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Су че ља ва ња ли тур гиј ских те о ло ги ја  
у пре во ди ма све тих ли тур ги ја на срп ски го вор ни је зик у 20. ве ку

Вла ди мир Ву ка ши но вић

Сажетак: Рад по ка зу је, на осно ву кон крет них при ме ра узе тих из пре во да Све те ли тур
ги је Јо ва на Зла то у стог Ју сти на По по ви ћа, Ири не ја Ћи ри ћа, Еми ли ја на Чар ни ћа и Ко ми-
си је Све тог ар хи је реј ског си но да СПЦ, раз ли чи те те о ло шке прет по став ке и по ла зи шна 
ме ста на осно ву ко јих су они раз ре ша ва ни а по не где и ре ин тер пре ти ра ни.

Кључ не ре чи: Ли тур ги ја, слу жеб ник, про ско ми ди ја, ми ста го ги ја, мо ли тва, Ве ли ки вход, 
Тро пар тре ћег ча са. 

О пре во ди ма бо го слу жбе них књи га и упо тре би го вор ног је зи ка у бо го слу жбе ном 
жи во ту на ше Цр кве до са да је пи са но ви ше пу та и из раз ли чи тих угло ва.1 У овом 
огле ду по себ на па жња по све ће на је пре во ди лач ком ра ду оца Ју сти на По по ви ћа у 
од но су на ко ји су ана ли зи ра ни и дру ги ов де ко ри ште ни пре во ди. 2 По ред тек сто ва 
са мих мо ли та ва у об зир су узи ма не и ли тур гиј ске ру бри ке — ко је су но си о ци сна-
жне те о ло шке по ру ке а не са мо ри ту а ли стич ки де та љи. У раз ма тра ње ће би ти узи-
ма ни са мо при ме ри из Ли тур ги је Све тог Јо ва на Зла то у стог.

Пр ви при мер раз ли чи тих бо го слов ских прет по став ки при ли ком пре во ђе ња и 
ре дак ту ре ли тур гиј ског тек ста ви ди мо у од но су пре ма на зна че њу пр ве пр ве че сти-
це тре ће прос фо ре на Про ско ми ди ји. Отац Ју стин По по вић је у свом ста ри јем пре-

1 Ар те ми је Ра до са вље вић, Но ви ји бо го слу жбе ни пре во ди код нас, Бо го сло вље 1987, све ска 2, 107–116. У 
овом ра ду Ра до са вље вић ана ли зи ра пре во де бо го слу жбе них књи га (не са мо слу жеб ни ка не го и треб-
ни ка и дру гих књи га) Ири не ја Ђи ри ћа, Ју сти на По по ви ћа, Еми ли ја на Чар ни ћа и Ко ми си је САС. Што 
се са мих ли тур гиј ских тек сто ва ти че он он ана ли зи ра са мо пр ве про збе Мир не и Су гу бе јек те ни је као 
и во зглас Су гу бе. (стр. 111–112); Не над Ми ло ше вић, До при нос ар хи ман дри та Ју сти на По по ви ћа уна пре
ђе њу ли тур гиј ске све сти код Ср ба, Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку: ис тра жи вач ки про бле ми и ре-
зул та ти, књ. 3, Бе о град 2008, 47–54.

2 При ли ком пи са ња овог ра да ко ри шће ни су сле де ћи пре во ди: Ју стин 1922 = Бо жан стве на Ли тур ги ја 
Све то га оца на ше га Јо ва на Зла то у ста, пре вео са грч ког је ро ђа кон Ју стин Сп. По по вић, Бе о град, 1922 
(у Срем ским Кар лов ци ма: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја); Ју стин [Радосављевић 1967] 1922, = Слу
жеб ник на срп ском је зи ку, пре вео др Ју стин По по вић, проф. Уни вер зи те та, сре дио је ро мо нах Ар те ми је 
су плент, Ма на стир Кр ка 1967, (ма ши но пис) ПБ I 4177 (На кра ју тек ста Све те Ли тур ги је Јо ва на Зла то у-
стог сто ји да је пре ку ца на у Ма на сти ру Кр ки 18. фе бру а ра 1967. го ди не, стр.142.); Ћи рић = Не де ља Све
те Пе де сет ни це — пра знич не слу жбе, с грч ког пре вео еп. Ири неј [Ћирић], Уј ви дек [= Но ви Сад] 1942; 
Чар нић = Чин све ште не и бо жан стве не Ли тур ги је све тог Јо ва на Зла то у ста, пре вео с грч ког проф. др 
Еми ли јан Чар нић, Ди сел дорф 1976; Ју стин 1978 = Бо жан стве не Ли тур ги је, пре вео Ар хи ман дрит др Ју-
стин По по вић, ду хов ник ма на сти ра Ће ли је бив ши про фе сор Уни вер зи те та, Бе о град 1978; САС 1986 = 
Слу жеб ник, пре вод Ко ми си је САС СПЦ, Бе о град 1986; . САС 1988 = Слу жеб ник, пре вод Ко ми си је САС 
СПЦ, Бе о град 1998; САС 2007. = Слу жеб ник, пре вод Ко ми си је САС СПЦ, Бе о град 2007. При ли ком на-
во ђе ња упо тре бља ва не су и сле де ће скра ће ни це: Ли тур ги ја Све тог Јо ва на Зла то у стог = ЛЈЗ; Ли тур ги ја 
Све тог Ва си ли ја Ве ли ког = ЛВВ и Ли тур ги ја Пре ђе о све ће них Да ро ва = ЛПД. По ред на ве де них пре во-
да, у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма, тре ба ви де ти и: Бо жан стве на ли тур ги ја св. Јо ва на Зла то у стог: са пре
во дом, об ја шње њи ма и упут ством за цр кве но сло ве сно чи та ње: за школ ску упо тре бу и на род, Бе о град 
1929, при ре дио Ж. М. Ма рин ко вић (БМСНС I 5977, ЋИ РИЋ I 196); Бо жан стве на ли тур ги ја Св. Јо ва на 
Зла то у сто га, прев. Пе тар Т. Тр бо је вић, Но ви Сад 1939 (БМСНС I 772) и Све та ли тур ги ја: срп ски пре
вод са упо ред ним тран скри бо ва ним цр кве но сло вен ским тек стом мо ли та ва и пе са ма и об ја шње њи ма, 
Бе о град 1962, Све ти Ар хи је реј ски Си нод (БМСНС II 22188).
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во ду,3 што је по том по но вље но у пре пи су истог за по тре бе ма на сти ра Кр ке,4 ову че-
сти цу по све тио Бес те ле сним Си ла ма са на по ме ном да је: „та ко у грч ким слу жеб ни-
ци ма ...“ Еми ли јан Чар нић, ко ји је пре во дио са грч ких пред ло жа ка, то не чи ни, не го 
ов де оста вља по мен Про ро ка, Пре те че и Кр сти те ља Јо ва на.5 Ири неј Ћи рић спа ја 
обе ва ри јан те у јед ну це ли ну — об ја шња ва ју ћи да је јед на грч ког а дру га сло вен ског 
по ре кла. 6 У свом но ви јем пре во ду, отац Ју стин оста је до сле дан пр во бит ном ре ше-
њу: У част и спо мен пре ве ли ких чи но на чал ни ка Ми ха и ла и Га ври ла и свих не бе ских 
бес те ле сних си ла, 7али са да раз ви ја чи та ву ма лу бо го слов ску апо ло ги ју свог из бо-
ра. Он об ја шња ва овај свој по сту пак це ло куп ном та да шњом грч ком ли тур гиј ском 
прак сом, као и мно гим ста рим ли тур гиј ским ру ко пи си ма, ка ко грч ким та ко и сло-
вен ским.8 По ред то га на во ди од ло мак из Ту ма че ња Све те Ли тур ги је Фи ло те ја Ца
ри град ског, где, Фи ло теј, го во ре ћи о Про ско ми ди ји, ди рект но по ми ње ан ђел ске си-
ле ко је на Св. Ди ско су окру жу ју Хри ста: „Ње го ва Ма ти је сво јом че сти цом Ње му с 
де сне стра не, Ан ђе ли пак и Све ти те љи су му с ле ве стра не...’’9 Ов де отац Ју стин по-
ка зу је суп тил но бо го слов ско осе ћа ње за је дин ство струк ту рал них еле ме на та јед ног 
ли тур гиј ског об ре да — ко ји ни ка да не са чи ња ва ју (са мим тим и не од ре ђу ју!) са мо 
ли тур гиј ски тек сто ви не го и дру ги ва жни еле мен ти ме ђу ко ји ма, сва ка ко, и ми ста-
го ги је. То ће ви ше го ди на ка сни је са же ти Р. Тафт ре кав ши се у ана ли зи јед ног об ре-
да не мо же ис тра жи ва ти са мо 

(...) ли тур гиј ски си стем, не го и ар хи тек тон ски и де ко ра тив ни си сте ми на ме ње ни да га 
окру же, као и ми ста го ги је ко је га ту ма че. Ин си сти рам на све три јер ви зан тиј ску син те-
зу не пред ста вља са мо пр ви еле мент, ри ту ал узет у не ком ва ку му (...) ви зан тиј ски об ред 
је бли ска сим би о за ли тур гиј ског сим бо ли зма (ри ту а ла) ли тур гиј ског окру же ња (ар хи-
тек ту ре — ико но гра фи је) и ли тур гиј ског ту ма че ња (ми ста го ги је). Сва ка истин ска исто-
ри ја ви зан тиј ског об ре да мо ра ра чу на ти на њи хов уза јам ни ути цај у раз во ју пре да ња.10

Ју сти нов трет ман ан гел ских си ла у ли тур ги ји на и шао је на сво је опо нен те и 
исто ми шље ни ке. Та ко, на при мер, Вла ди ка Ата на си је Јев тић сма тра по ми ња ње бес-
те ле сних си ла од ли ком ста ри је прак се што је ка сни је „у ру ским слу жеб ни ци ма не-
зна лач ки из о ста вље но“11 Са дру ге стра не, пи та ње по ми ња ња Не бе ских Си ла бес те-
ле сних на Про ско ми ди ји об ра ђи вао је и Па три јарх Па вле (та да Епи скоп ра шко-при-
зрен ски) у тек сту: Тре ба ли на Про ско ми ди ји ва ди ти че сти це за Све те Ан ђе ле,12 ко ји 
је пр во бит но об ја вљен 1974. го ди не, да кле пре штам па ња Ју сти но вог пре во да. Он је 
том при ли ком по ку шао да на осно ву „дог мат ског и ли тур гиј ско-исто риј ског ста но-
ви шта“ 13 оспо ри ва лид ност ове прак се. Основ ни дог мат ски ар гу мент ко ји из но си у 
овом тек сту је да „Спа си те ље во ис ку пи тељ ско де ло ни је би ло за ан ђе ле... Жр тва Хри-
сто ва би ла је за љу де... Ан ђе ли се ту не спо ми њу.“ 14 И на дру гом ме сту ве ли да је сми-
сао ва ђе ња че сти ца на про ско ми ди ји „опра шта ње гре ха (сто га не ва ђе ње по себ не че-

3 Ју стин 1922, 19.
4 Ју стин [Радосављевић 1967] 1922, 58.
5 Чар нић, 23.
6 Ћи рић, 281.
7 Ју стин 1978, 14.
8 Бо жан стве не Ли тур ги је, 230–231. 
9 Бо жан стве не Ли тур ги је, 19.
10  R. Taft, The Byzan ti ne Ri te: A Short Hi story, Col le ge vil le Min ne so ta, 1992, 18.
11 А. Јев тић, Хри стос Но ва Пас ха: Бо жан стве на Ли тур ги ја 3 — све ште но слу же ње, при че шће. за јед ни-

ца бо го чо ве чан ског Те ла Хри сто вог, Бе о град — Тре би ње, 2008, 43.
12  Па три јарх Па вле, Да нам бу ду ја сни ја не ка пи та ња на ше ве ре III, дру го из да ње, Бе о град 2007, 46–63.
13  Па три јарх Па вле, на ве де но де ло, 47.
14  Па три јарх Па вле, на ве де но де ло, 49.
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сти це за Све те Ан ђе ле) и про сла вља ње Све тих“15 Епи скоп Па вле је ов де, на из ве стан 
на чин, оси ро ма шио по јам спа се ња сво де ћи га ис кљу чи во на фе но мен ис ку пље ња.

Чи ње ни цом да је Епи скоп, и по то њи Па три јарх срп ски, Па вле уче ство вао у 
Ко ми си ји Све тог ар хи је реј ског Си но да то ком пре во ђе ња и при ре ђи ва ња си но дал-
них из да ња слу жеб ни ка на срп ском је зи ку, а има ју ћи у ви ду ове ње го ве из не се не 
ста во ве, мо же мо да об ја сни мо то да се у си но дал ним пре во ди ма не по ми њу Ан ђе-
ли16 на овом ме сту. 

Јед но од пи та ња у са вре ме ној ли тур гиј ској по ле ми ци код нас — до ду ше спо ра-
дич но али ипак при сут но, је сте и то — Ко ли ко пу та се чи та мо ли тва Ца ре не бе ски 
пред по че так слу же ња Све те Ли тур ги је? Шта о то ме ка зу ју на ши пре во ди? У свим ва-
ри јан та ма пре во да оца Ју сти на По по ви ћа мо ли тва Ца ре не бе сни, чи та се је дан пут.17 
Си но дал ни пре вод екс пли цит но на во ди да се мо ли тва чи та је дан пут.18 Са мо се у Чар-
ни ће вом пре во ду на во ди да се ова мо ли тва чи та три пу та.19 Ка ко је до то га до шло? 
Уко ли ко по гле да мо пре вод Ири не ја Ћи ри ћа ства ри нам мо гу по ста ти ја сни је. Он, ука-
зу ју ћи на то да се мо ли тва го во ри је дан пут, до но си увод ну ру бри ку ко ја на ла же да се 
све ште ник и ђа кон, пре не го што про чи та ју мо ли тву, кла ња ју три пут мо ле ћи се у се
би и го во ре ћи ...20 Ов де се под мо ли твом у се би за вре ме три крат ног кла ња ња ми сли на 
не ку лич ну мо ли тву, по пут по зна тих крат ких по кај них ва па ја: Бо же ми ло стив бу ди 
ме ни гре шно ме, или Бо же очи сти ме гре шног и сл. За ме на ових мо ли та ва оном мо ли-
твом до ве ла је до по гре шног раз у ме ва ња и чи ње ња при ли ком чи та ња Ца ре не бе ски.

Ре дак тор ска ру ка оца Ју сти на је кроз све ли тур гиј ске тек сто ве нај мла ђег пре-
во да ев ха ри стиј ске мо ли тве по ста ви ла пред њи хо ве во згла се. На тај на чин се оне, 
пи ше о. Ју стин, „на ла зе се на свом при род ном ме сту: не по сред но ис пред сво јих во-
згла са ко ји ма се сва ка мо ли тва ло гич ки и за вр ша ва.“ 21 Та ко ни је у ста ром пре во ду 
где се мо ли тве на ла зе и по сле во згла са22 и у сре ди ни јек те ни ја 23 Мо ли тве се на кон 
во згла са на ла зе и у Чар ни ће вом24 и у Ћи ри ће вом пре во ду.25 Ју сти нов прин цип за-
др жан је у пре во ду Ко ми си је САС.26 

У Ју сти но вом пре во ду из 1978. го ди не, у окви ру ли тур гиј ских рад њи ка ђе ња 
на Све тој Ли тур ги ји, до шло је до од ре ђе них про ме на у од но су на прет ход на ре ше-
ња и стан дард ну бо го слу жбе ну прак су. Нај зна чај ни ја је у ру бри ци из ме ђу чи та ња 
апо сто ла и је ван ђел ског од лом ка ко ја са да пред ви ђа мо гућ ност ка ђе ња то ком чи та-
ња апо сто ла али и по сле ње га, пред чи та ње св. Је ван ђе ља: И пе ва се Али лу ја са сти
хо ви ма. Док се то пе ва, или пре то га, док се још чи та Апо стол, ђа кон узи ма ка ди
о ни цу са та мја ном, при сту па све ште ни ку и, при ми шви бла го слов, ка ди све ту Тр
пе зу уна о ко ло, сав ол тар и све ште ни ка.27 У ста ром се, пак, пре во ду на ла зи ру бри-
ка са ка ђе њем док се апо стол чи та ... 28 За исту се ва ри јан ту опре де љу је и Чар нић29 

15  Па три јарх Па вле, на ве де но де ло, 63.
16  САС 2007, 77.
17  Ју стин 1978, 23. Исто и у: Ју стин 1922, 28 и Ју стин [Радосављевић 1967] 1922, 68.
18  САС 2007, 87.
19  Чар нић, 32.
20  Ћи рић, 288.
21  Бо жан стве не Ли тур ги је, 229. 
22  Ју стин 1922, 33; Ју стин  [Радосављевић 1967] 1922, 74.
23  Ју стин  [Радосављевић 1967] 1922, , 85.
24  Чар нић, 36 et pas sim.
25  Ћи рић, 292, et pas sim. 
26  САС 2007, 92 et pas sim.
27  Ју стин, 1978, 36. 
28  Ју стин  [Радосављевић 1967] 1922, 81.
29  Чар нић, 42–43.
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док Ћи рић ка ђе ње сме шта у пе ри од Док се по је Али лу ја ...30 Си но дал ни пре вод има 
иден тич ну ру бри ку као и о. Ју стин у свом по зни јем пре во ду. 31 

Сле де ћи ка рак те ри сти чан при мер за то пред ста вља Ди ја лог све ште но слу жи те
ља по сле Ве ли ког вхо да. У пре во ду оца Ју сти на из 1922. го ди не ди ја лог ова ко из гле да: 

Све ште ник. Опо ме ни [Помени] ме се бра те и са слу жи те љу. 
Ђа кон: Не ка се Го спод Бог опо ме не све штен ства твог [Нека Го спод Бог по ме не све штен-
ство тво је ] у Цар ству Сво ме. 
Ђа кон: По мо ли се за ме не Вла ди ко све ти. 
Све ште ник: Дух Све ти до ћи ће на те бе и си ла Нај ви ше га [Вишњега] осе ни ће те. 
Ђа кон: Сам Дух слу жи ће са на ма све да не жи во та на шег. 
Ђа кон: Опо ме ни [Помени ме] ме се Вла ди ко Све ти. 
Све ште ник: Не ка те се Го спод Бог [Нека те Го спод Бог] по ме не у Цар ству Сво ме сваг да, 
са да и увек и у ве ко ве ве ко ва. 
Ђа кон: Амин. 32

И пре вод Еми ли ја на Чар ни ћа33 и Ири не ја Ћи ри ћа34 има ју ову ши ру ва ри јан ту 
ди ја ло га. Као што ви ди мо, у ова квој фор ми ди ја ло га по ја вљу је се иде ја да Дух Све-
ти са слу жу је на ма, што је опо вр гао Епи скоп Ата на си је Јев тић ре кав ши да: „не са-
слу жу је Дух Све ти на ма не го ми Ње му!“35 У пре во ду из 1978. го ди не до ла зи до знат-
них про ме на. Ју стин са да да је древ ни ји и пра вил ни ји по ре дак, ско ро иден ти чан 
оно ме у Ди а так си су Фи ло те ја Ко ки но са: 36

Све ште ник. По мо ли се за ме не [ Владико] бра те и са слу жи те љу.
Ђа кон: Дух Све ти до ћи ће на те бе и си ла Ви шње га осе ни ће те.
Ђа кон: По ме ни ме Вла ди ко све ти.
Све ште ник: Да те по ме не Го спод Бог у Цар ству Сво ме сваг да, са да и увек и у ве ко ве ве ко ва.
Ђа кон: Амин. 37

Ова кву фор му има и са вре ме ни си но дал ни слу жеб ник.38 Отац Ју стин об ја шња-
ва да се опре де лио за ову ва ри јан ту ди ја ло га на осно ву ру ко пи са и ста рих штам па-
них књи га али и пре ма: 

 ... што је глав но, Ар хи је ресјком чи нов ни ку, јер је то и ста ри ји и пра вил ни ји об лик овог 
ме ђу соб ног по ми ња ња и бла го си ља ња све ште но слу жи те ља. По зна то је сви ма пра во-
слав ним ли тур ги ча ри ма да је чин Ар хи је реј ске Ли тур ги је у сво јој не из ме ње но сти, ли-
тур гиј ској пу но ћи и до след но сти, ста ри ји и очу ва ни ји не го што је то је реј ско слу же ње 
Ли тур ги је ка кво је оно у на шим да на шњим слу жеб ниц ма. Оту да је чин Ар хи је реј ске Ли-
тур ги је увек ме ра и ме ри ло је реј ског Слу жеб ни ка. 39

Ово пи та ње је оп шир но об ра ђе но у по зна тој сту ди ји Ро бер та Таф та Ве ли ки 
Вход — Исто ри ја пре но са Да ро ва и дру гих пре а на фо рал них об ре да.40 Он та мо по-
ка зу је да се иде ја о са слу жи ва њу Ду ха Све то га (а не Ду ху Све то ме) по пр ви пут, у 

30  Ћи рић, 302.
31  САС 2007, 101.
32  Основ ни текст је Ју стин 1922, 58. У за гра да ма [ ] да те су ва ри јан те из Ју стин  [Радосављевић 1967] 

1922, 101.
33  Чар нић, 56–57.
34  Ћи рић, 313–314.
35  А. Јев тић, на ве де но де ло, 238–291.
36  А. Јев тић, на ве де но де ло, 238–291. Раз ли ке су у за гра да ма [ ].
37  Ју стин 1978, 50. 
38  САС 2007, 120–121.
39  Бо жан стве не Ли тур ги је, 231. 
40  R. Taft, The Gre at En tran ce: A Hi story of the Tran sfer of Gifs and ot her Preanap ho ral Ri tes, Vol II in A Hi-

story of Li turgy of St. John Chryso stom, sec. ed., Ro ma 1978.
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фор ми ком плет ног тек ста ди ја ло га, по ја вљу је у ру ко пи си ма 15. ве ка а да ће њи хо ва 
фи нал на ко ди фи ка ци ја на сту пи ти са штам па ним из да њи ма 16. сто ле ћа. У сло вен-
ске Чи нов ни ке она пре ла зи са ру ским ли тур гиј ским ре фор ма ма Мо сков ског Са бо-
ра из 1666–7.41 

Не ула зе ћи ово га пу та у пи та ње ста ри не ли тур гиј ског ге ста по ди за ња Да ро ва 
пред во зглас Мо ли тве Анам не зе — Тво је од тво јих Те би при но се ћи ра ди свих и за 
све, кон ста ту је мо да је отац Ју стин, у свом но ви јем пре во ду, пра вил но ре шио не-
до у ми цу ко тре ба да по ди же исте. Он пи ше да ли тург — све ште ник (а не ђа кон!) 
уз ди же Да ро ве: „... укр шта ру ке сво је ста вља ју ћи де сну из над ле ве, и де сном узи-
ма све ти ди скос а ле вом све ти пу тир, по ди же их чи не ћи знак кр ста са ве ли ком па-
жњом ...“42 На овај на чин ја сно се по ка зу је да ли тур гиј ска функ ци ја ђа ко на не укљу-
чу је ди рект ни, не по сред ни при нос Бо гу не го са мо пре нос = при нос да ро ва од на-
ро да ка ви шем све штен ству. Ме ђу тим, ђа ко на као вр ши о ца ове рад ње ипак пред-
ви ђа ју сле де ћи пре во ди: Ју сти нов из 1922. („у том све ште ник (или ђа кон) ...“)43 и ко-
ми си је Све тог Си но да (све ште ник по ди же Да ро ве „ако не ма ђа ко на“)44 као мо гу ћег 
али не и оба ве зног; Чар нић45 и Ђи рић46 сма тра ју га, пак, при мар ним вр ши о цем ев-
ха ри стиј ског уз ди за ња

Про блем тро па ра Тре ће га ча са је јед но од нај че шће по кре та них пи та ња са вре-
ме не срп ске ли тур гиј ске по ле ми ке. По гле дај мо ка ко је оно тре ти ра но у пре во ди ма 
ко ји ма се ба ви мо. Отац Ју стин По по вић је у свом пре во ду из 1922. го ди не ста вио 
овај тро пар у за гра де и свој по сту пак об ја снио у фу сно ти ре кав ши: „Ово се не на-
ла зи у грч ком тек сту не го у цр кве но сло вен ском“ 47 Епи скоп Ири неј Ћи рић тро пар 
ни је ста вио у за гра де али је на вео исту на по ме ну као и о. Ју стин — да га не ма у Гр-
ка.48 Чар нић на во ди тро пар без за гра да.49 У пре во ду из 1978. отац Ју стин оста вља 
Тро пар Тре ћег ча са у за гра да ма те га, са мим тим, чи ни ли тур гиј ски оп ци о ним.50 По-
себ ну па жњу ов де тре ба по све ти ти пре ку ца ном Ју сти но вом пре во ду ко ји је „сре
дио је ро мо нах Ар те ми је, су плент“ за Ма на стир Кр ку. У ње му су Ју сти но ве за гра де 
укло ње не те је са мим тим Тро пар по стао оба ве зан а не оп ци он.51 Због то га они кли-
ри ци ко ји су слу жи ли из ово га слу жеб ни ка мо гу да твр де да је Тро пар Тре ћег ча са 
са став ни део Ју сти но ве ли тур гиј ске ре дак ту ре, не зна ју ћи при то ме да је ова ре дак-
ту ра, у ме ђу вре ме ну, пре тр пе ла још јед ну ре дак тор ску ру ку. 

О раз ло зи ма да Тро пар тре ћег ча са ста ви у за гра де отац Ју стин је оп шир но пи-
сао у тек сту по го во ра:

Из ве сни тек сто ви ко ји су тек у но ви је вре ме ушли у чин Ли тур ги је, и то не сву да код 
свих пра во слав них (као што су: Јек те ни ја за упо ко је не по сле Су гу бе јек те ни је и тро пар 
Тре ћег ча са у са мом Ка но ну Ев ха ри сти је) ста вље ни су ов де у угла сте за гра де, јер ни је на-
ше да их овом при ли ком из о ста ви мо али ни да их про пу сти мо не ука зав ши на њи хо во 
но ви је уво ђе ње у чин Ли тур ги је. То осо би то ва жи за тро пар Тре ћег ча са у ка но ну Ев ха-
ри сти је за ко ји су по след њих не ко ли ко ве ко ва мно ги пра во слав ни је рар си, ли тур ги ча ри 

41  R. Taft, на ве де но де ло, 198–304.
42  Ју стин 1978, 58. 
43  Ју стин 1922, 69 и  Ју стин [Радосављевић 1967] 1922, 110.
44  САС 2007, 131.
45  Чар нић, 63.
46  Ћи рић, 320.
47  Ју стин, 1922, 70.
48  Ћи рић, 320.
49  Чар нић, 64.
50  Ју стин, 1978, 59.
51  Ју стин [Радосављевић 1967] 1922, 111.
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и бо го сло ви већ ви ше пу та ре кли да га тре ба или са свим из о ста ви ти или ма кар пре не-
ти ис пред мо ли тве епи кле зе што смо ми ов де и учи ни ли (...) На овај на чин он ма ње пре-
ки да ли тур гиј ску и ло гич ку не пре кид ност тек ста све те Ана фо ре (...) Од су ство тог тро-
па ра у ста ри јим (пре 16. ве ка) ру ко пи сним Слу жеб ни ци ма, ка ко грч ким та ко и ср буљ-
ским, као и у свим да на шњим штам па ним грч ким Слу жеб ни ци ма сма тра мо да ов де ни-
је по треб но ни до ка зи ва ти.52

У овом по след њем се бла же ни Ста рац ипак пре ва рио. Са вре ме на срп ска ли-
тур гиј ска по ле ми ка по ка зу је су прот но. За то по гле дај мо нај кра ћи мо гу ћи пре глед 
раз во ја овог пи та ња и из ње га сву оправ да ност Ју сти но ве ин тер вен ци је.

Тро пар Тре ће га ча са у ев ха ри стиј ску Ана фо ру по пр ви пут би ва уне сен у XIV 
од но сно са мим по чет ком XV ве ка и то у Ца ри гра ду.53 Озбиљ ни ји про дор у бо го слу-
жбе ну прак су Пра во слав них Цр ка ва вр ши пре ко штам па них слу жаб ни ка, на пр-
вом ме сту грч ких ве не ци јан ских из XVI и ма ло ру ских и ру ских из да ња из XVII ве-
ка54 али и ши ро ке ру ко пи сне про дук ци је. Што се ру ске — мо сков ске — штам па не 
књи ге ти че тре ба зна ти да до ре фор ме Па три јар ха Ни ко на, Тро пар тре ће га ча са је-
сте по ста јао у мо сков ским штам па ним слу жаб ни ци ма али да је био оп ци он. Та ко 
у из да њу из 1646. го ди не, на кон Епи кле зе, сто ји ру бри ка: Ако све ште ник же ли да 
при зи ва Све то га Ду ха (Као да то до та да ни је ра дио! ) Ђа кон од ла же ри пи ду ... па 
цео текст... и он да Го спо де Ко ји си ... Упра во ће ту оп ци о ност уки ну ти Ни кон у свом 
пр вом из да њу но вог Слу жаб ни ка из 1655. го ди не у ко ме је укло нио по ме ну ту ру-
бри ку. Тре ба зна ти да је у том мо мен ту, као и у ве ћи ни сво јих ин тер вен ци ја, Па три-
јарх са мо сле дио по ре дак грч ког Ев хо ло ги о на об ја вље ног у Ве не ци ји 1602. го ди не.55 

Пи та ње по ја вљи ва ња Тро па ра Тре ћег ча са у срп ском ру ко пи сном пре да њу зах-
те ва оп шир ну и де таљ ну ана ли зу. Ла вов ски део то га по сла оба вио је Епи скоп Ата-
на си је Јев тић у сво јим нај но ви јим де ли ма — по себ но у тро том ном ли тур гиј ском 
збор ни ку: Хри стос Но ва Пас ха: Бо жан стве на Ли тур ги ја — све ште но слу же ње, 
при че шће. за јед ни ца бо го чо ве чан ског Те ла Хри сто вог. Вла ди ка Ата на си је та мо и на 
ви ше ме ста по ми ње да ово га тро па ра не ма у, с ње го ве стра не, пре гле да ним ру ко пи-
си ма срп ског сред ње ве ков ног на сле ђа из пе ри о да од XV до XVII ве ка. Он пи ше да 
се Тро пар тре ће га ча са већ у XVI ве ку по чео крај ње спо ра дич но по ја вљи ва ти у не-
ким сло вен ским ру ко пи си ма али да су при ме ри за то крај ње рет ки.56 По ми ње да 
у ру ској Си но дал ној би бли о те ци по сто ји пре пис ју жно сло вен ског пре во да Све те 
Ли тур ги је са Тро па ром тре ћег ча са ре кав ши да је то Слу жаб никтреб ник из XVI ве
ка.57 Да ли је слу чај ност да и ру ко пи сни Слу жаб никтреб ник Пећ № 80,58 за раз ли-
ку од оста лих ли тур гиј ских ру ко пи са би бли о те ке ма на сти ра Пећ ке па три јар ши-
је има тро пар Тре ћег ча са у обе Ли тур ги је: Јо ва на Зла то у стог и Ва си ли ја Ве ли ког. 
Овај слу жаб ник вла шке ре дак ци је, ко ји је, на стао у ра спо ну од 1510. до 1520. го ди не, 
нај ста ри ји је, ко ли ко је на ма по зна то, при мер по сто ја ња Тро па ра тре ћег ча са у Ев-

52  Бо жан стве не Ли тур ги је, 229–230. 
53 Ата на си је Јев тић, Хри стос Но ва Пас ха: Бо жан стве на Ли тур ги ја 2 — све ште но слу же ње, при че шће. 

за јед ни ца бо го чо ве чан ског Те ла Хри сто вог, Бе о град — Тре би ње, 2007, 136. Ви ше о то ме у: А. Јев тић на ве
де но де ло, 134–148; 360–372. Та мо се, ка ко Пре о све ће ни пи ше, тро пар пр во по ја вио као при ват на мо ли тва 
све ште ни ка пред св. при че шће да би убр зо по то ме пре шао на сво је да на шње, про бле ма тич но, ме сто.

54 А. Јев тић на ве де но де ло, 142.
55 Р. Meyen dorf, Rus sia, Ri tual and Re form: The Li tur gi cal Re forms of Ni kon In the 17th Cen tury, Crest wo od 

New York, 1991, 189–190.
56  А. Јев тић на ве де но де ло, 142. Пол Ма јен дорф то да ти ра у 15. век, Meyen dorf, на ве де но де ло, 190.
57  А. Јев тић на ве де но де ло, 116. Сиг на ту ра је ГИМ. Син. 268.
58  О то ме ви ше ви де ти у на шем ра ду: Тро пар тре ћег ча са у ли тур ги ја ма ру ко пи сног слу жаб ни ка из XVI 

ве ка (№ 80) би бли о те ке ма на сти ра Пећ ке Па три јар ши је, ко ји је у штам пи.
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ха ри стиј ској Ана фо ри у ру ко пи сном на сле ђу са чу ва ном на овим про сто ри ма. Тро-
пар је у ње му по све до чен и у Ли тур ги ји Све тог Јо ва на Зла то у ста где на ли сту 27б 
сто ји: „... та да чи ни три по кло на го во ре ћи ова ко: Го спо де ко ји си Пре све то га Тво га 
Ду ха ...“ као и у Ли тур ги ји Све тог Ва си ли ја Ве ли ког са истим тек стом на ли сту 51 а. 
Та ко ђе и пр ви срп ски штам па ни слу жаб ни ци као и оних ко је су штам па ли Ср би за 
дру ге сре ди не, не ма ју Тро пар тре ће га ча са.59 То ва жи за Слу жаб ник је ро мо на ха Ма
ка ри ја, Тр го ви ште 1508. го ди не; Слу жаб ник Го ра ждан ски, 1519–20. го ди не; (ко ји има 
не сум њи вих гра фич ких, и не са мо гра фич ких, по ду дар но сти са прет ход ним,) Слу
жаб ник Бо жи да ра Ву ко ви ћа, Ве не ци ја, 1519–20. го ди не; Слу жаб ник Ви ћен ца Ву ко ви
ћа, Ве не ци ја, 1554. го ди не и два Слу жаб ни ка Је ро ли ма За гу ро ви ћа, Ве не ци ја, по че так 
се дам де се тих го ди на XVI ве ка (ко ји су, у ства ри, по но вље на ву ко ви ћев ска из да ња.)

Тро пар Тре ће га ча са у но вим, си но дал ним из да њи ма слу жеб ни ка има за ни-
мљи ву суд би ну. Бе о град ски Слу жаб ник из 1986. го ди не у Ли тур ги ји Све тог Јо ва на 
Зла то у стог има на ве ден тро пар Тре ће га ча са, али га ста вља у за гра де.60 Исти је слу-
чај са Ли тур ги јом Све тог Ва си ли ја Ве ли ког.61 Но ви бе о град ски Слу жаб ник из 1998. 
(као и онај из 2007.) го ди не по но ви ће ову си ту а ци ју — за др жав ши за гра де на тро-
па ру Тре ће га ча са код Зла то у сто ве Ли тур ги је.62 Си ту а ци ја се, нео че ки ва но ме ња са 
из да ва њем но вог цр кве но сло вен ског бе о град ског Слу жаб ни ка 2001. го ди не. У овој 
књи зи се уки да оп ци о ност чи та ња тро па ра Тре ће га ча са укла ња њем за гра да ис-
пред и иза ње га и у Ли тур ги ји Јо ва на Зла то у ста,63 и Ли тур ги ји Ва си ли ја Ве ли ког.64

Из све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да сва ки од ана ли зи ра них пре во да има 
се би свој стве на и ка рак те ри стич на те о ло шка — не где ско ро иде о ло шка — по ла-
зи шта. У за ви сно сти од њих ре ша ва не су од ре ђе не ли тур гиј ске не до у ми це али и 
усме ра ва на, па и ме ња на, до та да шња бо го слу жбе на прак са. Шта је, ка да је, од чи-
је стра не и због че га ме ња но у слу жби као и то шта ствар но под ра зу ме ва ста ри а 
шта но ви ли тур гиј ски стил и етос — сва та го ру ћа пи та ња на ше цр кве не са да шњи-
це — ду бо ко ве ру је мо, са мо је не при стра сним и објек тив ним исто риј ским и бо-
го слов ским ис тра жи ва њи ма мо гу ће ре ши ти. То ме су по ку ша ли да по слу же и ови 
скром ни ре до ви. 

59  Слу жаб ник (XVI век = 1519/20), Бо жи дар Ву ко вић, МСПЦ, Бе о град, № 253, 29; Слу жаб ник Го ра ждан-
ски, МСПЦ Гру јић, 1519/20, (№ 318), 27.

60  САС 1986, 103–104.
61  САС 1986, 160.
62  САС 1998, 107.
63  САС 2001, 153–154.
64  САС 2001, 243–244.




