разлог препи-
сивања, јер је литургички ауторитет Павла ненадовића остао познат и по-
сле његове смрти. Иако на Поменику, тачније на његовом препису, пише да 
је започет 1759. године њега је Антоније могао преписати током свог борав-
ка у манастиру Раковац, између 1843. и 1852. године. За разлику од Поменика 
у текстовима светитељских служби Србљака Антонијево ауторство је јасно 
назначено. То је учињено натписом изнад текста: Антѡнїа32, Ан тонїево33, 
Антонїи34, Антѡнїево35, Антѡнїи36, Творенїе Антонїа монаха37, Творенїе 
Антонїа дїакона38, Антонїа їеродїакона монастыра Раковца39, Антонїй мо-
нах40, Антѡнїа монаха41, Творенїе Антонїево42. на основу записа Творенїе 
Антонїа дїакона, Антонїа їеродїакона монастыра Раковца видимо да су те 
службе настале за време Антонијевог боравка у манастиру Раковцу између 
1843. и 1852. године. Ту спадају служба Преподобном јоа ни кију дјевичком, 
служба све србије просветитеља и учитеља светитеља саве, Арсенија и 
максима. То је раковачки период Антонијевог стваралаштва.

служба Преноса моштију светог стефана Штиљановића настала је 
приликом Антонијевог боравка у манастиру Шишатовцу 1852-1855. године. 
с обзиром да је шишатовачки период релативно кратак оправдано је не 
проширивати број служби који би му се могао приписати. Преостале слу-
жбе из зборника, служба свим светитељима српским и служба светом 

29 Види: Србљак јеромонаха Антонија (АсПеБ ГР 28), л. 10 б. -13а
30 опширније: мара харисијадес, Синодик манастира Раковца из 1702. године (Београд: на-

родни музеј, 1973), 61-66; Поменик манастира Раковца из 1759. године је трећи посведочени 
Поменик који је манастир имао у xvIII веку. Први поменик се назива још и синодик и дело је 
игумана Теофана из 1702. године. Потом је исти игуман саставио други поменик из 1711/12. годи-
не (види: Поменик манастира Раковца, ПБ Рс 240) док је поменути ненадовићев поменик тек 
трећи у низи посведочених раковачких поменика.

31 Види: Србљак јеромонаха Антонија (АсПеБ ГР 28), л. 11- 12 а; л. 20.
32 Исто, л.2б; л.5а; л. 5б. 
33 Исто, 23а; 23б; 24а; 24б: 25а; л.32а; 32 б; л.35а; л. 39а; л.56 а; л. 68а.
34 Исто, л. 37а; л. 39; л. 39б; л. 54; л. 67б.
35 Исто, л.26а; л. л.74б; л. 76а; л. 76б; л. 79а; л. 79 б; л. 80а; л. 81а.
36 Исто, л.74а.
37 Исто, л. 3а; л.3б; л. 9б; л. 22б; л.27б; л.51а; л. 53б; л. 57а; л. 59а; л. 63а. 
38 Исто, л.31а; л.36 б.
39 Исто, л.33а.
40 Исто, л.52а; л. 54 б. 
41 Исто, л. 77а; л. 78б; л. 83б; л. 89а.
42 Исто, л.34б; л.49 б; л. 77б.
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краљу стефану драгутину, настале су у сентандрејско-грабовачком пери-
оду од 1855. до 1892. године, када су сви ови рукописи обједињени у састав 
једног зборника. чак и да допустимо инверзију друге треће фазе ствара-
лаштва и да неке службе претпоставимо другим свакако ћемо бити у окви-
рима xIx века, далеко иза 1759. године. с обзиром да садржај зборника 
носи наслов Правило нѣкихъ святыхъ сербскїхъ во ѡбщѣмь миней не 
имущим поставља се питање чији то садржај допуњује Антонијев Србљак. 
Ако пак сравнимо садржај ове књиге са Правилима молебним, првим 
штам паним србљаком у Римнику из 1761. године43, видећемо да Антонијев 
србљак представља дополнитељни србљак римничком издању. Иако би 
хронолошки могло ући у обзир и издање Србљака митрополита михајла из 
1861. године, када упоредимо међусобно садржаје, видимо да се таква мо-
гућност искључује44. у целокупној историји овог рукописа од настанка до 
данас помињу се три важна датума. Први је 1759. година како се до сада 
сматрало да је рукопис настао, затим 1995. година када је прота матеја 
матејић први пут кроз свој рад представио овај Србљак научној јавности 
и 2018. година када је један текст из Антонијевог Србљака штампан. 

Целокупан текст Србљака први је научној јавности представио прота 
матеја матејић 1995. године45. он је рашчитао и штампао текст назначив-
ши у заглављу наслова сваке службе број страница и оригиналну фоли-
јацију, али није прецизно разграничио целине унутар текста па се за тачно 
навођење текста ипак мора користити рукопис Србљака. упркос помену-
том дело је изузетно вредно, заслужно хвале и препоручује се пажњи бу-
дућих истраживача. Штампање Антонијевог текста унутар садржаја неког 
од србљака први пут је учињено тек 2018. године године у саставу другог 
тома дабарског Србљака46. Тада је штампана Антонијева Служба свим срп
ским светима, одређена за празника Помена свих светих у српској земљи 
просијавших. Иако се нигде у тексту не наводи Антонијево ауторство очи-
гледно је у питању његов текст. Пошто је служба Помена свих светих у 
српској земљи просијавших комбинована због свог места у литургијској 
години са последовањем октоиха изостављени су неки делови Антонијеве 
химнографије. служба је у дабарском издању одређена да се служи друге 
недеље по Педесетници47 иако сам Антоније није назначио датум празника. 
ово су кључне разлике између рукописног предлошка и штампаног текста.

43 Види: Правила молебнаја (1761. год.), Бмс Р18ср II 47.1
44 Види: Србљак митрополита михајла (1861. год.), Бмс Р19ср Iv 32.1.
45 у питању је дело: Mateja Matejic, Dopuna Srbljaku Antonija Markovića (oko 1810–posle 1886) 

(Columbus, Ohio: Resource Center for Medieval Slavic Studies, 1995).
46 Србљак, II (добрунска река: дабар 2018), 274-293.
47 о датуму опширније: victoria Legkikh, „The service to all new Russian Saints: Performance 

through associations“, Journal of the International Society for Orthodox Church Music 4/2 (2020): 211-212.
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Анализирајући датум настанка Србљака Антонија Грабовачког про-
менило се не само столеће него и позиција зборника у историји бого слу-
жења. Према датовању из 1759. године он би представљао последњи руко-
писни србљак xvIII века, настао у освит штампаног издања 1761. године, са 
тужном историјом превиђеног и занемареног текста. међутим, у овој по-
зицији са средине xIx века, где историјски и припада, представља прво-
разредно сведочанство о даљем развоју идеје Правила молебних тј. Србљака 
на подручју Карловачке митрополије xIx века. он је настао као допол-
нитељни Србљак римничком издању и шире га можемо датовати другом 
половином xIx века. у овој хронолошкој позицији његова улога је оправ-
дана и у том светлу можемо га посматрати као изузетан литургијско-хи-
мнографски споменик историје српског богослужења који представља не-
зао билазан извор у општем контексту изучавања служби српским свети-
тељима, сада са новом датовањем, под насловом Дополнитељни србљак 
јеромонаха Антонија, који припада другој половини xIx века, тачније, 
простору између 1850-1892 године.
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NIKOLA Ž. LUKIĆ

SRBLJAK BY ANTHONY OF GRABOvАC (ASPEB GR 28): A 
CONTRIBUTION TO THE NEW DATE OF MANUSCRIPT

Summary: Liturgical-historical analysis of collection оf services of Sеrbian 
saints poses a very important question. When we speak about development 
of these services in xvIII and xIx century until now, the existence of dozen 
manuscripts was attested, as well as three printed editions of this type of 
collection, the so-called Srbljak . Those sources include the manuscript of 
Srbljak by hieromonk Anthony, from the Grabovac monastery. According 
to the contemporary archeographical description of Srbljak by hieromonk 
Anthony, the manuscript dates back to the year 1759. While doing the re-
search of this collection and its historical perspectives, together with life of 
hieromonk Anthony, we recognized that there are real indications that the 
Anthony’s Collection оf services of Sеrbian Saints (Srbljak) still belongs to 
the 19th century. In order to make a clearer representation of thesis that we 
mentioned in our work, we presented the arguments which support our 
claim and which are compared with the earlier results. Such comparative-
historical approach has shown justification of our demand for a new date of 
this important manuscript.

 Keywords: Srbljak, hieromonk Anthony, Grabovac monastery, Services of 
Serbian Saints, Obituary register of the Rakovac monastery, Anthony’s 
notebook. 
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АнА РАШКоВИЋ

РусКе ноТИРАне БоГосЛуЖБене КЊИГе у 
КАРЛоВАчКој мИТРоПоЛИјИ у xvIII ВеКу: 

„ИРмоЛоГИјА“ ТеРенТИјА суВоРоВА

Апстракт: После сеоба срба северно од саве и дунава у xvII и xvIII 
веку, један од кључних проблема било је образовање српског народа 
и отварање православних духовних школа у римокатоличкој среди-
ни. Репресија аустријских власти на свим нивоима навела је митропо-
лита мојсеја Петровића да се обрати за помоћ руском цару Петру I 
који је у сремске Карловце послао синодалног преводиоца максима 
Терентјевича суворова који тамо отвара славјано-латинску школу. у 
личној библиотеци максима суворова нашао се један нотни ирмоло-
гион који је он донео у својству богослужбене књиге, али и својеврсног 
уџбеника за подучавање ученика појању. Преживевши све историјске 
недаће, књига је у потпуности сачувана и данас се налази у Патри-
јаршијској библиотеци под бројем 113. у овом раду први пут објав-
љујемо детаљан опис овог рукописа, као и низ запажања везаних за 
исти. Као један од четири руска ирмологиона који се до данас чувају у 
српским архивама, Ирмологион Терентија суворова нам прича при-
чу о историјским околностима, појачкој култури, обучавању појачкој 
вештини и богослужбеном животу свог времена, као сведок руско-
српских духовно-културних веза које су нарочито биле снажне у вре-
ме деловања руских школа на простору Карловачке митрополије у 
xvIII веку. 

Кључне речи: ирмологија, ирмологион, максим Терентјевич суворов, 
квадратна нотација, славјано-латинска школа, сремски Карловци 

Током прве трећине xvIII века из Русије је на тло Карловачке ми тро-
полије доспео велики број књига намењених богослужењу и описмењавању 
становништва.1 Иако малобронји, међу овим књигама нашли су се и руски 
нотирани богослужбени рукописи. до данас су науци позната три руко-

1 не рачунајући букваре и граматике, на подручје Карловачке митрополије у ово време до-
спело је између 10000–15000 руских књига, вид. Ж. димић. Рускосрпске везе од IX до средине 
XVIII века, Бачка Паланка: ЛоГос, 2010, 75. 
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писна и један стари штампани музички богослужбени зборник руског по-
рекла који су у поменуто време доспели у српску средину и у њој се чувају 
до данас.2 

све руске богослужбене нотиране књиге које се чувају у србији на-
словљене су као ирмологије или ирмологиони. Иако у каталозима српских 
библиотека ови термини фигурирају као синоними, међу њима у словенској 
богослужбеној пракси постоји разлика. наиме, Ирмологија (од грч. Εἱρμο-
λόγιον, цс. Ирмологий) је богослужбени појачки зборник пореклом из Ви-
зантије, који је у првим вековима свог развоја садржао искључиво ката-
васије, односно ирмосе канона значајних празника са додацима. Жанров-
ски дефинисан, овај тип зборника био је подељен на осам гласова у оквиру 
којих су се записивали ирмоси сваке од песама канона, чији се број време-
ном увећавао. напев ирмоса је по правилу био силабичан, а мелодијске 
формуле ограничене на мањи број.3

Ирмологион (ирмолог) је млађи тип богослужбеног зборника који се 
формира у западним и југозападним епархијама Руске Православне Цркве 
(малорусија, Белорусија) крајем xvI и почетком xvII века. он представља 
мешовити зборник у коме се, поред ирмоса, налазе и песме октоиха, оп-
штег појања (обихода), минеја, Посног Триода и Пентикостара4. не када-
шња ирмологија, дакле постаје само један део у оквиру мешовитог зборни-
ка који се именује као Ирмологион. ови зборници су се одликовали линиј-
ском квадратном нотацијом и једногласним знаменим појањем, а били су 
распрострањивани и ван граница Руског царства. 

нотирани ирмолози који су из Русије доспели у српску Православну 
Цркву у xvIII веку, били су намењени богослужбеној пракси у руским ду-
ховним школама које су се оснивале на територији Карловачке митро-
полије. Поред богослужбене употребе, ови нотирани зборници служили 
су и као својеврсни појачки уџбеници за ученике дотичних школа. Руко-
писни ирмологиони који се до данас чувају у србији, незнатно се међу со-
бом разликују у саставу, што је било условљено разним факторима као што 
је место њиховог настанка, порекло преписивача, култови који су се по-
штовали у средини где је књига настала и др. у следећој табели приказани 
су руски рукописни и стари штампани нотирани ирмологиони који се 
чувају у српским архивима: 

2 Поред поменутих богослужбених зборника, у археографским одељењима српских библио-
тека налази се и неколико руских нотираних зборника који садрже ванлитургијске (псеудо-
литургијске) песме, као што су духовни стихови – канти, који су у датом периоду били веома 
популарни у српској црквеној средини. међутим, пошто се у нашем фокусу налазе богослужбе-
ни рукописи, зборнике са ванлитургијским песмама овом приликом нећемо разматрати.

3 Вид. З. м. Гусейнова, „Ирмологий“, Православная энциклопедия, Т 26 (2016), 617–625. 
4 Вид. е. Ю. Шевчук, „Ирмологион“, Православная энциклопедия, Т 26 (2016), 625–633.
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назив рукописа/ штампане књиге датум место чувања, сигнатура
Зборник црквених песама, рукопис 1674. Архив сАну, Београд (Рс 64)
„Ирмологија“ Терентия Суворова, 
рукопис 1700. Библиотека српске Патри-

јар шије, Београд (бр. 113)
Музички зборник типа Ирмологиона, 
рукопис хvIII век Библиотека матице српске, 

нови сад (мР I 7) 
Ирмологионъ сиречь Песнослов, 
стари штампани 1709. Библиотека матице српске, 

нови сад (Р Iv 5018)

Табела 1. Руски рукописни и стари штампани нотирани ирмологиони  
који се чувају у србији

ови веома драгоцени музички извори су до нашег истраживања при-
вукли пажњу само једног српског музиколога. седамдесетих и осамдесетих 
година прошлог века њима се у својим радовима обратила даница Пет-
ровић, која је дала углавном само њихове елементарне описе.5 „Ирмологија“ 
Терентија суворова, коју је дотична открила у Патријаршијској библиоте-
ци у Београду, добила је место у једном раду, у коме је рукопис описан само 
у основним цртама, без залажења у дубљу анализу.6 Будући да је и сама 
ауторка у раду констатовала да рукопис чека детаљнија истраживања у 
будућности,7 нашли смо за сходно да се обратимо овом извору, попунимо 
бројне празнине и исправимо погрешна запажања која су присутна у ре-
зултатима првобитног истраживања, уз дужно поштовање према ауторки 
којој припада признање за увођење овог извора у научну литературу. 

на самом почетку морамо отклонити упадљиву терминолошку забуну. 
наиме, „Ирмологија“ Терентија суворова заправо представља ирмологи-
он, а не ирмологију. ова забуна је првобитно настала у музиколошким 
студијама,8 одакле се пренела и у каталог рукописа Библиотеке српске 

5 најдетаљније је описан Музички зборник из Архива сАну, вид. D. Petrović, “A Liturgical 
Anthology Manuscript with the Russian “Hammer-Headed“ Notation from A. D. 1674“, Musica Antiqua 
III, Acta Scientifica, Bydgoszcz, 1972, 293–321. сви извори су у ширем контексту поменути и у дру-
ге две студије ауторке: д. Петровић, „српска музика и руско-српске културне везе у xvIII веку“, 
Југословенске земље и Русија у XVIII веку, Београд, 1986, 303–319, Иста, „Ћирилски рукописи из 
којих се појало у време сеобе (око 1690–1737)“, Сентандрејски зборник 3 (1997), 179–188. Рукопис-
ном и старом штампаном ирмологиону који се чувају у библиотеци матице српске у новом 
саду није посвећена ни једна студија. 

6 Вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript in the Belgrade Patriarchal Library“, Musica Antica 
III, Acta Scientifica. Bydgoszsz, 1985, 273–285. у овом тексту, поред много нетачних запажања која 
ауторка износи, одсуствују важне чињенице везане за садржај рукописа. Ипак, њен рад има 
неоспоран значај као први опис овог драгоценог рукописа којим га је ауторка увела у научну 
литературу.

7 Вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…, 275.
8 Иако за овај тип зборника испрва употребљава коректан термин ирмолог и тачно га историј-

ски образлаже, вид. д. Петровић, „српска музика и руско-српске културне везе…, 316; Иста, 



РУСКЕ НОТИРАНЕ БОГОСЛУЖБЕНЕ КЊИГЕ У КАРЛОВАЧКОЈ МИТРОПОЛИЈИ У XVIII ВЕКУ | 241

Патријаршије.9 Будући да је рукопис већ непуне четири деценије познат по 
свом (непрецизном) називу, овом приликом скрећемо пажњу да у каталог 
треба унети допунску напомену о прецизном именовању типа зборника. 

дакле, Ирмологион Терентија суворова у ширем контексту представ-
ља сведочанство о богослужењу, духовним школама и изучавању црквеног 
појања свог времена. он је нераскидиво повезан са историјом српске Пра-
вославне Цркве и народа у xvIII веку, његовим тешким положајем у хаб-
збуршкој монархији и борбом за очување православног идентитета. 

После две велике сеобе у xvII и xvIII веку, један од највећих проблема 
за српски народ на тлу тек формиране Карловачке митрополије било је 
образовање и отварање православних духовних школа у римокатоличкој 
средини. Репресија од стране аустријских власти, потискивање право слав-
ља, римокатолички прозелитизам, ограничавања богослужбеног живота, 
коришћења српског језика и обичаја, редукција црквених празника, недо-
статак богослужбених књига и уџбеника, школа, писмених свештеника и 
учитеља, навели су митрополита мојсеја Петровића (†1730) да се 1721. го-
дине обрати за помоћ руском цару Петру I (1682–1725) како би очувао иден-
титет српског народа на овим просторима.10 Петар Велики, следећи тра-
дицију својих претходника, одазвао се овој молби, пославши у сремске 
Карловце 12 богослужбених књига11 и поставивши на место учитеља бу-
дуће школе максима Терентјевича суворова (1700–1770), директора сино-
далне штампарије и синодалног преводиоца који је одлично владао латин-
ским, грчким, словенским, немачким и француским језиком. Године 1725. 
суворов је са собом у сремске Карловце донео део своје личне библиотеке 
која је имала изузетно велику вредност за оно време.12 међу тим књигама 
било је богослужбених књига, словенских граматика, речника и око стоти-
ну буквара, који су допуњавали контигент од 400 буквара, послатих од 
стране Петра Великог у својству уџбеника за будуће ученике славјано-
латинске школе.13 Из преписке суворова са карловачким митрополитом 

„Ћирилски рукописи из којих се појало у време сеобе…, 180, Петровић у својству синонима (за 
овај рукопис) користи и термин ирмологија, вид. Иста, „Ћирилски рукописи…, 185, будући да у 
српској науци тада није било (као и сада што нема) јасне диференцијације ових појмова. 

9 Вид. З. Ранковић, В. Вукашиновић, Р. станковић, Инвентар рукописа Библиотеке Српске 
Патријаршије, ур. З. недељковић, Београд: Библиотека српске Патријаршије, јП службени 
гласник, 2012, 42. у овом каталогу књига је насловљена као Нотна Ирмологија Терентија Су
ворова. 

10 Вид. д. Руварац, Писма Максима Суворова рускосрпског учитеља и митрополита Мојсија 
Петровића, споменик сКА, xLIx, 42, 1910, 101–102; д. Петровић, „српска музика и руско-српске 
културне везе…“, 304–305.

11 Вид. д. Руварац, Писма Максима Суворова…, 103.
12 Вид. Ж. димић, Рускосрпске везе…, 75.
13 Исто, 73.
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мојсејем Петровићем сазнајемо да се у његовој личној библиотеци нашла и 
једна књига на нотахъ,14 која је припадала његовом оцу, Терентију суворову. 

Године 1726. у сремским Карловцима суворов оснива славјано-ла-
тинску школу која је, нажалост, радила свега три године, до 1729. образо-
вање је било бесплатно и намењено свима, наставу су похађала деца, одрас-
ли свештеници, чак и жене.15 Број ученика се брзо увећавао, неки ученици 
су касније постали учитељи, а они најбољи су наставили да се школују на 
Кијевској духовној академији. Будући да је главна улога школе било опи
смењавање српског православног становништва, главни предмети били су 
словенски (односно, црквенословенски који ће баш под утицајем оваквих 
подухвата постати званични богослужбени језик у српској Православној 
Цркви) и латински језик. директна сведочанства о црквеном појању као 
предмету у славјано-латинској школи суворова не постоје, међутим пис-
ма у којима је суворов извештавао митрополита мојсеја Петровића о св-
ојој школи сведоче о активном учествовању и појању ученика школе на 
богослужењима.16 

међутим, сам Ирмологион Терентија суворава открива нам да је су-
воров ипак у неком облику обучавао своје српске ученике црквеном поја-
њу. на унутрашњој страни задње корице овог рукописа (л. 443) стоји бе-
лешка: Начали учить Октоихъ Августа в 17 день. Испод тога је још једном 
написано: Начали учить Осмогласникъ, датум је прецртан. ове забелешке 
представљају важно сведочанство о некој форми изучавања богослужбе-
ног појања у суворовљевој школи у сремским Карловцима током три го-
дине њеног рада. намеће се питање, да ли су руско знамено појање са ње-
говим бројним напевима, као и квадратна или знамена (неумска) нота-
ција,17 коју понегде у овом зборнику можемо видети упоредо са квадрат-
ном, могли да изврше утицај на српску појачку традицију. судећи по 
потоњој историји појања, неког великог и пресудног утицаја није било, 
будући да три године никако нису довољно дуг период да се руска појачка 
култура (односно оно што је она представљала у xvIII веку) са пуним кру-
гом богослужбених песама „накалеми“ у српској средини која је силом 
историјских околности чувала своју упрошћену појачку традицију у ус-
меној форми и није владала ни савременом, а камо ли неумском нотацијом. 

14 Вид. д. Руварац, Писма Максима Суворова рускосрпског учитеља…, 130–131; овај податак 
наводи и Петровић, вид. D. Petrovic, “Russian Musical Manuscript in the Belgrade Patriarchal 
Library…, 275, д. Петровић, „српска музика и руско-српске културне везе…“, 305.

15 Вид. Ж. димић, Рускосрпске везе…, 72.
16 Вид. Р. Грујић, Српске школе од 1718–1739, прилог културној историји српског народа, Бео-

град, 1908, 11; д. Петровић, „српска музика и руско-српске културне везе…“, 305.
17 о руском знаменом појању и нотацији, вид. наш рад: А. Рашковић, „Из историје руског 

знаменог појања: етапе развоја и терминолошка разматрања“, Богословље 27 (2018/2), 126–142.
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међутим, неки трагови су ипак остали и односе се пре свега на најједно-
ставније мелодије које су српски ђаци могли запамтити и усмено даље пре-
носити. Истини за вољу, за разлику од богослужбеног појања, далеко је 
једноставније било запамтити ванлитургијске песме – канте који су такође 
посредством руских књига, одмах стекли велику популарност у српској 
средини која их је усвојила и задржала на дуг временски период. 

По затварању школе у сремским Карловцима, суворов је наставио 
просветну делатност у Београду, Петроварадину и северину код Бјеловара 
до 1737. године, када се вратио у Русију.18 Ирмологион је из његове личне 
библиотеке доспео у личну библиотеку митрополита Викентија јовановића 
(†1737), из које је био пренет у Библиотеку митрополије у сремским Кар-
ловцима, о чему сведочи печат у десном углу на л. 1. Тамо се књига чувала 
до другог светског рата, после кога је била пренета у Патријаршијску би-
блиотеку у Београду, у којој се налази и данас под бројем 113.19 

Кодекс је писан на хартији димензија 200 x 156 мм, има 442 листа са две 
нумерације – стару са словенским и нову са арапским цифрама. најчешћи 
водени знак је грб града Амстердама са круном и два лава под којима стоје 
иницијали А. с. Према највећој бази података о воденим знацима на хар-
тији која је произведена на тлу европе20 у коме смо пронашли више вари-
јанти овог воденог знака, овај папир се производио у Амстердаму од 1640–
1659 године, што је пола века раније у односу на тврдњу д. Петровић која 
пише да водени знаци потичу с краја xvII и почетка xvIII века.21

Време настанка овог ирмологиона тачније можемо одредити према 
записима који се многократно понављају на првих 79 листова. на доњој 
маргини сваког листа са обе стране наизменично читамо: Сия книга Терен
тия Суворова. Подписана въ 1709 году въ петие месяце первыя въ день./ Сия 
книга Обиходъ и Октоихъ Терентия Суворова. судећи по овим записима 
које је лично оставио Терентије суворов на дан када је књига дошла у његов 
посед, јасно је да је ирмологион морао бити састављен пре 1. маја 1709. го-

18 Током свог боравка у српским срединама, суворов је имао много проблема, укључујући и 
финансијке, био је неправедно сумњичен чак и за неку врсту шпијунске делатности, више у: 
„суворовъ, максим Терентьевичъ“, Русский биографический словарь, Т 26, сост. А. А. Полов-
цовъ, москва, 1896–1918, 94–96.

19 Вид. З. Ранковић, В. Вукашиновић, Р. станковић, Инвентар рукописа Библиотеке…, 42. 
20 Bernstein, The memory of paper, представља највећу и најпотпунију базу података о воденим 

знацима на хартији произведеној у европи од xIv–xIx века, која у сарадњи са свим водећим 
европским институцијама, омогућава приступ сваком истраживачу, вид. http://www.memoryo-
fpa per.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp

21 Вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…, 276, 280–281, напомена бр. 13. Ауторка 
помиње седам водених знакова из овог времена, позивајући се на релвантне изворе, међутим, 
папир није могао бити тако касно произведен, јер се то време подудара са настанком књиге 
(папир је морао бити произведен пре него што се на њему писало, никако истовремено). 
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дине. судећи по свим изнетим чињеницама, најраније време настанка 
књиге је последња четвртина xvII века, а најкасније почетак xvIII века.22

језик ирмологиона је рускословенски (црквенословенски), тип писма 
је полуустав, а изговор је истиноречни (ново истиноречје), карактеристи-
чан за постниконовске богослужбене рукописе. нотација је линијска, ки-
јевска квадратна, међутим на 11 места постоје мелодијски одсеци (формуле 
и фите) исписане на руској знаменој (неумској) нотацији која тумачи или 
потврђује аутентичност основног нотног записа квадратном нотацијом, 
али га у неким случајевима и допуњава. у следећој табели дат је преглед 
свих тих места:

текстуални одломак/ песма позиција формула/ лице/ фита лист
Господи услиши гласъ мой/ припев 
стихира 1. гласа на Господи воззвахъ

на доњој  
маргини

формула првог гласа
Рожок светли23 6’

На проповедъ/ тропар Воскресъ изъ 
гроба

на горњој  
маргини Лице осмог гласа24 58

Яко избавльшеся/ Возбраной воеводе на горњој  
маргини образац осмог гласа25 58’

(Въчело)вечивися/ Единородный Сыне на горњој  
маргини три неуме26 59’

Прииде во еже пети вся, први тропар 
осме песме Канона на Цвети

на доњој  
маргини

формуле четвртог 
гласа Дрјаби-Возмер27 118

Сия бо есть/ самогласна стихира, глас 
6. Велике суботе Днешний день тайно

на левој  
маргини две фите 6 гласа28 134’

Единомудрено величаемъ/ Ирмос 
Вазнесења 

на горњој  
маргини образац петог гласа29 158

Мудрость/ ирмос осме песме олгиног 
канона Крепцыи отроцы трие суще

на левој  
маргини

Крај формуле петог 
гласа Осока30 371’

Бога нашего и превозносите Е(го)/ 
ирмос осме песме канона 7. гласа Всехъ 
зиждителя

испод нот-
ног записа

формула седмог гла-
са Пригласка и сло-
бодан материјал31

398’

Пре(жде)/ ирмос друге песме канона 8. 
гласа на Заупокојену суботу

на доњој  
маргини

неума Громосветла 
стрела 404’

Утренюетъ дух мой/ ирмос пете песме 
канона 8. гласа на Заупокојену суботу 

испод нот-
ног записа

неума Светла стре
ла (ситно написана) 412

Табела 2. места у Ирмологиону Терентија суворова  
на којима се налазе записи знаменом нотацијом

22 не можемо тачно да утврдимо колико је времена прошло од производње папира у Амстер-
даму (средина xvII века), до његове дистрибуције у Русију, затим доласка на место настанка 
кодекса, као и време од настанка рукописа до његовог доспећа у посед Терентија суворова, 1709. 

23 Према класификацији металова, Рожекъ светлый је типична формула првог гласа под 
бројем 68, вид. металлов В. Осмогласие знаменного роспева. Опыт руководства к изучению ос
могласия знаменного распева по гласовым попевкам. москва: синодальная типография, 1899, 60.
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све песме у суворовљевом ирмологиону искључиво су једногласне, а 
појачка традиција у којој су оне записане је руско знамено појање (велико и 
мало) са напевима који из њега проистичу и чине разгранату мрежу ове 
богате појачке културе. ознаке напева који фигурирају у заглављу ва ри-
јанти појединих песама су путни, полудемествени и демествени,32 а појав-
љују се и локалне варијанте као што су тихвински, јарославски и опека-
ловски,33 захваљујући којима можемо имати бар приближну представу о 

24 Према Кључу Тихона макаријевског, овај мелодијски образац припада шестом гласу, вид. 
Ключь разуменния монаха Тихона Макарьевского, исследование памятника и расшифровка 
знаменной нотации н. В. мосягиной, москва – санкт-Петербург: Альянс-Архео, 2014, 59, 193; 
Према класификацији Бражњикова, ово је лице осмог гласа Л8-34/22 <293>, вид. Бражников м. 
В. Лица и фиты знаменного распева. москва: музыка, 1984, 160–161. 

25 овде се не ради о типичној мелодијској формули, већ о обрасцу који се завршава обртом 
карактеристичним за неколико формула осмог гласа (Завивец, Пригласка, Кулизма средња).

26 неуме: проста стрела-тихи голупчић-светла статија овде само (нетачно!) тумаче делић 
текста. оне не представљају формулу неког гласа пошто песма Единородный сыне у Литургији 
светог јована Златоустог не припада ни једном гласу. 

27 овде је цео ред пропраћен неумама које чине две типичне формуле четвртог гласа и једна 
самостална неума (змијица): прва је формула Дрябы малыя, према класификацији металова по 
бројем 31, вид. металлов В. Осмогласие знаменного роспева…, 71, друга формула је Возмер која се 
код металова налази под бројем 41, вид. Исто, 71.

28 Прва фита је утешительная, карактеристична је за напеве другог, шестог и осмог гласа, 
вид. Ключь разуменния монаха Тихона Макарьевского…, 141–142, бр. 10; Бражников м. В. Лица 
и фиты…, 243–244, ф.6-67/10 <516>. у ирмологиону Терентија суворова има нетипичан графички 
приказ (личи на двојечељну фиту), али будући да је њен розвод (тумачење простим знацима) 
инкорпориран у текст, знамо да се ради баш о утешитељној фити. друга фита нема посебан 
назив, налази се у шестом гласу. Пошто у тексту одсуствује розвод, узећемо у обзир само њен 
графички симбол, који се код Бражњикова сусреће на два места са различитим тумачењима, 
вид. Бражников м. В. Лица и фиты…, 221 (ф6-7/97 <451>), 238 (ф6-54/36 <501>). 

29 овај завршни мелодијски обзарац не представља ни једну типичну формулу, судећи по 
розводу, могао би да буде и неко ређе употребљавано лице, међутим, пошто немамо довољно 
аргумената да на основу штурог записа било шта тврдимо, за сада га именујемо само као обра-
зац петог гласа. 

30 на левој маргини су дата три последња знака типичне формуле петог гласа Осока полная, 
односно формула Осока малая, према класификацији металова број 43, односно 37, вид. метал-
лов В. Осмогласие знаменного роспева…, 74. 

31 овде је цео ред пропраћен неумама и чини га типична формула седмог гласа Пригласка 
(киза) средняя и подвод ка завршној формули у виду слободног материјала. Пригласка средња 
се у класификацији металова налази под бројем 24, вид. металлов В. Осмогласие знаменного 
роспева…, 83.

32 Путни и полудемествени напев одговарају средње развијеном, док демествени напев одго-
вара мелизматичном (развијеном) напеву. Више у: А. Рашковић, „Из историје руског знаменог 
појања…“, 131.

33 опекаловски напев (појање) је појачка традиција карактеристична за Твер и Тверску област 
(губернију), сам назив указује на место настанка које се везује за опекалов-Вазнесенски мана-
стир, вид. н. К. дроздецкая. Музыкальная жизнь Твери и Тверской губернии до 1917 года, авторе-
ферат диссертации кандидата искусствоведения, санкт-Петербург, 2006. Иако Петровић на-
браја све остале ознаке за напеве, опекаловски напев у свом раду не помиње, вид. Petrovic D. 
“Russian Musical Manuscript…“, 275.
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месту настанка рукописа које указује на северне епархије Руске Православ-
не цркве (Тихвин, јарослављ и Твер). на седам места искључиво на левој 
маргини сусрећемо термин јарославско,34 који је по свој прилици накнадно 
дописан црвеним мастилом (ситнијим словима, другом руком). 

ознаке у заглављима песама нису честе и сусрећу се само у случају 
вишекратног понављања одређене песме која представља нову мелодијску 
варијанту. Варијанте су по правилу дате једна за другом, при чему прва 
варијанта нема ознаку напева, док друга, трећа и четврта (уколико постоје) 
садрже ову ознаку. Поред горе наведених, постоје и ознаке варијанти као 
што су: превод, преводна (перевод, переводная), ин, ин-превод (ин-пе-
ревод), велика (большая), које такође указују на варијанте песама, а поне-
кад ове ознаке у потпуности одсуствују (варијанте су само записане једна 
за другом). у наредној табели налазе се све ознаке напева знаменог појања 
који фигурирају у Ирмологиону Терентија суворова:

ознака напева/ појања песма/ стих лист
пут (путни напев) Съ нами Богъ (последњи припев) 18
полудемество На рекахъ вавилонскихъ (Пс. 136) 23’–25
демество На рекахъ вавилонскихъ 25–27
пут, путни, ин, превод Величанија, друга мелодијска варијанта35 27’–47
јарославско Днесъ Христосъ входитъ 35’
јарославско Величаније обновљењу храма 46’
пут Антифони степена, глас 4, Отъ юности моея 48–48’
јарославско Васкрсни прокимен, глас 1. 48’ 
пут Всякое дыхание (треће понављање) 49’–50 
пут Помилуй мя Боже; Воскресъ Иисусъ отъ гроба 51–52 
опекаловска Святыи Боже (четврти пут)36 56–56’
јарославско Входное на Крстовдан (14. септембар) 59’
пут Елицы; Кресту Твоему (друге ватијанте) 61–61’ 
преводна, велика Алилуја (по Апостолу, други и трећи пут) 63’–64’
јарославско Алилуја, Яко да Царя 66’

34 само на л. 39’ не можемо поуздано рећи да ли се овај термин односи на песму, пошто је 
написан уз саму ивицу листа, слова су једно испод другог и натпис је између две песме (припева 
канона на Вазнесење).

35 За већину празника дате су по две мелодијске варијанте Величанија – уобичајена и путъ, 
као и припев девете песме канона (понегде са мелодијском ин-варијантом), а на Божић и Бого-
јављење са стихиром по Пс. 50. Петровић пише да су у овом делу дати само припеви после деве-
те песме канона неких празника, али не помиње две мелодијске варијанте величанија, нити 
ин-варијанте припева, као ни стихиру по Пс. 50, вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…“, 278.

36 четврто понављање Святий Боже налази се у склопу Великог славословља, међутим у 
традицији опекаловског појања, ово је редак примерак сачуваног Трисветог са опела (Трисвя
тое надгробное). 
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пут (путна) Отца и Сына 67
тихвинско Достойно есть 69–70 
ин Благословенъ грядий 85–85’ 
без ознаке37 На спасения стези; Множество содеяных мною 88–89’
ин-роспев Не отврати лица Твоего 90
преводна Да исправится молитва моя 92 
преводна Ныне силы 93’–94’
преводна Благословлю Господа на всякое время 95–95’ 
јарославско Да исполнятся 95’
без ознаке Все упование 98’
пут О тебе радуется (друга варијанта) 100–101
преводна, ин-роспев Возбранной Воеводе 103–103’
без ознаке38 Приидите ублажимъ Иосифа 124–125 
ин-превод Егда славни ученицы 129’–130 

Табела 3. ознаке за напеве које сусрећемо у  
Ирмологиону Терентија суворова

Локалне варијанте, тихвинска, јарославска и опекаловска, говоре нам 
о културним контактима Козлова у Тамбовској губернији, у којој се родио 
Терентије суворов, са северним срединама као што су Тихвин, Твер и ја-
рослављ, у коме је ирмологион и могао настати. у рукопису су сачувани и 
ретки бисери руске појачке традиције, као што је опекаловско Трисвето са 
опела, које представља једну од две песме у локалној тверској традицији 
које се могу наћи сачуване у писменим изворима.39 

Када је реч о начину појања дугачких текстова, сваки стих почиње цр-
веним иницијалом, што је негде пропраћено коментаром: поютъ по клиро
сомъ. То јасно указује на антифоно извођење песама, односно дељење на две 
певнице (два хора). најизразитији пример оваквог извођења су Блажена.40

у наредној табели дајемо детаљан опис садржаја Ирмологиона Те ре-
нтија суворова. он се састоји из три основна дела – опште појање (рус. 
обиход), осмогласник (рус. октоих) и Ирмологија, којима је додат кратак 
извод из Типика на крају књиге: 

37 оба тропара имају по две мелодијске варијанте од којих је друга мелизматичнија је у одно-
су на прву.

38 од две мелодијске варијанте ове песме прва је мелизматична, друга средње развијена.
39 детаљније о овоме вид. н. К. дроздецкая. Музыкальная жизнь Твери и Тверской губернии…, 11.
40 Вид. обиход, Блажена, л. 91–91’



248 | АНА РАШКОВИЋ

састав/ садржај рукописа лист
I ОПШТЕ ПОЈАЊЕ (рус. оБИход): 1–193’
Вечерње: 1–19 
Приидите поклонимся, Предначинатељни псалам (Пс. 103) 1–2’
Катизма прва, Блаженъ мужъ (Пс. 1) 2’–4
Господи воззвахъ (Пс. 140: 1–2) на свих осам гласова41 4–6’
самогласне стихире на осам гласова са припевима (рус. запевима):42 6’–8’
Глас 1: припев: Господи услыши гласъ мой; стихира: Вечерния наша молитвы 7
Глас 2: припев: Внемлюще гласу моления моего; стихира: Прежде векъ отъ 
Отца 7

Глас 3: припев: Яко у Тебе очищение есть; стихира: Твоимъ Крестомъ 
Христе Спасе 7–7’

Глас 4: припев: Упова душа моя на Гда; стихира: Животворящему Твоему 
Кресту 7’

Глас 5: припев: Да уповаетъ Илъ на Гда; стихира: Честнымъ Твоимъ 
Крестомъ 8

Глас 6: припев: Отъ всехъ беззаконий его; стихира: Победу имеяй Христе 
юже на ада 8

Глас 7: припев: Похвалите Его вси людие; стихира: Приидите 
возрадуемся Господеви 8’

Глас 8: припев: И истина Господня пребываетъ во векъ; стихира: 
Вечернюю песнь 8’

Подобни шест гласова (1, 2, 4, 5, 6 и 8): 8’–13 
Небеснымъ чиномъ радование, глас 1, на 6 стихова (рус. строка)43 8’–9
Прехвалнии мученицы, глас 1, на 8 стихова 9
Доме Еврафовъ, глас 2, на 5 стихова 9–9’
Егда отъ древа, глас 2, самоподобен (безстрочен)44 9’
Далъ еси знамение, глас 4, на 9 стихова 9’–10
Хотехъ слезами омыти, глас 4, на 10 стихова 10–10’
Иже званный свыше, глас 4, на 12 стихова 10’
Яко добля, глас 4, на 10 стихова 10’–11

41 Псаламски припеви Господи воззвахъ/ Да исправится певају се на Вечерњем и на Литургији 
Пређеосвећених дарова.
42 овде је исписана свака прва стихира на Господи воззвахъ сваког гласа из осмогласника. При-
певи (запеви) су писани на осам стихова, у оквиру сваког гласа је дат по један припев (по реду), 
с тим што је нотирана само друга половина сваког псаламског стиха. То нам говори о пракси 
читања прве половине и певања друге половине стиха. Први стих је исписан на доњој маргини 
знаменом (а не квадратном) нотацијом, док су други, трећи и четврти стих исправљени црве-
ним мастилом (због грешке преписивача), остали су на свом месту.
43 у руском језику и руској појачкој пракси строка означава поетско-музичку целину, мелодијски 
одсек.
44 Термин безстроченъ (подобенъ безстроченъ) у руској богослужбеној рукописној традицији од 
друге половине xvI века означава вид самоподобна који служи као модел за кројење текстова 
са различитим бројем стихова (строка), вид. Ю. Р. Шпихтина, „Безстрочен“, Православная эн
циклопедия, Т 4 (2009), 452. 
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Радуйся живоносный Кресте, глас 5, самоподобен (безстрочен) 11–11’
Все возложше на небесехъ, глас 6, на 12 стихова45 11’–12
Тридневенъ воскреслъ еси, глас 6, није указан број стихова 12–12’
О преславное чюдо, глас 8, није указан број стихова 12’
Яко у Тебе очищение есть, глас 8, није указан број стихова 12’–13
Господи аще на судищи, глас 8, није указан број стихова 13
Входное, Свете тихий 13’–14
Прокимени за све дане у недељи 14–15’
одговори на свим јектенијама (велика, мала, сугуба, проситељна) 15’
на Божић, Богојављење и Благовести на Великом повечерју
С нами Богъ, песма пророка Исаије (Ис. 8: 9–10, 12–14, 17–18; 9: 2, 6) 16–19

Јутрење: 19–58’
Богъ Господъ (Пс. 117: 27, 26) на свих осам гласова 19–20 
Васкрсни тропари по непорочним, Благословенъ еси Господи, Ангельский 
соборъ46 20–21’

Полијелеј Хвалите Господа (Пс. 134, 135) на Господње празнике 21’– 22’
на недељу Блудног сина, месопусну и сиропусну псалам 
На рекахъ вавилонскихъ (Пс. 136)47 у три мелодијске варијанте 22’–27

Величанија на Господске и Богородичине празнике:48 27’– 47
Рождество Пресвете Богородице: Величаније (две варијанте), припев 9. 
песме канона (две варијанте)49 27’–28

Воздвижење часног Крста: Величаније (2 варијанте), припев 9. песме канона 28–28’
Ваведење Пресвете Богородице: Величаније (две варијанте) 28’–29
Рождество христово: Величаније (две варијанте), уместо Молитвами 
стихира по Пс. 50: слава, Всяческая днесь, глас 2. 29–29’

обрезање Господње: припев после 9. песме канона 29’–30
светом Василију: припев после 9. песме канона 30
Богојављење: Величаније (две варијанте), уместо Молитвами стихира по 
Пс. 50: И ныне, Всяческая днесь 30–30’

сабор светог јована Претече: припев после 9. песме канона 30’
Три јерарха (светитеља): Величанија у две варијанте за сваког од 
светитеља: 30’–32 

светом Василију (припев: Ходящии въ законе Господни)50 30’–31

45 Петровић овде не помиње број стихова, вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…“, 277.
46 Петровић наводи само тропаре без икаквог објашњења, вид. Petrovic D. “Russian Musical 
Manuscript…“, 277. Тропари по непорочним су стихови Пс. 118, 17. Катизма, детаљније вид. Ар-
химандрит Кипријан Керн, Литургика са химнографијом и хеортологијом, Шибеник, 2003, 43.
47 Код Петровић стоји само недеља Блудног сина, не помињу се месопусна и сиропусна недеља, 
вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…“, 278.
48 Поред величанија на Господске и Богородичине празнике, овде су и величанија у част великих 
светих.
49 Вид. напомену бр. 35.
50 код светог Василија Великог, Григорија Богослова и јована Златоустог припев (дат у загради) 
налази се између две мелодијске варијанте величанија. 
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светом Григорију Богослову51 (припев: Руце Твои сотвористе мя) 31–31’ 
светом јовану Златоустом52 (припев: Призри на мя и помилуй мя) 31’–32
сретење Господње: Величаније (две варијанте), сви припеви на 9. песми 
канона 32–34’

Благовести Пресвете Богородице: Величаније Архангелски гласъ (три 
варијанте), припев на 9. песми канона (две варијанте) 34’–35

Цвети, недеља уласка Господњег у јерусалим: Величаније (две 
варијанте), уместо Молитвами, стихира по Пс. 50, Днесъ Христосъ 
входитъ

35–35’

статије на јутрењу Велике суботе: 35–38’
Прва статија: катизма са припевима (Блажени непорочни в путъ, Пс. 
118, 1): глас 5, прва два тропара Жизнь во гробе, Животе како умираеши, 
са припевима и последња два тропара, слава, Воспеваемъ Слове, Тебе, И 
ныне, Блажимъ Тя Богородице

35–36’

друга статија: глас 5 прва три тропара: Достоино есть величати Тя 
Жизнодавца, крај припева (научуся заповедемъ Твоимъ), Достоино есть 
величати Тя, крај припева (яко на словеса Твоя уповахъ), Ужасеся земля 
и солнце, и последња два тропара, слава, Безначальне Боже, И ныне, 
Жизнь рождшая

36’–37’

Трећа статија:53 глас 3, прва три тропара: Роди вси песнь, крај припева 
(по сусду любящихъ имя Твое), Снемъ съ древа иже отъ Аримафея, крај 
припева (и да не обладаетъ мною всякое беззаконие), Мироносицы 
приидоша, и последња два тропара, слава, О Троице, Боже мой, И ныне, 
Видети Твоего Сына

37’–38’

на Томину недељу54 (Антипасха): Величаније (две варијанте) 38’–39
Вазнесење:55 Величаније (две варијанте),56 припеви 9. песме оба канона 39–39’
силазак светог духа на Апостоле (Педесетница): Величаније (две 
варијанте)57 39’–40

51 Као што је наведено у поднаслову (Григорию 2. Статия), текст је писан на другу статију Ве-
лике суботе. Коришћен је само први стих друге статије на Велику суботу у коју је убачено име 
светитеља, а даље се наставља текст величанија. 
52 Иако није назначено у заглављу (пише само Златоусту), текст је писан на Трећу статију Ве-
лике суботе. Коришћен је само први стих Треће статије на Велику суботу у коју је убачено име 
светитеља, а даље се наставља текст величанија.
53 не постоји заглавље Треће статије, она се само наставља на другу.
54 Заглавље у основном тексту одсуствује, наслов је ситније дописан тамним мастилом на левој 
маргини.
55 Заглавље у основном тексту одсуствује, наслов је ситно дописан тамним мастилом на десној 
маргини.
56 Прескочен је први стих обе варијанте величанија (јер се појављује у другим величанијима, па 
се избегава понављање ради уштеде простора), текст прве варијанте почиње од стиха Живодав
че Христе, а друга од стиха И почитаемъ еже на небеса, одакле се мелодија разликује у односу 
на прву варијанту. 
57 Заглавље не постоји ни у основном тексту, ни на маргини. Прескочен је први стих обе ва-
ријанте, текст прве варијанте почиње од стиха Живодавче Христе, а друга варијанта почиње од 
стиха И чтемъ Святаго Духа Твоего, одакле мелодија почиње да се разликује.
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Рођење светог јована Претече: Величаније (две варијанте)58 40
свети апостоли Петар и Павле: Величаније (две варијанте)59 и опште 
величаније апостолима 40–40’

Преображење Господње: Величаније (две варијанте),60 уместо Молитвами, 
стихира по Пс. 50, слава, Всяческая днесъ радости (две варијанте) 40’– 41’

успење Пресвете Богородице: Величаније (две варијанте), два припева 
на 9. песми канона, ако је храм посвећен празнику успења Пресвете 
Бо го родице, дати су припеви 17 катизме, Блажимъ Тя вси роды са при-
певом, друга статија (две варијанте) Достойно есть блажити Тя, Трећа 
статија (две варијанте) Роди вси песньми

41’–43

нерукотворени образ: Величаније (две варијанте) 43–43’
усекованије главе светог јована Крститеља: Величаније (две варијанте) 43’–44
Положеније појаса Пресвете Богородице: Величаније (две варијанте) 44
Пророку Илији и прочим (другим пророцима): Величаније (две варијанте) 44–44’
светитељу николају и прочим (другим светитељима): Величаније (2 варијанте) 44’–45
Преподобном сергију Радоњешком: Величаније (две варијанте) 45–45’
Великомученику димитрију и прочим (другим мученицима): Величаније 45’
Архангелима и ангелима: Величаније (четири варијанте) 45’– 46’
чуду светог Архангела михаила: Величаније 46’
Положенију Ризе Господње: Величаније 46’
обновљењу храма: Величаније (две варијанте) 46’–47
Празна страна 47’
степена (степени антифони) Отъ юности моея 48–48’
Прокимени васкрсни свих гласова 48’– 49’
Всякое дыхание (Пс. 150, 6), одговори на јектенији 49’–50 
Воскресение Христово видеше 50–51 
Припеви: слава, Молитвами апостоловъ, И ныне, Молитвами 
Богородицы, Помилуй мя Боже… (све у по две варијанте) 51–51’

стихира по Пс. 50, глас 6, Воскресъ Иисусъ отъ гроба (у две варијанте) 51’–52 
Святъ Господъ Богъ нашъ, на свих осам гласова 52–52’ 
Преблагословена еси Богородице Дево 52’–53
Велико славословље; опекаловско Трисвето 53– 56’
Днесъ спасение миру быстъ, тропар на непарне гласове 56’–57 
Воскресъ изъ гроба, тропар на парне гласове 57’–58
Утверди Боже, Возбранной воеводе 58 – 58’
Литургија Светог Јована Златоустог 59 – 86’
Велика (мирна) јектенија, Единородний Сыне, Приидите61 59’–61

58 Текст обе варијанте величанија почиње од другог стиха: Претече Спасовъ, Иоанне.
59 Текст обе варијанте величанија почиње од другог стиха: Апостоли Христови.
60 Текст обе варијанте величанија почиње од другог стиха: Живодавче Христе.
61 Входни стих Придите дат је у свим текстуалним варијантама: во святыхъ дивенъ сий, воскреси 
изъ мертвихъ и остали наставци за празнике: Крстовдан, Божић, Богојављење, Благовести, 
Цвети, Васкрс, Вазнесење, Педесетницу и Преображење.
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Трисвето, Елицы,62 Кресту Твоему63 61–61’
Васкрсни прокимени свих гласова, прокимени за дане у недељи, 
заупокојени, преподобном, светитељима, преподобнима, мученицима, 
мученицама

62–63’

Алилуја – три мелодијске варијанте 63’–64’
Слава Тебе Господи, јектеније по јеванђељу 64’–65 
херувимска песма 65–66’
одговори по реду, Отца и Сына (две варијанте), Милость мира, 
Достоино есть, Святъ, Тебе поемъ64 66’–68

Достойно есть (две варијанте, друга је Тихвинска); ирмос на разне 
празнике65 68’–77

даље одговарања по реду 77
Причасни (киноници) за сваки дан у недељи и општи причастен светима 77’–80’
Причасни на Господске и Богородичине празнике66 80’–85
јављање светих дарова: Благословенъ грядий у две варијанте 85–85’
Видехомъ светъ истиний, Да исполнятся,  
даље одговарања, Буди имя Господне 85’–86’

две празне стране 86’–87’
Великопосни обиход (опште појање током Великог поста): 
Последование постнаго обихода во святый и великий постъ 88–136’

на јутрењу уместо Молитвами, три покајничка тропара:67 88–89’
(слава, глас 8.) Покаяния отверзи ми двери 88
И ныне, На спасения стези (у две варијанте) 88–88’
Помилуй мя Боже глас 6, Множество содеяныхъ мною лютихъ  
(у две варијанте) 89–89’ 

Не отврати лица Твоего, велики прокимен глас 8.68 (у две варијанте) 89’–90
Далъ еси достояние, велики прокимен, глас 7.69 90–90’

62 у заглављу је црвеним мастилом дописано да се пева (уместо Трисвете песме о светлим праз-
ницима) на Божић, Богојављење, Лазареву суботу, Пасху и Педесетницу.
63 у заглављу је црвеним мастилом дописано: на Крстовдан, 14. септембра и у Трећу недељу Ве-
ликог Поста.
64 означено је и одакле се Тебе поемъ пева на Василијевој служби (Литургији светог Василија 
Великог).
65 Рождество Богородице, Воздвижење часног Крста, Ваведење и Благовести, Божић, Бого-
јављење, сретење, Лазареву суботу, Цвети, Велики четвртак, Велику суботу, Пасху, Вазнесење, 
Педесетницу, Преображење и успење.
66 ново лето, обновљење светог храма, Божић, Богојављење, Благовести, Лазарева субота, 
Цвети, Велка субота, Пасха, Антипасха, у среду Преполовљења, Вазнесење, Педесетница и 
Преображење.
67 Покајнички тропари се певају уместо стихире по Пс. 50, која се пева после Воскресение Хри
стово видеше, од недеље о митару и фарисеју до недеље Пете седмице Великог поста. уместо 
слава, Молитвами апостоловъ (што је назначено у заглављу) пева се Покаяния отверзи ми 
двери; уместо И ныне, Молитвами Богородицы, пева се На спасения стези. Припеви (слава и 
ныне) нису исписани у тексту.
68 Пева се на Вечерњем недеље Прошчаљне (опроста).
69 Пева се на Вечерњем недеље Торжества Православља.
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Три тропара, глас 6. на Првом часу: Заутра услыши гласъ мой (Пс. 5, 4);
Избави мя отъ клеветы (Пс. 118, 134); Да исполнятся уста моя (Пс. 70, 8) 90’–91

Блажена (непотпуна, само два стиха),70 певају се антифоно (по клиросима), 
наизменично се пет пута понавља припев: Помяни насъ Господи… 91–91’

Литургија Пређеосвећених дарова71 91’–96
Да исправится молитва моя (у две мелодијске варијанте) 91’–92
јектенија 92–92’
Ныне силы (у две мелодијске варијанте) 92’–94’
даље одговарања по реду; причастен Вкусите и видите 94’–95
Благословлю Господа на всякое время72 (у две мелодијске варијанте) 95–95’
Да исполнятся; даље одговарања по реду 95’–96 
Причасни (киноници) у понедељак (ангелима), општи светитељима и 
преподобнима, општи Богородици, апостолима, општи мученицима 96–97

на Великом повечерју, Господи силъ съ нами буди73 97–97’ 
слава, Господи аще не быхомъ, И ныне, Многая множества 97’–98
Всесвятая Богородице; Все упование (у две мелодијске варијанте) 98’
Литургија светог Василија Великог:  
ирмос О тебе радуется (у две варијанте) 99–101

у суботу Пете недеље Великог поста, тропар глас 8, Повеленое тайно 101–102
Кондак глас 8, Возбранной воеводе (у три мелодијске варијанте)74 102–103’
на Лазареву суботу:75 јутрење, Богъ Господъ, тропар глас 1,  
Общее воскресение 104 

слава и ныне, други тропар, глас 4, Спогребшеся Тебе 104–104’
Канон на Цвети, глас 4 – прва мелодијска варијанта76 104’–111’
Канон на Цвети, глас 4 – друга мелодијска варијанта77 112–120
Велики Петак, Приидите ублажимъ Иосифа, стихира глас 5 (у две 
варијанте: прва л. 120’– 123’; друга л. 124–125)78 120’–125

Празни листови 125’–128
Велики четвртак, Вечери Твоея тайныя днесъ79 128’

70 у заглављу стоји: На Часехъ Блаженна.
71 у заглављу стоји: Начало Божественныя Литургии Преждеосвященныхъ Даровъ.
72 у заглављу стоји: Во явление Святыхъ Даровъ. 
73 Припев се пева између стихова Пс. 150 на Великом повечерју.
74 Пева се на Канону са Акатистом Пресветој Богородици.
75 нема никаквог заглавља, одавде почиње друга рука и тамније мастило.
76 Канон почиње без заглавља, нотирани су сви ирмоси и сви тропари, што је доказ да се цело-
купан канон певао. Ипакој је именован као сједален (л. 106), после кондака недостаје икос. 
Петровић уопште не помиње постојање овог канона у ирмологиону, вид. Petrovic D. “Russian 
Musical Manuscript…“, 278. 
77 ни друга варијанта Канона на Цвети нема заглавље, писала га је тећа рука (ситнија слова и 
ноте), али се од трећег тропара седме песме враћа прва рука. Такође су нотирани сви ирмоси и 
тропари. недостаје ипакој после треће песме, кондак има велики наслов, недостаје икос, поче-
так седме песме има украшен иницијал. 
78 стихира на целивање Плаштанице на Велики Петак, друга варијанта је писана трећом руком 
(ситније). 
79 део молитве пред причашће на Велики четвртак, четврта рука (крупни брзопис). 
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Тропар јутрења на Велики четвртак, Егда славни ученицы (у две варијанте) 129–130
Велики четвртак, Вечери твоея тайныя днесъ (уместо херувике) 130–130’
Трисвето (са Великог славословља),80 Святий Боже (4 пута) 130’–131
на целивању Плаштанице Приидите ублажимъ Иосифа 131’–132’
на Велику суботу на Вечерњем, стихире на Господи воззвахъ, глас 8: 
Днесъ адъ стеня, вопиетъ: уне мне бяше; Днесъ адъ стеня, вопиетъ: 
разрушися моя власть; Днесъ адъ стеня, вопиетъ: проглощена бысть 
моя держава

133–134’

слава, глас 6, Днешний день тайно, И ныне, Всемирнаго (само инципит) 134’–135
на Паримијама, припеви: Славно бо прославися, Господа пойте (две 
варијанте) 135

Прокимен, глас 8, Вся земля да поклонится Тебе и поетъ Тебе 135
Прокимен, глас 7, Воскресни Боже, суди земли (уместо Алилује) 135’
Да молчитъ всякая плоть (уместо херувимске песме) 135’–136’
Васкрс – Во святую и великую неделю Пасхи: 137–152’
Воскресение Твое, стихира глас 6. на исходе (у три мелодијске варијанте) 137–137’
Тропар Христосъ воскресе из мертвихъ 137’ 
Пасхални канон, глас 181 (додати припеви на 9. песми канона) 137’–145
свјетилан Пасхе 145–145’
четири стихире глас 1, на Хвалите 145’–146
Пет Пасхалних стихира (на стиховне) глас 5, са припевима 146–148’
Шест Пасхалних стихира на целованије82 148’–152’
Припеви на Господи воззвахъ, глас 1, сви стихови Пс. 140, 141, прва два 
стиха Пс. 12983 153–155

јутрење, припеви стихира на Хвалите (Пс. 148: 1–4)84 155–155’ 
Припев на освећењу храма: Кто есть сей Царь Славы (Пс. 23, 8)85 155’
Ирмос Пасхе Ангелъ вопияше, Светися, светися у три мелодијске 
варијанте86 155’–157’

Ирмос Вазнесења Тя паче ума у три мелодијске варијанте 157’–159
Ирмос Пасхе Светися, светися, Ангелъ вопияше мелизматична 
варијанта87 159–161’

80 Претходи му стих: Пробави милость Твою.
81 нотирани су сви ирмоси и тропари Пасхалног канона.
82 Петровић уопште није констатовала постојање овог драгоценог записа пасхалних стихира на 
целованије, помиње само оне на стиховње, вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…“, 278. 
83 у заглављу пише: Припеви на Господи воззвахъ осмь гласовъ, а само је дат глас први. нотирани 
су сви стихови Пс. 140 и 141 и прва два стиха Пс. 129, што су припеви стихира на Господи воззвахъ 
(недостају преостали стихови Пс. 129, односно припеви стихира на 6 и на 4 стиха).
84 Иза сваког стиха дат је припев Тебе подобаетъ песнь Богу
85 ово је део чина освећења храма (Ответъ на освящение храма). Пева се после литије око 
храма са светим моштима и после помазивања миром спољних зидова храма док свеште но-
служитељ кади мошти, иконе, јеванђеље и Крст. Петровић ово не помиње, вид. Petrovic D. 
“Russian Musical Manuscript…“, 278. 
86 Петровић нетачно констатује да је ово „део Пасхалног канона“, вид. Исто, 278. 
87 ово је изузетно мелизматична мелодијска варијанта ирмоса на Пасху (са много фита).
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Празни листови 162–176’
на малом вечерњем у суботу самогласне стихире свих 8 гласова  
(из октоиха)88 177–191’

Глас 1: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне,  
Девственное торжество 177–177’

на стиховне, слава и ныне, Облак Тя света 177’–178
Глас 2: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, О превелия 
таинства 178 –179 

на стиховне, слава и ныне, Кто Тя по достоянию 179’–180 
Глас 3: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, Превелие чюдо 180–180’
на стиховне, слава и ныне, Паки создание и животъ 180’–181’
Глас 4: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, Без семене зачала еси 181’–182’
на стиховне, слава и ныне, Иже со Отцемъ и Духомъ 182’–183
Глас 5: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, Боголепную и 
Честную 183–183’

на стиховне, слава и ныне, Иже о Тебе пророчествия 184–184’
Глас 6: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, Достойно есть 185–186 
на стиховне, слава и ныне, Приидите вси язицы 186–187
Глас 7: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, Страшно и 
неизреченно89 187–188’

на стиховне, слава и ныне, Изъ Тебе пресвятая Богородице Дево 188’–189
Глас 8: на Господи воззвахъ, догматик, слава и ныне, Како Тя ублажимъ 189’–191
на стиховне, слава и ныне, Егоже небо не вмести 191–191’
Празни листови 192–193’
II ОСМОГЛАСНИК90 194–260
ГЛАС ПРВИ: 194–198
четири стихире на Господи воззвахъ,91 слава и ныне,92 догматик 
Всемирную славу 194–195’ 

Прва стихира на стиховње,93 Богородичан Се исполнися Исаиино 
проречение 196–196’ 

Три степена антифона, први тропар Блажена Снедию изведе 196’–198 

88 Петровић нетачно пише „два догматика 4 гласа са малог вечерњег“, вид, Исто, 278.
89 недостаје иницијал догматика.
90 у заглављу пише: Молебна книга съ Богомъ Святымъ Осмогласника осми гласовъ въ суботу 
вечера на Велицей вечерни на Господи воззвахъ поставимъ стиховъ 10 и поемъ стихиры гласъ 1 
творение Святаго Иоанна Дамаскина.
91 Петровић нетачно пише да су дате по три стихире, вид. Petrovic D. “Russian Musical Manu-
script…“, 278. Код сваког припева у оквиру сваког гласа први стих припева се чита, а други стих 
се пева (нотиран је).
92 Слава и ныне су нотирани у сваком од гласова.
93 у сваком од гласова је на овом месту нотиран само крај припева и во веки вековъ, аминъ.
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ГЛАС ДРУГИ: 198’–202
четири стихире на Господи воззвахъ,94 слава и ныне,  
догматик Преиде сень законная 198’–200

Прва стихира на стиховње,  
Богородичан О чюдесе новаго всехъ древнихъ чюдесъ 200–200’

Три степена антифона; први тропар Блажена Гласъ ти приносимъ 200’–202
ГЛАС ТРЕЋИ: 202’–206
четири стихире на Господи воззвахъ,  
слава и ныне, догматик Како не дивимся 202’–204

Прва стихира на стиховње, Богородичан Безъ семене отъ  
Божественнаго Духа 204–204’

Три степена антифона; први тропар Блажена Отвергшаго Христе 
заповедъ Твою 205–206

ГЛАС ЧЕТВРТИ: 206–211
четири стихире на Господи воззвахъ, слава и ныне, догматик Иже Тебе ради 206–208’
Прва стихира на стиховње, Богородичан Призри на моления Твоихъ рабъ 208’–209’
Три степена антифона; први тропар Блажена Древомъ Адамъ рая быстъ 209’–211
ГЛАС ПЕТИ: 211–215’
четири стихире на Господи воззвахъ, слава и ныне,  
догматик Въ чермнемъ мори 211–213

Прва стихира на стиховње, Богородичан Храмъ и Дверь еси 213–214
Три степена антифона,95 први тропар Блажена Разбойникъ на кресте 214–215’
ГЛАС ШЕСТИ: 215’–220’
четири стихире на Господи воззвахъ,96 слава и ныне, догматик Кто Тебе 
не ублажитъ 215’–217’

Прва стихира на стиховње, Богородичан Творецъ и Избавитель мой 217’–219
Три степена антифона; први тропар Блажена Помяни мя Боже, Спасе мой 219–220’
ГЛАС СЕДМИ: 220’–224’
четири стихире на Господи воззвахъ,97 слава и ныне, догматик Мати убо 
позналася еси 220’–222’

Прва стихира на стиховње, Богородичан Подъ кровъ Твой, Владичице 222’–223
Три степена антифона; први тропар Блажена Красенъ бе и добръ 223–224’
ГЛАС ОСМИ: 225–231
четири стихире на Господи воззвахъ, слава и ныне, догматик Царь небесный 225–227
Прва стихира на стиховње, Богородичан Безневестная Дево 227–228
Богородичан на хвалите, Владичице приими молитву рабъ Твоихъ 228
четири степена антифона; први тропар Блажена Помяни насъ, Христе 
Спасе мира 228–231

94 Испред друге стихире припев је у потпуности изостављен.
95 други стих првог антифона је написан на посебном малом листу.
96 Испред четврте стихире припев је у потпуности изостављен. 
97 Припев постоји само испред прве стихире, испред остале три стихире припеви одуствују. 
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Подобаше самовидцемъ Слова, стихира глас 1. на  
успење Пресвете Богородице98 231’–232

Отче Николае аще и мирская страна молчитъ, стихира глас 2, светом 
николи99 232–232’

Восточне (Анатолијеве) стихире100 233–240
Глас 1: Плотию волею, Живоприемному Твоему гробу, Иже Отцу 
собезначальна 233–234

Глас 2: Крестомъ Твоимъ, Отверзошася Тебе, Спасительную песнь 234–235
Глас 3: Прейде Спаса, Сущимъ во аде сошедъ, Недостойно стояще 235–235’
Глас 4: Ангелы и человецы, Врата медная стерлъ еси, Господи еже отъ 
Отца 235’–236’

Глас 5: Начальника спасения нашего, Иже отъ кустодии, Господи, адъ 
пленивый 236’–237’

Глас 6: Выну благословяще Господа, Слава силе Твоей, Погребение Твое 237’–238’
Глас 7: Давидское пророчество, Сошелъ еси во адъ, Во гробе положенъ 
былъ еси 238’–239’

Глас 8: Еже изъ мертвыхъ, Слава Тебе, Христе Спасе, Тебе славимъ, Господи 239’–240
Празна страна 240’
11 јеванђељских стихира 241–252’
Празни листови 253–260’
III ИРМОЛОГИЈА101 261–431
ГЛАС ПРВИ: 261–292’
Прва песма: Вaскрсaн,102 недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, недеља 
светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник и 
Ваведење: Песнь победную, Столпомъ огненымъ, Горкия работы, Поимъ 
песнь новую, Помогшему Богу

261–265

Друга песма: Вонми гласу моему, Вонми небо и возглаголю, Видите, 
видите, яко Богъ Азъ есмь, Видите видите, яко Азъ есмь Спасъ 265–266

Трећа песма: Вaскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, недеља 
светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник: 
Камень егоже, Не мудростию и богатствомъ, Ваведење: Да утвердится 
сердце мое, Утверди Господи Церковь, Утверждение ми буди

266–269’

98 Прва самогласна стихира на Литији, глас 1, служба успења Пресвете Богородице (15. август). 
99 Трећа самогласна стихира на Литији, глас 2, служба светом николају мирликијском (6. де-
цембар).
100 дате су по три (последње) стихире на Господи воззвахъ Великог вечерњег у сваком гласу.
101 ова целина нема заглавље, остављено је празно место. Код Петровић стоји наслов „Ирмоло-
гион“, што уноси забуну у терминологију, вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript…“, 279.
102 недостаје иницијал, остављено је прзно место у левом углу (висине три реда линијског система).
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Четврта песма: Вaскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество 
христово, ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, 
недеља светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), 
осмогласник и Ваведењe: Духомъ провидя, Слыша древле Авакумъ, 
Взятся солнце, Услышахъ Господи слухъ Твой, Разумехъ Всесильне

269’–273

Пета песма: Вaскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, успење 
Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник: Твой миръ даждъ намъ, 
недеља светог Томе: Отъ нощи утренююще, Ваведењe: Светлый намъ 
восияй светъ, Озари нашъ умъ, Боже, Отъ нощи утренююще воспеваемъ 
Тя Христе, Светъ Твой незаходимый

273–276’

Шеста песма: Вскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, недеља 
светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник и 
Ваведењe: Пророка Иону подражая, Отверглъ мя еси во глубины, Яко 
Иону пророка, Весь отъ страстей безмерныхъ

276’–279’

Седма песма: Вaскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, недеља 
светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник: 
Сущимъ въ пещи отрокомъ, Проидоша яко чертогъ, Авраамстии 
отроци въ пещи, Ваведењe: Пещь Спасе орошашеся, Въ гремящую пещь 
сниде ангелъ, Явлейся въ купине законоположнику

279’–284

Осма песма: Вaскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, недеља 
светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник: 
Песнословцы въ пещи, Песнь Тебе приносимъ, Небеса небесъ и вода, 
Ваведењe: Егоже ужасаются ангелы, Поютъ тя вои ангельстии, На 
Синай купину горящу, Царя славы, Чюда преестественнаго

284–288’

Девета песма: Вaскрсaн, недељa пред Рождеством, Рождество христово, 
ин канон на Рождество, Поклоњење часном Крсту, Пасха, недеља 
светог Томе, успење Пресвете Богородице (ин канон), осмогласник и 
Ваведењe: Светоносный облакъ, Неизглаголанное Девы таинство, Тя 
юже виде Моисей, Сотвори державу мышцею своею, Живоприемный 
источникъ, Тебе виденную Дверь, Радуйся девственная похвало, 
Неизглаголанная Девы 

288’–292’

ГЛАС ДРУГИ: 293–315’
Прва песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник и Рождество Богородице: Грядите людие, Нетрену 
необичну, Поимъ Господеви, Непроходимое волнящееся море, Поимъ 
Господеви песнь новую, на недељу мироносица: Моисейскую песнь 
восприимши, Поимъ Господеви песнь новую

293–295

Друга песма: Видите, видите, яко Аъз есмь въ мори, Внемлите людие 
мои закону Моему, Внемлите людие знамениемъ, Боъг истина дела Его 295–295’
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Трећа песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Лукъ сокрушися, На камени мя веры утвердивъ, Рождество 
Богородице: Утверди насъ въ Тебе Господи, на недељу мироносица: 
Неплодствовавший мой умъ, Хранитель твердый, Ты Словомъ Твоимъ, 
Разшири на враги уста моя103

296–297’

Четврта песма:104 Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Услышахъ Господи славное Твое смотрение, Пою Тя 
слухомъ, на недељу мироносица: Услышахъ слухъ Божественныя силы, 
Еже отъ Девы, Внегда приближитися

297’–300

Пета песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Света подателю, на недељу мироносица: Мглу души 
моея, Угль Исаии проявлейся, Просвещение во тьме, Нощи прешедшей, 
Рождество Богородице: Сеннописанный мракъ 

300–302

Шеста песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Гласъ глаголъ молебныхъ, на недељу мироносица: Во 
глубине греховней, Рождество Богородице: Ко Господу отъ кита Иона, 
Изъ глубины возведи мя, Бездна согрешений 

302–303’

Седма песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Образу златому на поле, Ветии явишася отроци, недеља 
мироносица: Херувимы подражающе, Да преславное Рождество, 
Рождество Богородице: Купина въ горе огнеопальная, Трие отроци въ 
пещи, Пещь древле всегремлящую, Телу златному премудрия 

303’–307

Осма песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Въ пещь огненную, Отъ подобий злате, на недељу 
мироносица: Въ купине Моисею, Неизреченною мудростию, Свещеносцы 
душею, Велению мучителеву, Устрашися отроковъ, Глаголъ мучителевъ, 
Рождество Богородице: Въ пещи отрочестей, Древле оросившаго, Гласы 
ангельскими на небесехъ

307–311

Девета песма: Вaскрсaн, Богојављење, Богојављење ин канон, 
осмогласник: Весь еси желание, Отъ земнородных, на недељу 
мироносица: Преестественно плотию, Рождество Богородице: Яже 
прежде солнца, Отъ Бога Бога Слова, Что отъ Тебе велия, Возвеличилъ 
еси Христе, Душами чистыми, Невместимаго Бога, Чистую и 
Пречистую матеръ, На небесехъ благословенная, Девство Твое 
Богородице, Тебе мысленную

311–315’

ГЛАС ТРЕЋИ: 315’–332’
Прва песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник: Фараони колесницы, 
недеља о раслабљеном: Дивно, славно, творяй чюдеса, Избавлшему 
Израиля, Поимъ Господеви, Пресекаемое море, Песнь новую поимъ

315’–317’

103 овај ирмос нисмо нашли у савременој ирмологији, вид. Ирмологий, сост. е. Кустовский, мо-
сква: сретенский монастырь, 2014. 
104 недостаје ирмос на Рождество Богородице.
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Друга песма: Видите видите, Вонми земле, Яко туча на троскотъ, 
Вонми небо105 317’–318

Трећа песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник: Утверждайся душе, 
недеља о раслабљеном: Неплодная душе, Утверди Господи сердца наша, 
Утвердися сердце мое, Лукъ сокрушил еси, Основавый землю, Утверди 
мене Господи, Неплоды роды седмь прегрешений106

318–320

Четврта песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник: Еда въ рекахъ, 
Странна и неизреченна, недеља о раслабљеном: Приосененную гору, 
Услышахъ слухъ Твой и убояхся, Услышахъ Господи и убояхся

320–321’

Пета песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник и недеља о раслабљеном: 
Светомъ Твоимъ, На земли невидимый, Утренююще воспеваемъ, Твой 
миръ даждъ намъ, Вопиетъ ти Христе песнь, Къ Тебе утренюемъ, 
Началобытную тьму

321’–323’

Шеста песма: Вскрсaн, сретење, осмогласник: Иже въ концы вековъ, 
недеља о раслабљеном: Глубина страстей, Возведи отъ тли мя, Селения 
Иона, Возопихъ воздихании, Во глубину сердца морскаго

323’–325’

Седма песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник: Трие отроцы въ 
пещи, Гордый мучитель, недеља о раслабљеном: Пламенъ оросивый, 
Прохлаждей пламень пещный, Жезлъ и огнь паче ума107

325’–327’

Осма песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник: Въ пламень ко отрокомъ, 
Вещественнаго огня пламень, недеља о раслабљеном: Ангельми 
немолчно, Вавилонская пещь, Служити живому Богу, Изъ Безначальнаго 
Отца, Образно во ангельстемъ

327’–330

Девета песма: Вaскрсaн, сретење, осмогласник и недеља о 
раслабљеном: На Синайстей горе, Сладкою пречистаго, Купиною и 
огнемъ, Тебе неопалимую, Благословенъ Господъ Богъ, Тебе безсмертный 
источникъ, Дево мати чистая, Отъ Бога Бога Слова108 

330–332’

ГЛАС ЧЕТВРТИ: 333–361’
Прва песма: Вaскрсaн, Благовести (Вазнесење – ин канон и на 
Богородичине празнике), Цвети, Педесетница, Преображење, 
осмогласник: Тристаты крепкия, недеља самарјанке: Поразивый 
Египта; Воспою Тебе, Господи, Нестъ Тебе подобенъ, Колесницы 
фараоновы, Поемъ песнь победную, Пределивъ пучину, Наставлшему 
древле Израиля

333–336

Друга песма: Дадимъ величие Христу Богу, Дадите люди величие, 
Видите, видите яко Азъ есмь Богъ, Дадимъ величие Богу, Видите, видите 
яко Азъ есмь Бог, Вонми небо 109

336–337

105 овај ирмос нисмо нашли у савременој ирмологији.
106 овај ирмос нисмо нашли у савременој ирмологији.
107 овај ирмос нисмо нашли у савременој ирмологији.
108 Последња два ирмоса нисмо нашли у савременој ирмологији.
109 Последња три ирмоса нисмо нашли у савременој ирмологији. 
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Трећа песма:110 Благовести (Вазнесење и на Богородичине празнике), 
Цвети, Педесетница, осмогласник: Съ высоты снишелъ еси, Утверждаяй 
громъ; Преображење; Не мудростию и силою, Яко неплоды роды, недеља 
самарјанке: Утвердися сердце мое, Да не хвалится мудръ, Въ Господе Бозе 
моемъ 

337–339’

Четврта песма: Вaскрсaн, Благовести (Вазнесење и на Богородичине 
празнике), успење и Ваведење, Цвети, Педесетница, осмогласник: 
Услышахъ слухъ твой, Любве ради щедре, Сей Богъ нашъ, Услышахъ 
слухъ Твой Господи; Преображење; Среде двою разбойнику, Услышахъ 
слухъ Твоего смотрения, недеља самарјанке: Услышахъ Боже слухъ Твой, 
Твоего на земли явления, Небеса добродетель, Услышахъ Твое Христе, 
Услышахъ слухъ Твой, Услыша же пророкъ приходъ Твой111

339’–343’

Пета песма: Вaскрсaн, Благовести (Вазнесење и на Богородичине 
празнике), Цвети, Педесетница, осмогласник: Ныне востану, 
недеља самарјанке: Возсияй ми Господи, Просвещение Твое Господи, 
Нечестивыи не узрятъ, Стяжавый ны избранныя, Ревность прииметъ; 
Преображење; Мракъ разреши греха, Возсиявый Светъ, успење: 
Ужасошася всяческая; Изъ нощи утренююще, Часть моя еси Господи

343’–347

Шеста песма: Вaскрсaн, Благовести; успење, Ваведење и Вазнесење; 
Цвети, Педесетница, осмогласник: Приидохъ во глубины морския, 
Пучиною житейскою, Въ ките Христе тридневновавъ; Преображење; 
недеља самарјанке: Да не погрузитъ мене буря, Якоже пророка Иону, Буря 
мя помышлений, Буря мя многих согрешений, Бурею греховною погружаемъ

347–350

Седма песма:112 Вaскрсaн; Благовести, успење, Ваведење и Вазнесење; 
Педесетница, осмогласник: Юноши три, Образу златому; Преображење; 
Въ начале Безначальное Слово, Огнь паля въ пещи, Отецъ нашихъ Боже, 
Благословенъ еси Боже, недеља самарјанке: Не предаждъ насъ до конца, 
Глаголавый на горе

350–353

Осма песма: Вaскрсaн; Благовести, успење и Вазнесење; Ваведење,113 
Цвети, Педесетница, осмогласник: Избавителю всехъ, Во огни пламене, 
На Кресте плотию, Всяческая носяй, Во образе ангела, Радующеся по 
осуждении; Преображење; недеља самарјанке: Всяческая Владыко 
премудростию, Царя Христа, Земля и вся яже на ней

353–357

Девета песма: Вaскрсaн; на Богородичине празнике и Вазнасење,114 
Благовести (поново пише, тачно), Цвети, Педесетница, осмогласник: 
Ева убо недугомъ, Сокровенное Божие, недеља самарјанке: Сотвори 
державу, Тя невместимое Слово, Тя преславную невесту, Тя 
неискусобрачную; Преображење; Отъ земнородныхъ рождшийся, 
Величаемъ вси человеколюбие, Яко сотвори мне, Дева мученица, Моисей 
на горе

357–361’

110 недостаје ирмос Васкрсног (недељног) канона на почетку.
111 Последња два ирмоса нисмо нашли у савременој ирмологији. 
112 недостаје ирмос на Цвети.
113 уместо Ваведење, поново је написано Благовести случајном грешком преписивача.
114 уместо Вазнесење написано је Благовести (два пута) случајном грешком преписивача.
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ГЛАС ПЕТИ: 361’–373
Прва песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Поимъ Господеви, 
недеља о слепом: Землю на нюже не возсия, Песнь победную принесемъ, 
Христосъ явися на земли, ольге:115 Величаваго фараона

361’–363

Друга песма: Вонми небо; у уторак шесте седмице поста: Видите видите 
яко Аз есмь 363–363’

Трећа песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Утверди ны Боже, 
Надъ языки Богъ воцарися; недеља о слепом: Движимое сердце мое, 
ольге: Державною рукою

363’–365

Четврта песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Дела смотрения 
Твоего; недеља о слепом: Услышахъ Господи слухъ Твой, Услышахъ слухъ 
Твой и убояхся, ольге: Духомъ Божиим очищся

365–366

Пета песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Отъ нощи 
покланяющияся, Свете истинный Христе; недеља о слепом: Окаянную 
душу мою, Возсияй Христе Боже, ольге: Слово Божие всесильное

366–367’

Шеста песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Отъ кита пророка 
избавилъ; недеља о слепом: Якоже пророка, Возопихъ въ печали, ольге: 
Въ церковь небесну

367’–369

Седма песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник и недеља о слепом: 
Огня гасилище; Благословен еси Боже, ольге: Пламень пещный 369–370

Осма песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Творца твари; недеља 
о слепом: Ангеломъ сонмъ, Всехъ содетеля, Преподобныи Твои отроцы, 
Оросившаго пещь, ольге: Крепцыи отроцы трие суще

370–371’

Девета песма: Вaскрсaн, Вазнесење, осмогласник: Тя блаженную в 
женах; недеља о слепом: Яко сотвори Тебе величие, Величаем Христе, 
ольге: Изъ Едема изыде

371’–373

ГЛАС ШЕСТИ: 373’–389’
Прва песма: Васкрсан, Велики четвртак, Велика субота, осмогласник: 
Чювственный фараон, Велики Покајни канон: Помощникъ и 
покровитель, Поим Господеви

373’–375

Друга песма: Покајни канон у понедељак, уторак и среду: Вонми небо; 
Покајни канон у четвртак: Видите видите, Вонми небо, Видите видите 375–376

Трећа песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велика субота, осмогласник: 
На твердемъ веры, Велики Покајни канон у уторак, среду и четвртак: 
Утверди Господи, Велики Покајни канон у понедељак: На недвижимомъ 
Христе, камени, Утверди мене, Христе, Разширишася на враги моя, 
Тобою Христе небеса

376–378

Четврта песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велика субота, 
осмогласник: Покрыла есть небеса, Услышахъ слухъ Твой, Услышахъ 
слухъ Твой, Велики Покајни канон: Услыша пророкъ пришествие Твое

378–379’

Пета песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велики Петак, Велика субота, 
осмогласник: Свет возсиявый миру, Велики Покајни канон: Отъ нощи 
утренююща, Миръ многъ 

379’–381’

Шеста песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велика субота, осмогласник: 
Китом пожренъ, Велики Покајни канон: Возопихъ всемъ сердцемъ моимъ 381’–383
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Седма песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велика субота, осмогласник: 
Преподобныхъ Твоихъ отроковъ, Велики Покајни канон: Согрешихомъ, 
беззаконовахомъ

383–384’

Осма песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велики Петак, Велика субота, 
осмогласник: Преподобнии Твои отроцы, Отроковъ песнь воспоимъ, 
Велики Покајни канон: Егоже воинства небесная славятъ, Бога Отца 
Содетеля, Прохлаждей горящую пещь

384’–387

Девета песма: Вaскрсaн, Велики четвртак, Велики Петак, Велика 
субота, осмогласник: Еже радуйся от ангела, Радуйся Честная 
Всесвятая Мати, Велики Покајни канон: Безсеменнаго зачатия

387–389’

ГЛАС СЕДМИ: 389’–401
Прва песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Повсешествовавшему 
Богу, Сокрушившему брани, Истрясшему Богу, Поимъ Господеви, 
Изменившему Богу116

389’–391

Друга песма: Вонми небо, Видите видите, Видите видите117 391–391’
Трећа песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Утвердися сердце 
мое, Утвердися верою, Небеса утвердивый, Утверждение мне буди 391’–393

Четврта песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Покрыла есть 
небеса, Услышахъ слухъ Твой, Плотское пришествие, Услышахъ слухъ 
Твой, Небеса покрыла есть

393–394

Пета песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Утренююще Слове, 
Разгнавый нощь, Господи Боже мой 394–395’

Шеста песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Во глубину 
греховную, Возопихъ Господи 395’–396’

Седма песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Пещь горящую, 
Сущимъ въ пещи, Въ пещи суще 396’–397’

Осма песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Единаго 
Безначальнаго Царя, Ангельми немолчно, Всехъ зиждителя, Отроцы 
зовяху, Во истину сущаго Бога, Страшнаго херувимомъ 

397’–399’

Девета песма: Вaскрсaн, Педесетница, осмогласник: Всепетая небесъ, 
Мати Божия и Дева, Безсеменнаго Рождества, Тя Пречистую Матерь, 
Радуйся Невесто светлая

399’–401

ГЛАС ОСМИ: 401–423’
Прва песма: Вaскрсaн, Воздвижење часног Крста, осмогласник, 
Преображење и Богородичин канон: Воду прошедъ яко сушу; Посеченный 
несекомаго пресече, Поимъ Господеви, Поимъ Господеви вси людие, Израиля 
отъ работы; на Заупокојену суботу: Песнь возслемъ людие; Истрясшему 
въ мори; Рождество Богородице: Сокрушившему брани; Поимъ Богу отъ 
горкия работы; у среду Преполовљења: Море огустилъ еси

401–404’ 

115 у оквиру сваке песме, на крају, посебно су обележени ирмоси Канона светој књегињи олги, 
што је била пракса у појединим руским ирмологијама xvIII века, вид. З. м. Гусейнова, „Ирмо-
логий”…, 625.
116 на л. 391 на самом дну стране стоји натпис: заклеить в друго (други) ря(дъ) написанъ одинъ 
стихъ, што говори о процесу исправљања и допуњавања ирмологиона. 
117 овде постоје два ирмоса са овим инципитом, али ни један текст не одговара оном правом. у 
првој половини првог ирмоса дате су само ноте без текста.
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Друга песма: Вонми небо и возглаголю, на Заупокојену суботу: Видите, 
видите; у уторак четврте недеље: Видите, видите; у уторак друге 
недеље поста: Видите, видите; у Понедељак страсне седмице на 
повечерју: Вонми небо, Вонми небо

404’–406

Трећа песма: Вaскрсaн, Воздвижење часног Крста, осмогласник, 
Преображење и Богородичин канон: Небеснаго круга верхотворче; 
Рождество Богородице и Преполовљење: Утвердися сердце мое о Господе; 
Утверди нашъ умъ, Ты еси утверждение, Утвержей Слове, Утвержей 
Словомъ, Несть святъ яко Господь, Страхъ Твой Господи, Утверждение 
мое; на Заупокојену суботу: Утвержей рукою Твоею118 

406–408

Четврта песма: Вaскрсaн, Воздвижење часног Крста и Богородичин 
канон; осмогласник и Преображење: Изъ плоти Твоея; на Заупокојену 
суботу: Изъ горы приосененныя Слове; Услышахъ Господи слухъ твой, 
Вселъ еси на кони, Тайно пророкъ предзря, Рождество Богородице и 
Преполовљење: Пророкъ Авакумъ умнымя очима

408–410

Пета песма: Вaскрсaн и Преображење; Воздвижење часног Крста; 
осмогласник и Богородичин канон: Просвети насъ, Мракъ души моея, 
Утренююще вопиемъ Ти, Страстей мя мглы, Твоимъ Светомъ озари, 
Отъ нощи неведения; на Заупокојену суботу: Утренюетъ духъ мой; 
Отъ нощи неведения, Отъ нощи утренюетъ; Рождество Богородице и 
Преполовљење: Господи Боже нашъ; Твоимъ Светомъ озари

410–413

Шеста песма: Вaскрсaн и Преображење; Воздвижење часног Крста; 
осмогласник: Иону въ ките Господи; Якоже пророка избавилъ еси, Ризу 
мне подаждъ светлу, Бездна греховъ и прегрешений; Богородичин канон: 
Молитву пролию ко Господу; Къ могущему мя спасти; на Заупокојену 
суботу: Содержима мя приими; Рождество Богородице и Преполовљење: 
Яко воды морския; Изъ чрева адова вопля

413–415

Седма песма: Вaскрсaн; Воздвижење часног Крста; осмогласник и 
Преображење: Отроцы еврейстии въ пещи; Халдейския пещи, На поле 
Дейре; Богородичин канон: Отъ Иудеи дошедше отроцы; Отроцы 
богочестивии, Ангеломъ отроки; на Заупокојену суботу: Въ начале 
землю основавый; Отроки оросивый въ пещи; Рождество Богородице и 
Преполовљење: Халдейская пещь

415–417’

Осма песма: Вaскрсaн и Преображење; Воздвижење часног Крста; 
осмогласник: Мусикийским органомъ, Победители мучителя, Нечестия 
ограны, Богоглаголивии отроцы; на Заупокојену суботу: На горе святей; 
Безначальнаго Царя Славы; Рождество Богородице: Покрываяй водами; 
Преполовљење: Ангелы и небеса; Богородичин канон: Царя небеснаго; 
Преподобнии Твои отроцы

417’–420

118 Ирмос је убачен у књигу на засебном, мањем листу.
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Девета песма: Вaскрсaн; Воздвижење часног Крста; Ин ирмос Крсту: 
Снедию древа; осмогласник и Преображење: Устрашися всякъ слухъ; 
Благословенъ Господъ Богъ; Богородичин канон: Во истину Богородицу; 
Тя неискусобрачную, Уставы прешла еси естества, Величаемъ Тя 
Матерь Божию, Невидимаго зракомъ Божественнымъ, Величаемъ 
Тя всенепорочную; на Заупокојену суботу: Проявленное на горе; 
Воспитанная во Святая Святыхъ, Тя небесе и земли Ходатаицу; 
Рождество Богородице и Преполовљење: Чюжде Матеремъ девство, 
Чистую славно почтимъ, Тя ширшую небесъ

420–423’

месеца децембра у 22. дан, канон глас 6. (Предпразништво Рождества 
христовог), песма 1, ирмос Сеченое сечется; песма 3, ирмос: Господь сий 
всехъ (цео); песма 4, ирмос: Провидя пророкъ, песма 5, ирмос: Союзомъ 
любве (цео), песме 6, 7, 8. инципити; песма 9, ирмос: Странствия 
владичня (цео)

423’–424’

у 23. дан на повечерју (павечернице) трипеснец, глас 6, ирмос, Къ тебе 
утренюю (цео), песма 8, ирмос: Столпъ злобы (цео), песма 9, ирмос: 
Честнейшую

423’–425

у 24. дан на повечерју канон глас 6. (сви ирмоси исписани), песма 1, 
ирмос: Волною морскою, песма 3, ирмос: Тебе на водахъ, песма 4, ирмос: 
Отъ Девы пришествие, песма 5, ирмос: Богоявления Твоего, песма 6, 
ирмос: Ятъ бысть, песма 7, ирмос: Неизреченное чюдо, песма 8, ирмос: 
Ужаснися бояйся, песма 9, ирмос: Не дивися ныне

425–427

месеца јануара у 3. дан, на повечерју трипеснец, глас 6. 
(Предпразништво Богојављења), песма 5, ирмос: Къ Тебе утренюю, 
песма 8, ирмос: Столпу злобы

427–428

у 4. дан на повечерју канон, глас 6, ирмос: Сеченое сечется, песма 3, 
ирмос: Господь сий всехъ (цео); песма 4, ирмос: Провидя пророкъ (цео), 
песма 5, ирмос: Союзомъ боязни (цео), песме 6, 7, 8. инципити; песма 9, 
ирмос: Странствия владичня (цео)

428–429

у 5. дан на павечернице – повечерју канон глас 6, песма 1, ирмос: 
Волною морскою, песма 3, ирмос: Тебе на водахъ, песма 4, ирмос: Еже 
ко Крещению, песма 5, ирмос: Богоявления Твоего, песма 6, ирмос: Ятъ 
бысть, песма 7, ирмос: Неизреченное чюдо, песма 8, ирмос: Ужаснися 
бояйся, песма 9, ирмос: Не рыдайте всуе

429–424’

Празни листови 432–436’
КРАТКИ ТИПИК (УСТАВ): Последование церковнаго пения и 
собрания вселетнаго. Сий типикъ рекше уставъ на Господския 
праздники, Богородичныя и нарочитыхъ свяитыхъ. На трезвонныя 
и на единозвонныя. Творение Господина Преосвященнаго Геннадия, 
архиепископа Великаго Новаграда. Сведено вкраце отъ Устава иже во 
Святыхъ Отца нашего Саввы во Иерусалиме.

437–442

Табела 4. детаљан опис садржаја Ирмологиона Терентија суворова
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у Табели је изложен детаљан опис садржаја Ирмологиона Терентија 
суворова који омогућава детаљно и вишеслојно сагледавање овог драгоце-
ног рукописа, али и представља полазну тачку за даља истраживања истог. 
услед ограниченог простора, овом пирликом указаћемо само на нај зна-
чајније чињенице о којима нам садржај овог рукописа сведочи. 

Први део ирмологиона насловљен је као Опште појање (рус. Обиход, 
л. 1–193) и садржи песме Вечерњег, јутрења, све три Литургије, Посног и 
Цветног Триода. он је најинтересантнији и најинформативнији, будући да 
се баш у општем појању налазе ознаке напева, упутства за начин појања и 
ретке локалне варијанте појединих песама, о чему је већ било речи. овде 
ћемо скренути пажњу на наша остала запажања. 

у оквиру одељка Величанија на Господске и Богородичине Празнике 
(27’–47) на јутрењу, налазимо и величанија на празнике неких великих 
светих као што су свети јован Крститељ, Првоврховни апостоли Петар и 
Павле, Тројица јерараха: Василије Велики, Григорије Богослов и јован Зла-
тоусти, Пророк Илија, светитељ николај мирликијски, Преподобни сер-
гије Радоњешки, Великомученик димитрије солунски и Архангел ми-
хајло. Поред њих, овде су присутна и величанија на празнике који су по-
себно били прослављани у Руској Православној Цркви, као што су неру-
котворени образ Господа нашег Исуса христа, усековање главе светог 
јована Крститеља, Полагање часног Појаса Пресвете Богородице, Пола-
гање Ризе Господње и обновљење храма. 

Избор светих и празника, односно одабир баш ових светих у оквиру 
сваке категорије (светитељи, преподобни, мученици) сведочи о култовима 
који су највише били поштовани у средини у којој је рукопис настао. Бу-
дући да су суворов и његова школа имали велики ауторитет у време кра-
ткотрајног рада у сремским Карловцима, остаје отворено врло интере-
сантно питање, како се и у којој мери култ светог сергија Радоњешког 
ширио и прихватао у Карловачкјој митрополији у то време. у том смислу 
можемо слободно рећи да је Ирмологион Терентија суворова поред своје 
богослужбене и педагошке намене, могао да допринесе и ширењу руских 
националних култова и празника у Карловачкој митрополији, односно 
српској Православној Цркви. 

у обиходу овог ирмологиона такође видимо и два веома значајна мо-
мента који сведоче о појачкој пракси xvIII века. Први се односи на певање 
целокупног канона. наиме, поред Пасхалног канона првог гласа, који се до 
данас пева у потпуности, у Великопосном обиходу (Триодном делу Оп
штег појања), Канон на Цвети је потпуно нотиран и то чак у две мелодијске 
варијанте! сви тропари и ирмоси певају се на четврти глас руског знаменог 
појања, а ни једна мелодијска варијанта нема заглавље, осносно ознаку за 
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напев.119 овај запис нам разоткрива чињеницу да се, упркос увођењу пра-
вила о читању тропара канона у Руској Православној Цркви од стране 
стоглавог сабора 1551. године,120 у богослужбеној пракси почетком xvIII 
века у Русији још увек могло чути појање читавог канона. овој пракси би-
ли су обучавани и ђаци славјано-латинске школе у сремским Карловцима, 
што повлачи питање, да ли су се у то време тропари канона певали или 
читали у српској Православној Цркви. 

други значајан моменат односи се на Пентикостар, у коме налазимо 
драгоцени запис шест стихира на целованије на Пасхалном јутрењу (л. 
148’–152’), које следе за Пасхалним стихирама на стиховње петог гласа.121 
Пасхалне стихире на целованије тематски су повезане са стихирама на 
стиховње који им претходе, а у савременом богослужењу се не певају, бу-
дући да су замењене многократним понављањем Пасхалног тропара током 
целивања верника (приликом честитања празника). Њихов запис у Ирмо-
логиону Терентија суворова не сведочи само о њиховом постојању у бо-
гослужењу xvIII века у руској, већ и у српској средини. 

други део ирмологиона је Осмогласник (рус. Октоих, л. 194–260) који 
се састоји од осам делова, једнаких по саставу. они су посвећени сваком од 
гласова и имају следећи састав: по четири стихире на Господи возвах са 
припевима,122 догматик; прва стихира и Богородичан на стиховње; анти-
фони степена, први тропар Блажена. у овом одељку се, поред набројаног, 
налазе и две стихире из минеја из последовања успењу Пресвете Богоро-
дице (15. август) и светом николају мирликијском (6. децембар),123 затим 
Источне (Анатолијеве) стихире – по три последње на Господи возвах у сва-
ком од гласова и наравно, 11 јеванђељских стихира. 

Ирмологија124 (л. 261–431), која представља трећи и најопсежнији део 
суворовљевог ирмологиона, диференцирана је на осам поглавља од којих 
је свако посвећено по једном од осам гласова. сваки глас подељен је на де-
вет песама канона, а њихов састав је типичан за словенске ирмологије, које 
су током дуге историје свог развоја у Русији углавном задржале стабилност 
садржаја уз мање измене.125 Када је реч о великим празницима, састав овог 
дела рукописа одговара саставу руских рукописних ирмологиона, насталих 
у исто време, међутим уочава се и присуство неких ирмоса који су били 
карактеристични за култну праксу конкретне локалне традиције. Без за-

119 ово је вероватно разлог зашто Петровић у свом раду не помиње постојање ни једне од ва-
ријанти овог канона у ирмологиону, вид. напомену бр. 76.
120 Вид. Стоглав. Глава 16. санкт-Петербург, 1997, 60–61. 
121 Вид. напомену бр. 82.
122 Вид. напомену бр. 91.
123 Петровић у свом раду не помиње ове стихире, вид. Petrovic D. “Russian Musical Manuscript...”, 279.
124 Петровић погрешно именује овај део као „Ирмологион”, вид. напомену бр. 101.
125 Вид. З. м. Гусейнова, „Ирмологий”..., 617–625.
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лажења у детаљно разматрање, услед недостатка простора, скренућемо 
пажњу само на један занимљив моменат. 

у петом гласу на последњем месту, у оквиру сваке песме, исписани су 
ирмоси Канона петог гласа из последовања Равноапостолној књегињи ол-
ги (11. јул).126 у заглављу ирмоса сваке песме Канона из службе светој олги 
великим црвеним словима (или црним са црвеним иницијалом) написано 
је: ОЛЬГЕ. овај натпис нам говори о посебном поштовању руске Равоноа-
постолне књегиње у средини у којој је Ирмологија настала, али и о могућем 
ширењу овог култа у Карловачкој митрополији у xvIII веку. 

Завршни део Ирмологиона представља извод из Типика (јерусалим-
ског устава) у коме су дата објашњења свих особености богослужења на 
празнике у свим случајевима када падају у различите дане са свим бого-
службеним специфичностима (маркове главе). Изложен је поредак сваке 
кате горије празника од малог вечерњег до Литургије и пропраћен ознака-
ма од црвеног крста у црвеном кругу, до три црне тачке. 

на основу излагања резултата нашег истраживања „Ирмологије“ (ир-
мологиона) Терентија Суворова до којих смо до сада дошли, изнећемо по-
једине закључке који још увек нису коначни, будући да је наше шире ис-
траживање теме још увек у току. За сада засигурно можемо рећи да су-
воровљев ирмологион представља образац појачке књиге која се користи-
ла како у својству уџбеника у славјано-латинској школи у сремским Кар-
ловцима, тако и у својству богослужбене појачке књиге у литургијској пра-
кси. она сведочи о богослужбеној појачкој пракси свог времена и отвара 
низ питања везаних за исту. сличне нотиране књиге су могле бити ко-
ришћене и у другим школама које су оснивали руски учитељи на територији 
под јурисдикцијом српске Православне Цркве.

Посредством руских рукописних и старих штампаних ирмолога, руска 
знамена црквенопојачка традиција и квадратна нотација долазе у додир са 
српском средином и српском богослужбеном појачком традицијом. Коли-
ки су и какав утицај оне могле да изврше на српску средину, за сада остаје 
отворено питање. Поред тога, посредством ових књига ширили су се руски 
култови у српској Православној Цркви, односно Карловачкој митрополији 
као њеном једином тада неокупираном делу. у том смислу се у суво ров-
љевом ирмологиону нарочито издвајају култови Преподобног сергија Ра-
доњешког и Равноапостолне књегиње олге који представљају два најпо-
штованија руска национална култа. Како су они били прихваћени у српској 
средини, такође представља још једно важно питање које за сада остаје без 
јасног одговора. 

126 Исто.
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у ширем смислу, „Ирмологија“ (ирмологион) Терентија Суворова све-
дочи о блиским руско-српским духовно-културним везама и међусобним 
утицајима, богослужбеној пракси свог времена у Русији и њеном могућем 
утицају на српско богослужење и појање, о педагошкој делатности руских 
учитеља и методологији предавања црквеног појања. она представља ви-
ше слојно сведочанство о историјском, богослужбеном, просветитељском 
и културном животу прве половине xvIII века. наша будућа истраживања 
ових рукописа ће показати ширу слику и дозволити нам да дођемо до још 
прецизнијих закључака. 
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АнА РАШКоВИч

РуссКИе ноТИРоВАннЫе БоГосЛуЖеБнЫе КнИГИ В 
КАРЛоВАЦКоЙ мИТРоПоЛИИ В xvIII ВеКе:  

„ИРмоЛоГИЙ” ТеРенТИЯ суВоРоВА

Резюме: После двух великих переселений сербов северно от савы и 
дуная в xvII и xvIII вв., одной из важнейших проблем являлось об-
разование сербского населения и открытие православных духовных 
школ в римокатолической среде. Репрессия австрийских властей на 
всех уровнях заставила сербского митрополита моисея Петровича 
обратиться за помощью к русскому царю Петру Великому, который, 
помимо материальной помощи в виде большого количества книг, в 
1725 году прислал в г. сремски Карловцы своего синодального пере-
водчика, максима Терентьевича суворова, основавшего там славя-
но-латинскую школу. В личной библиотеке суворова, которую он 
привез с собой, нашелся один ирмологион на нотахъ, принадлежав-
ший его отцу, Терентию. данный ирмолог использовался, как в каче-
стве богослужебной книги, так и в качестве учебника для обучения 
церковному пению, о чем свидетельствуют записки в самой рукопи-
си. Пережив все исторические испытания, книга полностью сохрани-
лась и ныне находится в Библиотеке сербской Патриархии в Белгра-
де под неверным названием – „Ирмологий” (вместо Ирмологион) 
Терентия суворова. В нашей статье впервые публикуем детальное 
описание рукописи и высказываем новые наблюдения, связанные с 
книгой. Также поднимаем вопрос о распространении русских куль-
тов – свв. сергия Радонежского и Равноапостольной княгине ольге 
в сербской среде, посредством данного ирмологиона и схожих рус-
ских книг. Как один из четырех ирмологионов, которые до сих пор 
хранятся в сербских книгохранилищах, Ирмологион Терентия суво-
рова поветствует нам об исторических обстоятельствах, церковно-
певческой культуре, обучении церковно-певческому искусству и бо-
гослужебной жизни своего времени. он является свидетелем русско-
сербских духовно-культурных связей, которые были особо крепкие 
во время существования русских школ в сербской Карловацкой ми-
трополии в xvIII веке. 

Ключевые слова: ирмологий, ирмологион, максим Терентьевич суво-
ров, квадратная нотация, славяно-латинская школа, сремски Кар-
ловцы.
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ПРедРАГ ПеТРоВИЋ

ИсТоРИјсКо сВедочАнсТВо јоВАнА РАјИЋА И 
моГуЋИ ПРАВАЦ ЊеГоВе еКЛИсИоЛоШКе 

РеЦеПЦИје

Апстракт: Значај дела јована Рајића које носи назив „Историја раз-
них славенских народов, најпаче, Болгаров, хорватов, и сербов“ сма-
трамо данас важним због многих заборављених аспеката историјског 
предања нашег народа. Имајући у виду овај Рајићев историјски спис 
очекујемо да у најмању руку један аспект његовог дела буде предмет 
дубљег истраживачког рада. Будући да су у питању несумњиво ис-
тинита поклапања Рајићевог (и не само његовог) историјског предања 
о пореклу народа на овим просторима, са резултатима из домена ге-
нетике као новије научно-истраживачке области, сама та чињеница 
отвара простор за разматрање питања везаних за један од могућих, и 
до сада неразматраних аспеката црквеног устројства помесних Пра-
вославних Цркава на тзв. Балканском полуострву. скромна амбиција 
овог нашег тематског осврта јесте да укаже на истинито стање ствари 
по овом питању, те да предложи реалну, односно, оствариву еклиси-
олошку перспективу засновану не само на модерним научним истра-
живањима, већ и на темељу Истине Цркве. ова перспектива подраз-
умева да на надасве реалним и истинитим основама преиспитамо 
садашњи концепт граница „различитих народа“ на нашим простори-
ма. Био би то, по нашем мишљењу, и својеврсни еклисиолошки иза-
зов са којим бисмо, уз божански благослов, мирно и ведро могли да се 
суочимо. 

Кључне речи: народ, племе, језик, насељавање, рат, Илирија, Тракија, 
Црква.

Увод
Историја записана од стране архимандрита јована Рајића, како рече, 

во свјатоархаггелском монастирје Ковиље, представља једно од многих 
историјских (писаних) сведочанстава којима данас није омогућено да буду 
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део наставног плана и програма у српским школама. у тренутку у коме 
живимо историја представља политички след  догађаја кога пишу „побед-
ници“, односно они који на било који начин освоје политичку власт у некој 
земљи. ме ђутим, развој информационих технологија донео је са собом, 
између осталог, и могућност транспарентности историјских истина које су 
потпуно другачије од оних које су писали „победници“. след историј ских 
догађаја који су увелико изишли на видело наводи нас на закључак да су 
тзв. победници, у стварности, редовно „побеђивали“ саму истину. није ни 
чудо што се историја дефинише и као „интелектуална форма у којој циви-
лизација полаже себи рачун за своју прошлост“ (Huizinga 1936: 1-10). у том 
смислу наилазимо данас на одсуство одговорности за учестала политичка 
прекрајања и официјалне историје као такве. Када је реч о нашем народу 
видимо да пролази већ око век и по у коме се сербима не дозвољава да уче 
сопствену записану историју очигледно због несклада са „победничком“ 
или официјалном историјом. Зар би сербска историја идеолошки и поли-
тички била више обојена од осталих литерарних излета новоформираних 
нација на просторима тзв. бивше југославије?

Јован Рајић и његова употреба појма народ
јован Рајић (1726-1801) један је од великих полихистора нашег народа. 

читајући Рајићево дело „Историја разних славенских народов, најпаче, 
Болгаров, хорватов, и сербов“, дело за које он говори да је из таме забора
ва изнето и на историјску светлост изведено (Рајић, 1823: 149) приметили 
смо, најпре, да се принцип историчности његовог времена огледао кроз 
својеврсно приповедање којим историчар из светлости предања, поштујући 
притом научну егзактност историјских чињеница свога времена, говори о 
догађајима везаним за свој, или за друге народе. овакву перспективу препо-
знали смо као основни принцип историјског начина истраживања у Раји-
ћево време. Интересантно је притом запазити да када исти тај принцип 
користе западни историчари онда он бива неоспоран. нама се међутим, 
коришћење тог истог принципа оспорава и пре Рајићевог времена, због 
чега и код Рајића наилазимо на сведочанство о омаловажавању наше ис-
торије (уп. 150). омаловажавање наше историје праћено је активним не-
при јатељством према нашем народу које су кроз историју свагда показива-
ле владајуће олигархије многољуднијих држава од наше. у томе су увек 
пред њачиле олигархије енглеске, немачке, француске, сАд-а. То се није 
видело само на примеру несрећно састављене и још несрећније растављене 
тзв. бивше југославије, већ се уочава и знатно раније. међутим, за нас је 
кључан по свему судећи политички пројекат којим се током xIx века 
настојало да се политичке вредности европског национализма, макар и 
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криво срастајући, имплементирају на нашим географским просторима. 
ову чињеницу не помињемо због жеље за упуштањем у стриктан политич-
ки дискурс, већ због намере да отргнемо од заборава сурову историјску 
реалност чије ожиљке наш народ носи кроз сва времена у којима живи. 
Тема о којој говоримо посредно се односи и на овај увек актуелни политич-
ки моменат.

Полазимо, дакле, од историјског списа јована Рајића који наводи инте-
ресантне детаље нашег историјског предања. Прва за нас важна чињеница 
коју налазимо у Рајићевом спису односи се на географски простор од 
јадранског до Црног мора (4). По његовим речима простор изнад Тракије 
настањивали су некада миси (7), и они су владали од горе по имену Им1 па 
до реке Истер (данашњи дунав)2. По Рајићевим речима, у овој миси живе-
ли су народи који су се у давнини звали миси(ма), али потом „неки од тих 
народа другим именима су наречени“ (8). Ако обратимо пажњу на начин 
којим Рајић користи израз народ, можемо приметити да појам народ нема 
садашњи смисао. За Рајића један и исти народ није посебна нација у поли-
тичком смислу, будући да се област мисија протезала од тадашње дал-
мације и Либурније на Западу (дакле, западно од дрине), па до Понта на 
североистоку и Тракије на југу. Простор на коме се некада протезала ми-
сија (Горња и доња, која је ближа Црном мору), у Рајићево време обухватао 
је србију, Босну, Расију и Бугарску (105), тако да није могло бити речи о 
мисима као о „нацији“ у данашњем политичком смислу те речи. другим 
речима, у оквиру поменутог простора у давнини је могло бити различитих 
племена, или родова, а никако етноса3, или нација. међутим, због чега нам 
је значајно ово Рајићево сведочанство? управо због нај општијег питања 
које Рајић поставља, а које гласи: Ког рода и језика су били овде описани 
илирски народи (?), питање око кога су се у то време историчари, како 
Рајић говори, „препирали међу собом“ (9). По њему су сви ти народи Или-
рика били славенски, и живели су ту од почетка насе љења Илирика како то 

1 Рајић вероватно има у виду један од назива из његовог времена за гору Гем (види приложену 
од Рајића мапу на стр. 24). међутим нешто касније (на стр. 31) налазимо етимолишке варијанте 
топонима хем, хелм, односно, у латинском (Mons) Haemus што би на старосербском гласило 
холм, или данашње хум, са значењем гора, планина. јелини тврде да реч Haemus долази од грчког 
αἷμα (крв) а добро је знано да они за све топониме сматрају да су њихови, као да су живели 
посвуда у тадашњем свету и као да су баш они давали имена местима, рекама, језерима, пла-
нинама, долинама, животињама и биљкама, или боговима.

2 По овом хидрониму препознајемо име приморске области Истре, али и име Аустрије 
(Österreich).

3 о суштинској разлици коју подразумевају појмови етнос с једне, и род са друге стране, види, 
проф. Анатолиј Кљосов, о днК генеалогији, део 2, https://www.youtube.com/watch?v=YMb1LcA 
EwiQ&list=PLlQFuYNjNI1suMHvdmwc9aIAEcWPWOtMS&ab_channel=FondStrateskeKulture 16. 
07. 2017. 0: 21: 23.
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тврди и маврурбин (9), односно, мавро орбин. Рајић се позива на мавра 
орбина и када наводи да блажени јероним беше далматинац, и да је он 
превео „свјашченоје писаније ветхаго и новаго за вјета на славенски јазик“ 
(9), док се на Зонару позива када тврди да су се скити називали и Готима 
(7). По Рајићу од четвртог века Илирију на се љавају славјани, хуни, Кроа-
ти, серби и Бугари (10), одакле можемо закљу чити да слaвјани очигледно 
представљају, како писац сведочи, племе које се по имену разликује од 
хуна, Кроата, серба и Бугара. За Рајића ови слав јани нису исто што и сла-
вини који се нешто касније појављују. наиме, славини прелазе дунав, ула-
зе у мисију и сједињују се са „пријатељима који су дошли пре њих“ (20). 
ови славини (или славији) били су претходно помешани са Аварима у 
Панонији, и по њима је славонија понела своје име (уп. 21). 

Рајић наводи на више места да су племенски упади преко дунава били 
уперени против римских војски (21), не спомињући сукобе тих племена са 
домаћим становништвом. Због тога су славини и Авари и могли веома 
брзо да освоје читаву далмацију, Илирију, Тракију, мисију, Ис трију, сти-
рију (Штајерску) и Карниолију (Крањску) (21). Исти ови славини су се 
поделили на више страна и једни су населили територију прозвану јазиге 
метанасте, други се у Панонију и мисију населише, други су се, опет, насе-
лили у део Паноније и норика, док су остали населили славонију, стирију 
и Каринтију. Рајић сведочи да је цар Ираклије позвао Кробате из „велике 
Кробације“ (23) да му помогну у борби са Аварима, и они су населили онај 
део далмације од иза западних „брегова код мора“ до Паноније. Рајић 
тврди да су се из Кробације три брата, чех, Лех и Рус вратили на северне 
стране и основали чешку, Пољску и Русију (23). он вероватно има у виду 
заједничко памћење већине наших племена тога времена које налазимо и 
на страницама далимилове хронике (писане од 1314-1326), првог исто риј-
ског списа чеха, у коме између осталог стоји: „у српском језику постоји 
земља која се зове Карватија, и у овој земљи беше младић (лех) чије је име 
било чех“ (2, 1-4) 4. далимилова хроника започиње приповешћу о изгнању 
народа из Вавилона због градње вавилонске куле, где међу градитељима 
куле беху и срби који дођоше на садашње просторе, „и до Рима се рашири-
ше“ (уп. 1, 10-30). 

следећи за нас важан моменат односи се на Рајићево сведочанство о 
дарданима који обитавају, како наводи, до предела Македонских (6), и 
помиње дарданске градове: наисус, Атрибанцијум, улпијану, јустинијану 

4 у тексту се даље наводи: „Ту је убиство учињено због чега без све земље оста. Тај је чех имао 
браће шест који су имали моћ и част, и од њих много чељади поста. (све) њих једне ноћи чех 
сакупи, и потајно изиђе из земље чије име би Карватија, и ишао је од леса до леса, старце све на 
плећима носећи“ (2, 5-14).
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другу, скупе, диоклецијану, Тавресијум и Бедерин (7). други аутори, међу-
тим, смештају дарданију ближе дунаву и дардане некако присаједињују 
Трибалима. Тако, на пример, Лудовик Туберон (1459–1527) сведочи о томе 
да је дарданији блиска македонија (уп. Tuberonis, 1784, 263). међутим, Ту-
берон говори за кнеза Лазара да је „Dardanorum Rex“, односно, да је владар 
Дардана (264). на другом месту, он наводи, „Georgius Dardanorum & Tri-
ballorum Rex, Stephani Nemagnae Successor“ (206). Видимо одавде да се дар-
данци поистовећују са србима, односно, да се срби подразумевају и под 
једним и под другим именом (и дардана и Трибала). очигледно је да и у 
другим случајевима наилазимо на племенске или могуће војно-сталешке 
разлике у именовањима серба, које поједини аутори час помињу као пле-
мена, а час као народе (уп. Papazoglu, 1969, 47). дарданце поред Трибала 
географски поставља и мелантон (уп. Melanthon, 1572, 749-750)5. у првом 
тому свога дела Sistema del Mondo, у једанаестом поглављу посвећеном 
Илирији, Виторе силвио Гранди говори о сербији, те наводи више од сто 
година пре Рајића, да су скупи место у дарданији (26), али и да су дардан-
ци „Popoli della Troiade“, односно, народ Троје, иако говори да су „Serbli 
Popoli Settentrionali“, односно, северњака. он уз дардане смешта Керавне 
(као и Рајић), дирионе, диндаре, дере и дериопе (vittore Silvio, 1716, 309). 
силвио Гранди не измишља ништа ново већ преноси заправо древно 
предање записано још у Илијади. По том предању дардан је први дивов 
син, и он је сазидао дарданију пре него што је постојао град Илиј (уп. 20: 
215-217). Пријам је од лозе дардана (уп. 3: 303; 22: 34; 24: 171, 352, 629), а дар-
данов син звао се Ил (11: 372). сам Пријам био је дарданов унук (13: 376). на 
другом месту Пријам се назива дардановим сином (7: 366), али је значење 
син овде највероватније уопштени знак нечијег потомства, а не потомство 
првог колена. Ахилеј је такође дарданац (24: 631). на зидинама Троје на-
лазила су се врата која су се звала дарданска (22: 194, 413). неки истражива-
чи сматрају да дарданци могу бити у Троади и пре егејске сеобе (xIv и xIII 
век пре христа) (уп. Лазић 2009, 67).

оно што је посебно важно за нашу тему јесте Рајићево сведочанство 
по коме су срби понели сопствено име из Асирије и сарматије у земљу која 
се по њима зове сербија (117). на основу његовог сведочанства можемо 
закључити да су данас на делу супротни процеси по којима тзв. нације 
настају од територијалних одредница, а не по имену самог народа! Тако се 

5 За очекивати је да јелински (и јелинизовани) аутори користе домаће комедиографе како би 
не само културолошки, већ и цивилизацијски с висине свог јелинизма гледали на све тзв. на-
роде наших простора, па су и племе Трибала сврстали у највеће варваре (уп. Папазоглу 1969, 
64-68), не одређујући се притом према робовласништву као облику друштвеног уређења Атине 
у њеном највећем „процвату“. 
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различитим племенима и сталежима због топонима одређује и национал-
на посебност. на исту ствар указује и матић у вези са минојском циви-
лизацијом (уп. матић 2012, 235-239, и матић 2014, 275-282).

следеће важно Рајићево сведочанство односи се на само насељење 
Илирика. наиме, када је Исус навин прогнао староседеоце Палестине и 
других предела, они су се населили поред јадранског мора и временом оси-
лили и на мору и на копну тако да су имали и своје краљеве. Кадмос фени-
чанин, који је јелинима начинио и дао писмо да се њиме служе (уп. Τατιανός, 
PG 6, 881B), био је први владар потоњег Илирика. Њега је наследио Илирије 
Кадмов, син Полифема и Галатије. Географска одредница Илирија по овом 
Илирију носи свој назив. Илирије је имао шест синова: Ахила, Автарија, 
дардана, мида, Тавлантија, Перхеба и кћери, Парту, даорту, дасеру и дру-
ге. По овом предању од поменутих синова и кћери Илиријевих настали су 
претходно поменути „народи“ (12). После Илирија Автарије је управљао 
Илиријом а Алциној Керкиром. Автарије је дао Грцима помоћ против 
Тројанаца, а Антенор Тројанац је са енетима изашао из Троје и у Истри, 
јапидији и Либурнији основао област Венетију (13)6. Касније је Александар 
Велики завладао Илириком и сабравши илирску, дарданску и трибалску 
војску ратовао је са Персијом7. После Александрове смрти, Плеврат је први 
владао Либурнијом, Илиријом, Истром и јаподима, да би га потом насле-
дио његов син Агрон (14). народи Илирика имали су заправо племенска 
уређења и говорили су истим језиком. Рајић у том смислу наводи да су 
скити (у које он убраја Готе, Певцине, Трутунге, остроготе, Виртингве, 
сигипеде, Келте и Геруле) са тристо хиљада војника напали Римљане, а да 
су поред њих сармати прешли Понт и опустошили све крајеве до Киликије 
у Азији; и „ово су све“, како рече, „преци словена и Венета“ (18). у време 
Императора Прова сармати и скити у Илирику много су страдали све до 
доласка Атиле хуна у време Теодосија II. Атила је окупио Готе, Алане и Ге-
пиде и напао Илирик прошавши сву мисију и Тракију до Термопила, као и 
на Запад до Италије. После Атилине смрти, Готи, Гепиди и сармати се на-
сељавају у Илирији. Готи су са својим владарима Валимиром, Теодомиром 
и Видимиром дошли из Паноније у Илирик, да би се касније поделили у две 
групације од којих је једна, под Видимиром отишла у Италију и Галију, а 
друга под Теодомиром у мисију. Касније је краљ Гота Теодорик покорио 

6 Исти податак налазимо и у истраживањима Анатолија Кљосова који са становишта молеку-
ларне историје говори о Тројанцима који су постали Илири. Види, Професор Анатолиј Кљосов, 
доктор хемијских наука, говори о днК генеалогији, део 2, https://www.youtube.com/watch?v=Y 
Mb1LcAEwiQ&list=PLlQFuYNjNI1suMHvdmwc9aIAEcWPWOtMS&ab_channel=FondStrateske 
Kulture 16. 07. 2017. 0: 238: 41-0: 24: 40.

7 Кљосов такође сведочи да су срби били у војсци Александра македонског. Види исто, од 0: 
25: 15.
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далмацију и Италију (19). По доласку Бугара, Аникије јустин I Трачанин 
имао је савез са готским владарима евтариком, свевладом и селимиром. 
доласком јустинијана готски владар свевлад прогнан је у Италију. у то 
време Илиријом је владао остроил са својим сином свевладом.

у овом сажетом осврту видимо између осталог да су поменути влада-
ри Гота чије топониме налазимо широм данашње европе носили имена 
разумљива и данас свакоме са наших простора. јасно је да мноштво сукоба 
на просторима од Црног мора до јадрана и у предримско8, а нарочито у 
римско време није могло бити „национално“ обојено. нације у данашњем 
(политичком) смислу те речи нису постојале на поменутом простору. Иде-
олошка искључивост у формирању политичких граница „нација“ на хелм-
ском полуострву представља политички изум европског Запада xIx века. 
Владари које смо поменули сасвим уобичајено ратовали су и против својих 
саплеменика сваки пут када би ови били на супротној страни бојног поља, 
тако да националистички конципиран облик ратовања Запад умеће на на-
ше просторе од друге половине xIx века. утолико и важност Рајићевог 
историјског предања препознајемо у чињеници да је владарима ових про-
стора било важно да покоре себи најпре своје племе, па потом и друга пле-
мена, и да власт после њих наследе њихови потомци9. данашње терито-
ријалне поделе „нација“ препознајемо искључиво као политичко-исто-
ријске, а никако као националне. насилно одржавање „националних“ или 
„националистичких“ свести сагледавамо око себе као трагикомичан фено-
мен чији изум свакако није плод размишљања човека са наших простора. 
Због тога је сваки рат на овим просторима од друге половине xIx века до 
данашњег дана смишљен и наметнут од стране варварских политичких 
замисли Ватикана, франака, гордог Албиона и Германа.

Ако бисмо реално и у најширем могућем смислу посматрали различи-
тост људи, њихових насеобина и обичајног начина живота, једино што 
бисмо препознали као спољашњу разлику била би боја коже и различитост 
наслеђених обичаја. уколико бисмо само на тој основи посматрали раз-
лике међу људима не тврдимо да би се спречили будући ратови, али би за-
сигурно нестао највећи број садашњих тзв. „националних“ разлога, мотива 
или повода за међусобна убијања.

могућа еклисиолошка перспектива Рајићевог историјског предања 
ни наши преци па ни наш архимандрит јован Рајић нису могли знати 

да ће се једнога дана појавити наука која може одредити човеково етно-

8 на овом месту не узимамо у обзир сукобе Грка и наших предака, нити сукобе Рима и наших 
предака.

9 То никако не значи да древни племенски начин организовања живота сматрамо садашњим 
„идеалом“, већ указујемо на тадашњу политичку реалност.
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географско порекло као и миграциони правац кретања његових далеких 
предака. Та нова научна дисциплина део је шире научне области коју пре-
познајемо као генетику, и она се бави днК генеалогијама. харвардски про-
фесор Анатолиј Кљосов ову нову научну дисциплину назива молекулар
ном историјом, тако да „молекуларни приступ омогућује да се изврши 
прекомпозиција уз честу измену устаљених појмова историјске науке“10. 
Без ближег укључивања молекуларне историје у научно-истраживачки 
процес не могу се са довољном егзактношћу прихватати резултати ис тра-
живања историје, археологије, етнологије, лингвистике, палеонтологије. 
дакле, у питању је наука којом историјска и археолошка истраживања до-
бијају потребну егзактност, односно, релевантност. За нас је важна чи-
њеница да је много од онога што су сербски историчари записали као ис-
торијско предање њиховог времена, модерна наука недвосмислено потвди-
ла. ова чињеница, међутим, отвара и многе осетљиве и непријатне теме. 
Тако, на пример, ако се милошу милојевићу не признаје научна аутентич-
ност, и a priori одбацује свака његова историјска поставка као псевдо-ис-
торијска или псевдо-научна, тада се од тзв. официјелне или „позитивне“ 
(владајуће) науке очекује не да ћути, већ да призна сваку милојевићеву 
тврдњу која би била апсолутно доказива савременим научним крите ри-
јумима, па макар мило јевић до ње дошао и претпоставимо, ненаучним 
гледиштем. Интересантно је да се један управо такав случај тиче мило-
јевићевог сведочанства о пореклу јелина (уп. Кљосов, 2010, 77), што је да-
нас права табу тема, иако су истраживања хаплогрупа организована од 
стране европске уније потврдила да су „географске баријере у генетици 
важније од језичких, и да су суседни народи међусобно сродни чак и када 
не говоре истим јези ком“ (уп. Петровић, Пауновић, 2014, 133). да ли би се 
ова, научно-неоспорна чињеница могла применити и када су у питању 
историјске свезе срба и јелина (?), остаје за многе као неистражено питање 
до онога дана када се буду исправљале историјске неистине којима су учене 
генерације људи.

оно што привлачи нашу пажњу у Рајићевим историјским поставкама 
јесте чињеница да су на просторима Илирије (од Црног до јадранског мо-
ра) живели, како он рече, народи који сви заједно беху словени (9). Ау-
стријски двор у Рајићево време србе је званично називао „Илирико-ра-
сијанским народом“ (9). срби су називани, како Рајић рече, и „Рассами“ 
(9). Интересантно је запазити да појам Словен или Славен за Рајића јесте 
много шири од појма народи, тако да Рајић жели рећи да простор од Црног 

10 Види код, Професор Анатолиј Кљосов, Историја и днК словена, срби су бранили Троју, 0: 
08: 35-0: 08: 51.
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до јадранског мора насељава, нашим (садашњим) језичким значењем ре-
чено, један и исти народ. уколико пак, генетска истраживања хаплогрупа 
указују на биолошке основе једног и истог народа на поменутом простору, 
и његовим унутарнародним варијететима, утолико пре се морамо суочити 
са потребом укључивања одговарајућих неоспорних научних чињеница у 
образовни систем црквеног школства, колико год научно-технолошке ис-
траживачке методе биле нове, и као нове-политички неприхваћене. узима-
мо притом у обзир и очекивану образовну инертност, али и свесне отпоре 
утицајних олигархија које креирају њима одговарајуће идеолошке правце 
деловања образовних система. у нашем времену сведоци смо великог по-
литичког и духовног притиска сила овога света на православни живаљ 
наших простора. 

читав xIx век у западној европи у знаку је експанзије националистич-
ких политичких покрета, који су, гле чуда, и током xIx и током xx века 
показали своје право лице тек у варварским походима њихових солдатески 
на Православни Исток11. Због таквог варварског политичког смера нама 
србима није омогућено да уђемо у ближе политичке односе са (данас зва-
ном) Румунијом и Бугарском, али јесте са тзв. народима, хрватима и сло-
венцима који су римокатолици, и са којима такође делимо исто порекло. 
Последице оваквих историјских безумља у која су нас увлачили не само 
инославни мрзитељи, већ и домаћи занесењаци демонским духом Запада, 
гледамо и данас у овом политичко-историјском галиматијасу у коме живи-
мо. да барем нисмо пригрлили комунистичку прелест признајући „народе 
и народности“, и да смо веру сачували у ширем слоју друштва имали бисмо 
више наде да ће Господ бити благ према нама у драматичним данима који 
долазе на читав свет. с друге стране, сведоци смо да „национална“ раз-
дељења српске и Румунске Православне Цркве омогућују и национално 
обојене манипулације. национална одредница (из xIx века) веома лако се 
„пресели“ и црквено оправда позивањем на румунску националну припад-
ност живља које обитава изван оквира румунске државе. ово није једини 
проблем, у питању је мноштво сличних случајева кроз историју помесних 
Цркава на нашим просторима. националне одреднице упитног порекла 
наметнуше се као реални (међу)црквени проблем.

у Рајићево време није било развијено коришћење више научних грана 
којим би се много егзактније одредило порекло и прапостојбина неког 
појединца, па потом и народа, али данас то представља потпуно ординарну 

11 Кљосов говори о константи замишљене историјске линије која је заправо политичка линија 
поделе словенског и несловенског (западног) живља, а која се протеже од јадрана преко словен-
ског дела европе укључујући ту и источну немачку која је некада сва била словенска. он говори 
и о рату на тој „замишљеној“ линији од пре 3200 год. Види код Кљосов, од 0: 19: 00-0: 21: 50.
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научну могућност. Рајићево сведочанство у потпуном је складу са истра-
живањима како из области модерне лингвистике и археологије, тако и са 
модерним достигнућима из области генетике. највећи број људи на нашим 
просторима носи исти или сродни геном, како на простору који се данас 
назива Румунија, тако и на простору Бугарске и србије. не смемо забора-
вити да је један део сербског народа због цивилизацијског комфора при-
хватио да носи имена других (тзв.) народа. домете поменутог комфора 
видимо и у наше време кроз најпре англо-амерички, а потом и западноев-
ропски back up за новоформиране „нације“ које на нашим просторима 
посташе Бошњаци, Црногорци, македонци, хрвати, Шиптари (који су у 
великом броју заправо поарбанашени срби, као добар део Албанаца на 
Ким), словенци. Генетска истраживања показују, међутим, да је свима на-
ма заједничко порекло што се види и кроз наше свакидашње навике и 
обичаје.

на основу предреченог намеће нам се најопштије питање: можемо ли 
рачунати на могућност да се на историјском хоризонту пројави реална и 
еклисиолошки оправдива свест о националном јединству народа на на-
шим просторима? Ако телеолошку сврху међуцрквеног јединства, одно-
сно, христолошки темељ еклисиологије, подупиру не само историјска на-
ука, већ и друге научне гране које коинцидирају историјској (попут линг-
вистике, археологије, етнологије, али неизоставно и генетике), тада је от-
ворен еклисиолошки правац и у овом историјском тренутку. уколико су, 
дакле, доказива историјска сведочанства јована Рајића, али и осталих ау-
тора које у раду поменусмо, онда се пред нама отвара могућност за један не 
толико немогућ еклисиолошки хоризонт. Говоримо, дакле, о Православ-
ном начину живота који поштује варијетете народних обичаја унутар сва-
ке од националних држава са национално признатим помесним Црквама. 
То значи да су све Цркве у богослужбеној заједници са свим другим помес-
ним Црквама. у нашој скоријој историји уверили смо се да су користећи 
логику националног одређења по географском „рецепту“ вазалне држави-
це са простора тзв. бивше југославије, потпомогнуте, гле чуда, увек истим 
спољним факторима и њиховим варварским фалангама, покушале да на-
метну идентичан „национални“ рецепт и у формирању нових „цркава“ на 
све мањим географским просторима. у том настојању препознајемо мо-
дер нији облик фамозне крилатице „Балкан балканским народима“. сма-
трамо да би се у међуцрквеном дијалогу Православних Цркава на овим 
просторима, а ту најпре имамо у виду српску, Румунску и Бугарску Право-
славну Цркву, требала отворити одговарајућа еклисиолошка дебата којом 
бисмо обухватили све оне животне аспекте, које људе ових простора пот-
пуно идентификују са Црквом. уколико би се испоставило да се међусобне 
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разлике тичу искључиво политичких узрока чије су кохезионе силе управо 
силе „овога света“, био би то свим православним хришћанима јасан знак да 
се Богу морају покоравати више него људима (дап. 5, 29). сматрамо да 
црквено дело у божанској икономији спасења подразумева и што присније 
црквено јединство различитих делова истог народа на овим просторима. 
утолико сматрамо много моћнијим устројство помесних Цркава у њиховој 
још потпунијој свести о националном јединству, будући да питање о на-
ционалном јединству на нашим просторима до сада није смело бити от-
варано због тзв. политичке коректности која је Православним хришћанима 
постепено одузимала животни простор. уз то, регионална расцепканост 
има за последицу развијање лажних националистичких свести и осећања 
на све мањим географским површинама. Истовремено, инсистирање на 
сопственим „националним“ обе лежјима (углавном наметнуте) световне 
власти обезбеђује се кроз „законске оквире“ кроз које се сада легално узур-
пирају најпре националне, а потом и црквене самосвојности. управо због 
тога важно је препознати тренутак да се у црквеном дијалогу национални 
моменат још више нагласи, али овога пута чињеницом да смо сви од Јадрана 
до Црног мора један и исти народ! То значи да бисмо требали имати и је-
динствени образовни приступ и свест о свим наметнутим поделама на 
нашим просторима. Ако би се ове теме отвориле у свим појединачним 
животним доменима сваког дела наше народне целине, сматрамо да би се 
врло брзо дошло до буђења свести о најпре духовним, а после тога и свим 
осталим бенефитима живота на просторима од јадрана до Црног мора. 
Ако државе могу самостално да орга низују различите „заједничке седнице 
влада“, због чега ми као Црква не можемо бити много слободнији у том 
смислу? Зар су наше духовне, али и крвне везе са данашњим Румунима и 
Бугарима слабије од политичких веза које, на пример, србија у тзв. зајед-
ничким седницама влада, одржава са мађарском? 

сматрамо да бисмо са свешћу о хришћански јединственом народу од 
Црног до јадранског мора вишеструко повећали будуће бенефите и само 
као Црква победили поделе наметнуте катастрофалном политиком које-
каквих балканских дискурса, који непрекидно трају од времена нашег ос-
ло бађања од Турака, па до данас, наметањем тзв. глобализације која управо 
покушава пандемијом (страхова) да нас смести у разне облике физичких и 
душевних неслобода. Ако бисмо се озбиљно оријентисали на црквено 
предање по штујући досадашње историјско искуство живота Цркве, као и 
историјске артефакте, тада бисмо као Православна Црква, на одговоран 
начин довели у питање даљу погубност политике divide et impera која је-
динствени народ хелма, као што видимо, разједињује у духовном, економ-
ском, политичком, војном, па и у биолошком смилу. није тешко закључити 
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да овај историјски притисак постојано има само један дубоко смишљени 
смер, а његов циљ препознајемо у нестанку Православне Цркве и забораву 
Имена Господа Исуса христа. Алтернативу овој опасности можемо препо-
знати на темељима истине коју данас, као и до сада, сведоче не само научна 
достигнућа, већ и предања која у свим појединачним (локалним) аспекти-
ма баштинимо. мишљења смо да нико не би био закинут ни за какву суш-
тинску, и на црквеном предању изграђену особеност (која неретко сеже и 
до нивоа различитих обичаја унутар живота једнога и истог села), него да 
би еклисиолошко јединство било уздигнуто на виши ниво заједништва у 
христу. сматрамо да чак и одређена историјска инертност коју Црква у 
свом начину постојања носи као живи организам допушта да темељно раз-
мотримо могућу историјску прилику за широкоугаоно преиспитивање 
еклисиолошког места и времена у коме нас драги Бог држи у постојању. То 
би само по себи оставило без аргумената све оне демонске „душебрижни-
ке“ који сада могу само да жале за историјски неуспелим покушајима ели-
минисања православног народа са ових простора. једино делатно-обла-
годаћена свест о нашем оригиналном богочовечанском праву на постојање 
може бити у стању да поништи свако, па и садашње историјско искушење 
као логични наставак робовласничких агенди спровођених над нама, ево, 
већ више од сто педесет година. сматрамо да бисмо из те перспективе иш-
ли у сусрет долазећим исто ријс ким догађајима са богодарним, моћнијим и 
још јаснијим хришћанским јединством кога би, верујемо, сам Бог благо-
словио у овом делу света.
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THE HISTORICAL TESTIMONY OF JOvAN RAJIĆ AND 
THE POSSIBLE DIRECTION OF HIS ECCLESIOLOGICAL 

RECEPTION

Summary: We find the significance of Jovan Rajić’s work “History of various 
Slavic peoples, especially the Bulgarians, Croats, and Serbs” („Историја 
разних славенских народов, најпаче, Болгаров, хорватов, и сербов“) 
in many forgotten aspects of the historical tradition of our people that are 
relevant in this historical moment. Having in mind the usable value of 
Rajić’s historical writing, we expect that at least one aspect of his work will 
become the subject of deeper research work. Some of Rajić’s basic historical 
settings also justify the scientific and research endeavors of modern times. 
Since these are undoubtedly true coincidences of Rajić’s (and not only his) 
historical story about the origin of the people in this area, with the genetical 
results as a newer scientific research field, this fact opens space for consid-
ering issues related to one of the possible hitherto unconsidered aspects of 
the church structure of the local Orthodox Churches on the so-called Bal-
kan Peninsula. The modest ambition of this thematic review of ours is to 
point out the true state of affairs on this issue, and to propose a realistic, that 
is, achievable ecclesiological perspective based not only on modern scien-
tific research, but also based on the Truth of the Church. In the future, this 
perspective would, on a very realistic and true basis, imply the expansion of 
the borders known so far within which local church life is organized in our 
area. It would be, in our opinion, a kind of ecclesiological challenge that we 
could face peacefully and cheerfully with God’s blessing,. 

Keywords: People, tribe, language, settlement, war, Illyria, Thrace, Church.
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ЗоРАн деВРЊА

сРПсКА КАнонсКоПРАВнА мИсАо у  
АусТРо-уГАРсКој нА ПРеЛАЗу ИЗ 19. у 20. ВеК

. . .
ТЕОЛОГИЈА НИКОДИМА МИЛАША  

У ФОРМИ КАНОНСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ
- други део -

Апстракт: у оквиру милашевог обимног стваралачког опуса својим 
тематским посебностима, методолошким специфичностима и садр-
жајним квалитетима издвајају се три књиге: Правила Православне 
Цркве са тумачењима, Православно црквено право и Црквено казнено 
право. сва три књиге се у приступу елаборираним темама разликују 
од превлађујућих милашевих дела апологетске и полемичке садржи-
не са наглашеним историографским приступом истраживању и из-
лагању обрађиване материје. у наведеним делима се нарочито препо-
знаје опредељеност нашег епископа да на разумљив и свакоме при-
ступачан начин изложи науку канонског права у дефинисаном и на-
глашено сложеном егзегетском научном маниру у оквиру којег се скла-
дно прожимају историја Цркве, њено догматско предање, променљиве 
организационе форме, дијахронична канонска свест, древни правни 
институти и елементи позитивних правних система. 
Кључне речи: никодим милаш, свештени канони Цркве, епископ, 
рукоположење, митрополит, Патријарх, црквени суд, црквени брак, 
превод и тумачење канона.

Увод
у првом делу овог чланка1 покушали смо да на примеру милашеве 

књиге - Словенски Апостоли Кирил и Методије и истина Православља - 

1 Зоран деврња, „српска канонскоправна мисао у Аустро-угарској на прелазу из 19. у 20. век 
– Теологија никодима милаша у форми канонске егзегезе, први део“, у Зборник Матице српске 
– Радови са научног скупа у оквиру пројекта матице српске „Богословље и духовни живот 
Карловачке митрополије – од 17. до почетка 20. века.“ и пројекта фондације Конрад Аденауер 
„Теологија и модерно друштво – о неопходности међурелигијског дијалога“, ур. Порфирије 
Перић и Владимир Вукашиновић, стр. 121. -134. 
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покажемо домете, озбиљност и јединственост његовог апологетског бого-
словља. међутим, како смо већ нагласили, у том покушају милаш је у ве-
ликој мери био спутан и унапред детерминисан претходно постављеним 
тематским оквирима у већ бивалим малобројним и ретким диспутима Ри-
мокатолицизма са Православљем у прошлости, који су били често исфор-
сирани и узгредно организовани поводом других пратећих доминантно 
ванцрквених, политичких или друштвених околности. узимајући наведе-
не чињенице у обзир сматрамо да је наш епископ у богословском смислу 
много изражајнији, креативнији и дециднији, слободнији и у разумевању 
црквеног предања лепршавији у своја три наредна монументална дела: 
Правила Православне Цркве са тумачењима, Православно црквено право и 
Црквено казнено право. у жељи да расветлимо милашев теолошки посту-
пак посветићемо се управо анализирању ова три дела са циљем да покаже-
мо у којој мери је његов напор еклисијално и социјално-политички детер-
минисан, а у којој је, са друге стране, сасвим јединствено његов и као такав 
аутентичан. 

 Богословска димензија Mилашеве књиге  
Правила Православне Цркве са тумачењима
Књига - Правила Православне Цркве са тумачењима – представља ми-

лашев вишедеценијски труд са тежњом да канонску мисао Цркве учини 
доступном на српском језику преводом самог текста канона, а такође и 
настојање да целокупно канонско предање, садржано у еминентним тума-
чењима како православних тако и инославних аутора, сублимирано из-
рази на њеним страницама. Подухват је очито био монументалан, а упо-
требна вредност књиге(а) и историја њеног присуства у свакодневици на-
ше Цркве и њених пастира то додатно потврђују. о утицајима на аутора 
смо говорили у првом делу (чланак у претходном броју), а на овом месту 
бисмо нагласили да ово дело представља известан полигон за демонстра-
цију како ауторовог богословског генија и његовог несвакидашње широ-
ког и свеобухватног историографског и еклисиолошког захвата у теолошко 
наслеђе превсходно православног истока, тако и ништа мање храброг ос-
лонца на релевантну теолошку традицију хришћанског запада, што заједно 
узе то милаша чини једним од најкомлетнијих, најкомплекснијих и нај-
компетентнијих мислилаца и теолога своје епохе. Иако написано на срп-
ском језику и у форми некакве, рекли бисмо, само милашеве нестандарди-
зоване синтаксе, па у том смислу често неразумљиво нарочито савременом 
читаоцу, милашево дело о којем говоримо је врло брзо прерасло границе 
нашег малог европског језика и постало кредибилни духовни и научни из-
вор црквеним посленицима, духовницима и научним прегаоцима како 
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православне тако и других хришћанских традиција. милаш врло успешно 
„плива“ кроз многобројне и различите историјске епохе и њима иманент-
не црквене прилике, кроз различите државно-правне системе и културо-
лошки детерминисане еклисијалне средине покушавајући да сваком кано-
ну одмери његову аутентичну мотивацију, интенцију и коначну сврху. Зо-
нара га, по милашевом личном сведочењу2, највише инспирише, али не 
избегава ни Аристинову прагматичност у изражавању канонског наслеђа3, 
нити Валсамонову комплексност4 условљену државно-политичким кон-
текстом у којем овај аутор ствара и на који је егзистенцијално упућен. осо-
беност милашевог теолошког исказа можемо најбоље сагледати кроз ње-
гово морално богословље, разумевање развојног карактера црквених ор-
ганизационих модела, њихових друштвених узрока, еклисијалних после-
дица, као и процеса уобличавања на њима заснованих црквених инсти-
туција. оно што књигу(е) Правила Православне Цркве са тумачењима 
чини питкијом и лакшом за читање јесте пре свега одсутност унутар ње 
често јетке и понекад мучне полемичности која одликује већину милаше-
вих дела. обимност преведеног и протумаченог канонског материјала ми-
лаш разлакшава његовом поделом у два тома од којих се у првом налази 
превод и тумачење канона Васељенских сабора и светих Апостола, а у 
другом Помесних сабора и канона светих отаца.

милаш је као преводилац врло прецизан и терминолошки богат поку-
шавајући да, у појединим канонима, кључним изразима на грчком и латин-
ском језику да не само буквално значење, које такође може бити вишезнач-
но, већ и оно пренесено, интенционо, као и оно које више одговара духу 
његовог језика (народног српског језика) макар и одступао од преводилач-
ке тачности, при чему све подробно анализира, разјашњава, аргументује, 
на тај начин остављајући отвореним простор и за другачија преводилачка 
решења5. он преводи са оба древна језика (латинског и грчког) што ње-
говим преводима даје вредносну тежину и сложеност насталу упоредним 
сагледавањем језичких особености, терминолошке специфичности и син-
таксичке наглашености текста канона у сваком од поменутих језичких из-
раза. са друге стране, његови преводи су проверени преводима текста ка-
нона и на друге, велике језике, попут руског, немачког и енглеског. у том 
смислу, иако данас на савременом српском језику имамо још неколико пре-
водилачких редакција текста свештених канона Цркве, милашев прево-

2 никодим милаш, Правила Православне Цркве са тумачењима, књиг 1., Предговор, стр. А. 
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Као пример бисмо могли навести милашево тумачење 1. канона светих Апостола; види, н. 

милаш, ibid., стр. 43-45. 
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дилачки подухват остаје значајем непроцењив и својим ауторитетом неза-
менљив, до данас. 

Као тумач канона милаш се изражава наглашено сложено, готово на 
три нивоа разумевања текста. са једне стране он је доследни преносник и 
следбеник тумачења тројица ауторитативних византијских тумача, са дру-
ге одговорни пастир који сваком канону даје савремено еклисијално зна-
чење, како црквене средине коју сам предводи и са којом се духовно иден-
тификује, тако и оних које су му културолошки и свештеним предањем 
блиске, као што су на пример руска или грчка, али и оних инославних, које 
не заобилази али их и не прихвата без критичке свести и вредносне дис-
танце, а са треће научни прегалац који своја тумачења неретко претвара у 
исцрпне лекције6 на теме канонског богословља и црквеног права. Када 
говоримо о милашу као теологу који се изражава кроз свој преводилачки 
и егзегетски рад на пољу канонског предања неопходно је да нагласимо да 
он не припада тзв. ренесанси православног богословља која је одликовала 
руске богослове и богословске школе крајем 19. и почетком 20. века, већ је 
у већој мери представник једне традиционалније богословске струје која је 
своју кулминацију пројавила управо средином 19. века у духовном ам би-
јенту руских духовних академија на којима је и сам милаш интелектуално 
стасавао и сазревао. у том смислу у милашевим тумачењима често не на-
лазимо извесне богословске опсервације, размишљања и разумевања осо-
бености канонскоправних текстова која су нама данас не само уобичајена 
већ и општеприхваћена, и која представљају основни образац изражавања 
достигнућа савремене еклисиологије, литургике, историографије и канон-
скоправне науке. 

у тежњи да избегнемо анализирање милашевог бављења поједи-
начним канонима, будући да би нас то одвело у, за ову прилику, неприме-
рену опширност, можемо рећи да је у својој књизи Правила Православне 
Цркве са тумачењима наш епископ успео да изрази сво богатство свог 
богословског талента и да сасвим вољно и са нарочитом одважношћу ис-
корачи ван оквира канонског предања и да се кроз своја тумачења пројави 
и као пасионирани историчар Цркве, минуциозни литургичар, патролог 
истанчаних запажања и, на концу, одважни претеча богословске дисци-
плине коју данас назвамо упоредним богословљем. Таквим својим присту-
пом науци канонског права, као и самим канонима и њиховом тумачењу, 
милаш показује да канони за њега нису сувопарни носиоци порука неког 
сабора из прошлости које остају заробљене у времену и контексту у којем 

6 научни и наглашено уџбенички метод у милашевом излагању тумачења канона можемо 
видети у тумачењу 5. канона светих Апостола; види, н. милаш, ibid., стр. 49-61. 
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су настале или еклисијални увиди неког од отаца који је обележио своје 
време, већ жива реалност црквеног искуства која се дијахронијски про-
стире кроз све епохе. у овом милашевом капиталном преводилачком и 
егзегетском делу прошлост, садашњост и будућност Цркве се компримују 
у једно искуство, а реч Цркве исказана у форми канона на тај начин постаје 
свевремена, увек жива и аутентична. са друге стране, имајући у виду и 
тежину личних и друштвено-политичких околности7 у којима је милаш 
писао ово дело, његов труд сразмерно постаје грандиознији и аутори та-
тивнији, а такође и идентитетски изражајнији и аутентичнији, на корист 
не само православног српског народа и наше Помесне Цркве, већ и свих 
православних народа и њихових црквених заједница.

Уџбеник Православно црквено право
Православно црквено право је уџбеник који је епископ никодим ми-

лаш написао у претпоследњој деценији 19. века са жељом да ово дело по-
стане редовна литература богословима Задарске богословије којом је он 
тада руководио. од првог издања ове капиталне књиге дели нас сто триде-
сет година, а почетком 20. века излази и друго, допуњено и прерађено изда-
ње истог дела. у самом предговору милаш изражава своје мотивационе 
претензије које га подстичу да приступи писању овог дела, а исто тако 
сведочи да је његова идеја била да направи књигу уџбеничког карактера 
која ће својом исцрпношћу, садржајношћу и тематским богатством пари-
рати еквивалентним уџбеницима из обрасти науке Канонског права који 
су већ постојали на Западу8. Иако руски ђак милаш је као поборник једно-
ставне, свима разумљиве и адекватно елабориране научне мисли у већој 
мери инклинирао утицајима немачких правника, који су се бавили и нау-
ком канонског права, него утицајима руских и осталих теолога које је сва-
како уважавао и на које се такође ослањао9. Поред тога, милаш је пратећи 

7 Књигу Правила Православне Цркве са тумачењима милаш је написао у четвртом кварталу 
19. века. Прво је 1884. године изашло прво издање са много мање преведених саборских и ота-
чких канона, да би 1895. године објавио друго, допуњено издање, са свим релевантним канонима 
које прихвата Православна Цтрква. 

8 о својим намерама да овим уџбеником у квалитету парира западним уџбеничким пре-
седанима из области Црквеног права милаш говори у предговору овом делу у издању из 1902. 
године; види, никодим милаш, Православно црквено право, Предговор, стр. Iv.

9 у првом делу књиге када се бави теоријским позиционирањем науке Црквеног права милаш 
у фуснотама „открива“ ауторитете којима се приклања и изворе свога научног истраживања и 
богословствовања. Tу бисмо могли да издвојимо следећа имана - немачки аутори: Binterim, 
Kraus, Brinkmeier, Wiggers, Ahrens, Savigny, Jhering, Puchta, Schulte, Richter, Walter, Permaneder, 
Pachmann, Aichner, vering, Scherer, van Espen, Krabbe, Heimbach, von Hefele, Bickell, Maassen, 
Spittler, Achelis, Funk, Lauchert, …; енглески аутори: Bingham, Beveridge (Beveregius): италијански 
аутори: Zachariae, Ferrini, Lancelotti, Ballerini, de Marca, …; француски аутори: Mortreuil, Pitra, 
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развијеност правне науке превасходно на универзитетима немачког говор-
ног подручја постао део једног ширег академског програма правилног по-
зиционирања науке канонског права у систему правних наука. ова велика 
тема је у значајној мери ангажовала интелектуалну енергију европских 
правника 19. века у немачкој, Аустрији, Италији, француској, енглеској, 
али исто тако и у Русији, Грчкој, а делимично и преко милаша и у нашој 
академској средини10. оно што је важно истаћи у овом раду јесте да је наш 
епископ дао огроман допринос дефинисању канонскоправне науке као 
самосталне правне дисциплине која се својим методом и предметом истра-
жи вања може диференцирати у односу на све друге правне науке из обла-
сти јавног и приватног права. ова традиција доводи до формирања екли-
сијалног права (црквеног права) као посебне правне гране, а из ове поделе 
касније исходи и дефинисање посебне правне науке државно-црквеног 
права која поред еклисијалног права има данас своје место изучавања на 
европским универзитетима, претежно немачке језичке и културне про-
венијенције. на овим темељима, којима је значајно допринео и милаш, 
установљена је наука канонског (еклисијалног) права и на нашим висо-
кошколским установама, посебно на Правном факултету универзитета у 
Београду, још од првих година 20. века и у духу такве традиције се, поред 
Православног богословског факултета универзитета у Београду, изучава 
на њему (Правном факултету) до данас. на овом месту треба рећи да је 
милаш поред нескривеног талента за један број богословских научних 
дисциплина изузетно био добро образован правник, како на теоријском 
тако и на практичном плану и да се, као веома свестан тога, потрудио да 
све обиље свога талента, универзитетског знања и академске ерудиције 
преточи у лекције овог уџбеника, који својим обимом, садржајношћу, ис-
црпношћу, озбиљношћу и научном утемељеношћу превазилази оквире 
приручника за ученике једне средње богословске школе, која је била у по-
воју свога академског структурирања, са нескривеним претензијама да се 
у једном тренутку пројави и као школа универзитетског профила. овај 
уџбеник је требало у значајној мери да подржи и убрза тај процес. 

Када говоримо о уџбенику Православно црквено право морамо напо-
менути да је то књига која је врло комплексно структурирана и која у зна-
чајној мери превазилази оквире представљања и анализирања основних 

Malnory, du Pin, …; руски аутори: неволинъ, Павловъ, Заозерский, Тяжеловъ, Илъинский, ар-
хим. јоаннъ, соколовъ, Богословский, Лашкаревъ, суворовъ, остроумовъ, Пђвцовъ, малы-
шевский, Пальмовъ, Кургановъ, Барсовъ, …; српски аутори: чедомиљ митровић (Mitrovits), 
никифор дучић, јевтимије јовановић, никанор Ружичић, Теофан Живковић, …; грчки аутори: 
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10 види списак литературе, н. милаш, Православно црквено право, §9. Литература право-
славног црквеног права, стр. 26-37.
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принципа канонскоправне науке. милаш се веома амбициозно подухва-
тио изазова да представи канонско предање Цркве у форми научне егзеге-
зе њених елементарних чинилаца, као што су црквена организација, је-
рархија, свете тајне, хришћански (црквени) брак, монаштво, као и ком-
плексан однос државе и Цркве, са једне стране, и став Цркве према ино-
славним заједницама, са друге. међутим, оно што превазилази оквире јед-
ног класичног канонскоправног уџбеника и значајно доприноси његовом 
квалитету јесте чињеница да све наведене феномене црквеног живота 
милаш ставља у контекст правних института познатих још из времена 
класичног римског права. Имајући то у виду, ово милашево дело можемо 
разумети и као егзегетски подухват свеукупног осветљавања канонског 
предања, не само из сфере искуства његовог еклисијалног порекла, већ и из 
позиције сведочанства његовог социјалног ухлебљења и правног конте-
кстуа лизовања. у том подухвату милаш се отворено препушта провере-
ним ставовима доказаних ауторитета, савињија, Пухте и осталих, у тежњи 
да канонскоправну науку системски позиционира као сложену правну 
дисциплину која значајно одређује цео систем правних дисциплина. у при-
лог таквих претензија цело поглавље посвећује тзв. (с)помоћним наукама 
које доприносе системској дефинисаности науке канонског права и њеној 
структуралној сложености. силина наведене тежње га води ка неоправда-
ном запостављању самосвојности и ауторитативности тзв. (с)помоћних 
богословских наука Канонском праву у које наш епископ сврстава догма-
тику, старо- и новозаветну егзегезу, етику, Историју Цркве и Пастирско 
богословље. самом чињеницом да у фокус својих интересовања ставља 
Канонско право, милаш под помоћним историјским наукама подразумева 
и Арехеологију, дипломатику, хронологију, Географију и статистику, а од 
помоћних правних наука философију права, Римско право, (старо)је вреј-
ско право, (старо)словенско право и позитивне правне системе појединих 
држава. начин и обим елаборације значаја помоћних наука Канонском 
праву указује да је у милашевом научном систему Канонског права, по-
сматраном у ширем смислу, акценат управо на правним наукама које у 
структури његовог излагања материје представљају теоријску и матери-
јалну осу око које гради целовит и дефинисан систем Канонског права без 
већег осврта, који би значајније обавезивао, на богословске науке. можда 
се управо у тој констатацији препознаје милашева блага дистанцираност 
од систематских богословских дисциплина, коју је он пројавио још током 
школовања у сремским Карловцима, а која га није напуштала ни у Русији, 
нити по повратку из ње. Ради тога се као максималан домет милашевог 
систематског богословствовања могу препознати само његови апологет-
ски и полемичарски радови који обилују језичком јеткошћу и оштрином, 
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чега у његовим радовима као што је књига о којој говоримо нема у тој мери, 
што их чини питкијим, разумљивијим и систематичнијим радовима. у 
свом најзначајнијем канонскоправном спису уско научне структурирано-
сти, какав је уџбеник о коме говоримо, у циљу методолошке и садржинске 
подршке разјашњавању основних канонских принципа, милаш акценат 
ставља на историографске и правне науке превасходно у тежњи да шири-
ном научне елаборације канонскоправној науци, односно уџбенику, да де-
финисан академски статус за који се тада систематске богословске науке 
још увек нису избориле у мери која је аутору била потребна, те се у том по-
гледу и нису могле пројавити као базично подстицајне нашем епископу у 
процесу методолошког организовања овог дела.

Црквено казнено право
најспецифичније милашево дело, које се предметом истраживања у 

многоме разликује од свих његових ранијих радова, јесте Црквено казнено 
право. наш епископ се подухватио веома сложеног и помало незахвалног 
задатка да сегмент дисциплинарне еклисијалне праксе и црквених правила 
која је нормирају објасни у дефинисаном научном кључу, вешто прожи-
мајући, са једне стране, комплексно црквено предање и светописамска 
све дочанства, а са друге, чврсто формиран правни систем институциона-
лизованих аргумената. дубоко свестан да иако еклисијална дисциплинар-
на пракса настаје у препознатљивом црквеном амбијенту из искључивих 
разлога заштите јединства Цркве, њеног моралног сведочења и организа-
ционог устројства, она ипак има у основи пеналну праксу насталу у оквиру 
античког правног система старог Рима11, и да је ради њеног правилног 
објашњавања и разумевања, посебно у делу уџбеничког формата какво је 
ово, неопходно направити плодну синтезу две наведене нормативне реал-
ности које се међусобно прожимају и преклапају, али се у значајној мери и 
разликују и у својој сврсисходности разилазе. 

Превасходно пишући уџбеник из шире области Црквеног права (Црк
веног казненог права) милаш је пред собом имао задатак да уверљиво и 
аргументовано објасни на који начин се дисциплинарна пракса Цркве и 
њено еклисијално утемељење могу издвојити из целине корпуса канонског 
предања и као такве се истарживати, анализирати и вредновати као засе-
бан, издвојен и самосталан предмет. наиме, милаш се налазио пред заиста 
одговорним задатком да дефинише науку Казненог права као самосталну 
научну дисциплину и у односу на њен богословски, а такође и јури спру-
дентски научни контекст, а да она истовремено и даље својом суштином 

11 види, никодим милаш, Црквено казнено право, Приступ, Римско право, стр. 31-38.
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остане и црквена и правна наука. Ради тога он приступа релативно опшир-
ном, на неких педесетак страна, објашњавању научног и богословског 
утемељења науке Црквеног казненог права елаборирајући њену практичну 
и научну заснованост, развојни ток, њене изворе, покушавајући да изрази 
њену научну систематичност и поткрепљеност литературом, како свеште-
ном тако и правном. 

да је покушај систематизовања науке Црквеног казненог права за ми-
лаша представљао известан „ход по мукама“ показује и релативно хаотич-
на структурираност обог уџбеника који је садржински, поред уводног који 
смо већ навели, подељен на два дела, општи и посебни, од којих је посебни 
такође издељен на два раздела, са много подцелина у форми глава. у оп-
штем делу се наш епископ посебно труди да разјасни два кључна појма 
црквене дисциплинарне праксе, преступе и казне. у овом сегменту милаш 
се нарочито наслања на структуре, поделе и дефиниције које преузима из 
Пенологије као релативно нове научне дисциплине у оквиру кривично-
правне науке. следујући препознатљиву пенолошку трајекторију он по-
себно наглашава и разјашњава субјективно и објективно својство престу-
па, као и све елементе које их као такве детерминишу. до краја општег дела, 
који чини тек четвртину уџбеника, милаш се посвећује дефинисању еле-
мената црквене казне, односно, њихове суштине, сврхе и врсте. И у овом 
сегменту аутор се ослања превасходно на правне дефиниције казни и 
њихову системску поделу указујући на присуство пеналне праксе, која је 
формирана у секуларним правним системима, у опиту црквеног дисци-
плинарног права. Целокупни садржај општег дела милаш формира са ци-
љем да дâ науци Црквеног казненог права чврсту правну заснованост, што 
донекле открива и његову примарну мотивацију да приступи писању овог 
уџбеника следујући тренду формирања нових наука у оквиру правног на-
учног система, од којих је Пенологија у том тренутку била најмалађа. 

Посебном делу у књизи милаш посвећује далеко већу пажњу, о чему 
говори и обимност тог сегмента, у циљу дефинисања црквене димензије 
преступа и казни. Први раздео посебног дела посвећен је појашњењу си-
стема црквених казни у оквиру којег наш епископ препознаје опште и по-
себне казне, док даље међу посебнима преузима из јелинске еклисијалне и 
секуларне јуриспруденције две системске поделе, на диортичке и на софро-
нистичке казне. ова подела је данас помало већ заборављена, а гледано из 
перспективе писца овог чланка веома значајна јер нас враћа на оригинерна 
значења црквених казни које се примењују ради исправљања и „уму дри-
вања“ оних на које се односе, као и на препознатљиву и изграђујућу екли-
сијалну смисаоност и сврховитост њиховог постојања у пастирском иску-
ству Цркве. 
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други раздео посебног дела уџбеника Црквено казнено право милаш 
је у потпуности посветио преступима које је системски поделио на опште 
преступе који подразумевају прекршаје против вере и Цркве, опште и уо-
бичајене прекршаје против друштва, као и прекршаје којима се скрнави 
хришћански морал. у посебне црквене преступе, којима посвећује сам 
крај књиге, милаш убраја преступе клирика који се по дефиницији могу 
односити само на елементарне чиниоце свештеничке службе у Цркви. 

Иако начелно добро замишљена, помало неконзистентно структури-
рана, пребогата систематизацијама и дефиницијама, књига Црквено каз-
нено право оскудева у објашњавању једног веома значајног сегмента црк-
веног живота и њеног дисциплинарног искуства, а то је функционисање 
црквених судова, њихов развој, богословска утемељеност и историјска 
развојна вишестепеност. Везано за наведену недовољну осветљеност црк-
ве носудског поступка у начелу треба рећи да описивано милашево дело 
исто тако не објашњава ни значај институције црквеносудског тужиоца, 
браниоца, жалбеног поступка као и свих других процесних института који 
су већ у раној Цркви били веома развијени, а као такви махом преузимани 
из грађанскосудских процесних правила и института римског права

Закључак
у овом чланку смо желели да укажемо на особеност три књиге еписко-

па далматинског никодима милаша које се, у њима заступљеном пишче-
вом ерудицијом, приступом истраживања и излагања научног материјала, 
разликују од свих других радова нашег најеминентнијег каноничара. Те-
жња нам је била да изразимо сложеност милашевог методолошког и спи-
сатељског поступка који се превасходно одликује настојањем да синте-
тизује црквено богословско предање исказано кроз нормативно наслеђе 
Православне Цркве и вековима реципирана развојна постигнућа правне 
науке и позитивне правне прописе њему савремених евопских држава, са 
кључним рефлексијама на институционално самопоимање Цркве и њених 
чланова кроз различите епохе, друштвене системе и еклисијалне органи-
зационе форме. у духу ових настојања милашев поступак има карактер 
сублимиране и еклектизоване егзегетске наративне структуре која је поред 
своје еклисијалне предањске основе прожета и дефинисаним научно прав-
ним елементима. напред наведено чини епископа никодима милаша не 
само једним од најзначајнијих теолога и правника свога времена, већ и 
ранијих епоха (векова) као и наше савремености. 
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THEOLOGY OF NIKODIM MILAŠ IN THE FORM OF THE  CANONICAL ExEGESIS
– second part –

Summary: Within Milaš’s extensive creative opus, three books stand out 
with their thematic peculiarities, methodological specifics, and content 
qualities: Rules of the Orthodox Church and Their Interpretations, Ortho-
dox Church Law, and Church Criminal Law. All three books differ from 
Milaš’s earlier predominant apologetic and polemical works in their ap-
proach to elaborated topics, with an emphasized historical approach to the 
research and exposition of the processed material. The above-mentioned 
works especially recognize the commitment of our bishop to present the 
Canon Law science in an understandable and accessible way. In those 
books analyzed material is exposed in a defined and emphatically complex 
exegetical and scientific way within which the history of the Church, its 
dogmatic tradition, variable organizational forms, diachronic canonical 
consciousness, ancient legal institutes, and elements of positive legal sys-
tems are harmoniously permeated.
Keywords: Nikodim Milaš, sacred canons, bishop, ordination, Metropoli-
tan, Patriarch, ecclesiastical court, ecclesiastical marriage, translation, and 
interpretation of canons.
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