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Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма

Ар се ни је Глав чић

Сажетак: У овом ра ду реч је о  пр вом пре во ду Је ру са лим ског ти пи ка на срп ско сло вен-
ски је зик —  ти пи ку ар хи е пи ско па Ни ко ди ма из 1319. го ди не и ње го вом зна ча ју за раз-
вој бо го слу же ња у Срп ској пра во слав ној цр кви. По сле крат ког исто риј ског пре се ка на-
стан ка ти пи ка у Пра во слав ној цр кви и  освр та на бо го слу жбе ни по ре дак у Срп ској цр-
кви до ХІѴ ве ка, сле ди  би о гра фи ја ар хи е пи ско па Ни ко ди ма, исто ри јат  ње го вог ти пи ка 
и ње го ве основ не ка рак те ри сти ке. На кон то га из ла же мо основ не по дат ке о дру гом пре-
во ду је ру са лим ског ти пи ка на срп ско сло вен ски је зик — ти пи ку мо на ха Ро ма на и ње го-
вим  раз ли ка ма у од но су на Ни ко ди мов ти пик. У за кључ ку из но си мо прет по став ку да 
је Ни ко ди мов ти пик иза шао из бо го слу жбе не упо тре бе, не за то што га је по ти снуо Ро-
ма нов ти пик, не го због то га што је до жи вео тра гич ну суд би ну срп ско сло вен ског је зи ка 
и књи га у ХѴ І ІІ ве ку. 

Кључ не ре чи: Све ти Са ва, Ти пик, је ру са лим ски, сту дит ски, Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко-
ди ма, Ти пик мо на ха Ро ма на, бо го слу же ње, срп ско сло вен ски је зик, пре вод, ру ко пис.  

Увод
Бо го слу же ње Пра во слав не цр кве има ло је ве о ма сло жен исто риј ски раз вој, упо ре-
до са ко јим се раз ви ја и цр кве ни устав или ти пик. По че ци бо го слу же ња да ти ра ју 
још из апо стол ског пе ри о да, та ко да осно ву да на шњег ти пи ка чи не де ло ви не дељ-
ног бо го слу же ња ра не хри шћан ске Цр кве. 

Пре ки дом про го на хри шћа на, раз во јем бо го сло вља, и про цва том мо на шких за-
јед ни ца, од ІѴ ве ка па на да ље, ства ра се по год но тле за раз вој бо го слу же ња. У овом 
пе ри о ду до ла зи већ до фор ми ра ња го то во це ло куп ног днев ног бо го слу жбе ног кру-
га. У пе ри о ду ІѴ–Ѵ ве ка на ста ју пр ви Ме се цо сло ви као и ци клус ве ли ких пра зни ка.1 

У ли тур гиј ском пре да њу Пра во слав не цр кве бо го слу же ње се раз ви ја ло у два 
прав ца, од но сно, на ста ју два бо го слу жбе на по рет ка или ти пи ка, па ро хиј ски или 
пе ва ни и мо на шки по ре дак. По чев ши од Ѵ ве ка ти пи ци по чи њу да се за пи су ју, да 
би ка сни је и са ма књи га пра ви ла по не ла овај на зив — ти пик.  

Од па ро хиј ских ти пи ка до да нас су са чу ва ни Ти пик Све те Со фи је ца ри град-
ске из ІХ ве ка, реч је о та ко зва ном „Уста ву Ве ли ке Цр кве“ и чи ну ко ји је по знат под 
име ном пе ва ни по ре дак (ᾀσματική ἀκολουθία)  (к одекс м ан аст ира Па тм оса бр. 2662 
и  Св етог К рста бр. 40) и Св ете С оф ије с олу нске, ч ију је р ев из ију и зв ршио Св ети 
С им еон С олу нски (ати нски к одекс 2047).3 

1 Ми ха ил Ска бал ла но вич, Тол ко вый ти пи кон, Кі е въ, 1910,  пре вод на срп ски је зик Сло бо дан Про дић, 
Ши бе ник, 2004. стр. 117. 

2 Алек сей Дми трі ев ский, Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ би блі о те ка хъ Пра во
слав на го во сто ка, то мъ I, Τυπικά, ча стъ пер вая, Кі е въ, 1895, стр. 1–152.

3 Ти пик Све те Со фи је ца ри град ске је кри тич ки из дао са уво дом, ко мен та ри ма и фран цу ским пре во дом, 
про фе сор Ори јен тал ног ин сти ту та у Ри му o Juan Ma te os, а на из да ва њу ти пи ка Све те Со фи је Со лун-
ске се упра во ра ди. — Јо а нис Фун ду лис, Ли тур ги ка 1, Увод у све то бо го слу же ње, Кра ље во, 2004, стр. 67.
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Мо на шки ти пик је на стао син те зом ти пи ка оп ште жи ћа Је ру са ли ма и Па ле сти-
не, пре све га Ла вре Пре по доб ног Са ве Осве ће ног, и по зна тих ца ри град ских ма на-
сти ра, где је во де ће ме сто за у зи мао ма на стир Сту ди он. Мо на шки ти пик је по сте пе-
но по чео да пре о вла да ва и у па ро хиј ским цр ква ма да би у пот пу но сти пре у зео ме сто 
па ро хиј ског ти пи ка у пр вој по ло ви ни ХѴ ве ка са па дом Со лу на под тур ско роп ство.   

Ду го се сма тра ло да осно ву ти пи ка Ла вре Све тог Са ве Осве ће ног код Је ру са-
ли ма чи не пра ви ла ко ја је Пре по доб ни Са ва († 532.) пре дао пред смрт сво ме уче-
ни ку и на след ни ку Ме ле ти ју, а ко ја  но се на зив „Τύπος καὶ παράδοσις καὶ νόμος τῆς 
σεβασμίας λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα“4. Као осло нац за ову те о ри ју слу жи ле су ре чи 
Све тог Си ме о на Со лун ског5 († 1429.)  да је Пре по доб ни Са ва из ло жио ти пик она ко 
ка ко га је при мио од Пре по доб ног Јеф ти ми ја Ве ли ког († 473.) и Те ок ти ста (Ѵ век), а 
ко ји су га при ми ли од Пре по доб ног Ха ри то на Ис по вед ни ка (дру га по ло ви на ІѴ ве-
ка) и да је по сле опу сто ше ња Ла вре Пре по доб ног Са ве Осве ће ног (у ѴІІ ве ку) уни-
штен и ње гов ти пик, ко ји је за тим на осно ву се ћа ња за пи сао Све ти Со фро ни је па-
три јарх је ру са лим ски († око 640.). 

Ме ђу тим, от кри ће ти пи ка Ла вре Све тог Са ве у ру ко пи си ма Си нај ске би бли-
о те ке (бр. 1096, ХІІ‒ХІ ІІ век и бр. 531 из ХѴ ве ка) 6 од стра не  Алек се ја  Дми три јев-
ског, по би ја ову те о ри ју. По ње го вом ми шље њу, ово за ве шта ње Пре по доб но га, по 
ко ме тре ба да се ру ко во де оби те љи ко је је он осно вао, не об у хва та ни шта дру го до 
„са мо глав на и оп шта пра ви ла мо на шког жи во та“7. На осно ву са др жа ја за ве шта ња 
Дми три јев ски за кљу чу је „да оно не сто ји ни у ка квој ве зи са та ко зва ним цр кве ним 
је ру са лим ским Уста вом Пре по доб ног Са ве ко ји је да нас у бо го слу жбе ној упо тре-
би“8, те га свр ста ва у ред кти тор ских ти пи ка. Да кле, ти пик  Ла вре Све тог Са ве или 
је ру са лим ски ти пик раз ви ја се не за ви сно од  по ме ну тог За ве шта ња Све тог Са ве. 

Про цес на стан ка и раз во ја је ру са лим ског ти пи ка по ми шље њу Дми три јев ског9 
мо же се по де ли ти у ви ше пе ри о да: 

Пр ви пе ри од је од нај ра ни јег до ба је ру са лим ске Цр кве до вре ме на ца ра Кон-
стан ти на Ве ли ког и ца ри це Је ле не (ІѴ век), ко ји по ди жу ве ле леп не хра мо ве на све-
тим ме сти ма. Све до чан ства о бо го слу же њу је ру са лим ске Цр кве из овог пе ри о да 
да је нам Ете ри ја (крај ІѴ или по че так Ѵ ве ка) у свом Пу то пи су10. 

Од ІѴ ве ка до пр ве че твр ти не ѴІІ ве ка  бла го да ре ћи по вољ ним  исто риј ским 
окол но сти ма је ру са лим ски ти пик до жи вља ва свој про цват ко ји се огле да у све ча-
ним пра знич ним бо го слу же њи ма је ру са лим ског па три јар ха и све штен ства као и 
број ним ли ти ја ма. 

Осва ја њем Је ру са ли ма од стра не Пер си ја на ца 614. го ди не и ру ше њем од ре ђе-
ног бро ја хра мо ва на ста је пе ри од у ко јем ни је би ло мо гу ће вр ше ње бо го слу же ња по 
пра ви ли ма ти пи ка, та ко да ње гов зна чај по сте пе но опа да, да би опу сто ше њем Је ру-

4 Алек сей Дми трі ев ский, Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ би блі о те ка хъ Пра во
слав на го во сто ка, то мъ I, стр. 222.

5 Св.Си ме он Со лун ски, Περί της Θείας προσευχής,  PG 155, 556 D.
6 Пр ви пут га је об ја вио у свом ра ду Пу те ше ствіе по во сто ку и его на уч ные ре зу ль та ты, Кі е въ, 1890, 

стр. 171‒193, а за тим у Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ би блі о те ка хъ Пра во слав на
го во сто ка, Кі е въ, 1895, том I, стр. 222–224.

7 Алек сей Дми трі ев ский, „Пре по доб ный Сав ва Освя щ ен ный и его ду хов ное за вѣ щ а ніе мо на ха мъ Ла-
вры“,  Ру ко вод ство для се ль ских па сты рей, го дъ XXX, бр. 35, Кі е въ, 1889, стр. 518'.

8 Алек сей Дми трі ев ский, „Пре по доб ный Сав ва Освя щ ен ный и его ду хов ное за вѣ щ а ніе мо на ха мъ Ла-
вры“, стр. 518.

9 Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 
Кон стан ти но по ль ской Цер кви, Кі е вь, 1907, стр. 81. 

10  Pe re gri na tio Aet he ri ae ad Lo ca San cta, пре вод на срп ски је зик Ма те ја Ма те јић, Еге ри ја, Бе о град, 2002.
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са ли ма 1009. го ди не он прак тич но по стао не при ме њив. Ве о ма ва жан из вор за бо-
го слу же ње овог пе ри о да је ру ко пис је ру са лим ског ти пи ка из 1122. го ди не (ру ко пис 
је ру са лим ског ма на сти ра Све тог Кр ста бр. 43)11, ко ји нам до но си по ре дак ти пи ка 
на ста лог у дру гој по ло ви ни ІХ или ве ро ват ни је по чет ком Х ве ка12. У ње му су вид-
ни тра го ви ути ца ја ца ри град ског ти пи ка13.

Је ру са лим ски ти пик је до пу њен у ѴІІІ ве ку од стра не ве ли ких хим но гра фа 
ко ји су жи ве ли и вас пи та ва ли се у Ла ври Све тог Са ве, Све тог Ан дре ја Крит ског  
(† око 712.), Јо ва на Да ма ски на († око 780.), Ко зме Ма јум ског († око 787.)14 и др. Ка-
сни је су до да та упут ства о сје ди ња ва њу слу жби ка да у је дан дан пад не ви ше пра-
зни ка, од но сно ка да се по кло пе по крет ни и не по крет ни пра зни ци, тзв. Мар ко ве15 
гла ве (око 100), чи ји број ва ри ра у за ви сно сти од ру ко пи са.16 До ХІ ве ка је ру са лим-
ски ти пик је већ био у упо тре би осим у Је ру са лим ској и у Алек сан дриј ској и Ан ти-
о хиј ској па три јар ши ји. 

Опу сто ше њем Је ру са ли ма по чет ком ХІ ве ка је ру са лим ски ти пик прак тич но 
из ла зи из упо тре бе, али тек је дан век ка сни је сво је ме сто усту па дру гом ти пи ку. У 
дру гој че твр ти ни ХІІ ве ка, по ми шље њу Дми три јев ског17,  у упо тре бу ула зи ти пик 
ко јим су се у мир ном пе ри о ду жи во та је ру са лим ске Цр кве ко ри сти ли мо на си спу-
де ји18. Ти пик Све тог Кр ста бр. 4319 ви ше пу та по ми ње уче шће мо на ха спу де ја у бо-
го слу же њи ма је ру са лим ске Цр кве, ко ји су вр ши ли све ноћ но бде ни је уочи Цве ти, 
за тим ча со ве на Ве ли ки Пе так, и бде ни је уочи Ве ли ке Су бо те. Они су, та ко ђе, и у 
од су ству па три јар ха и све штен ства по свом ти пи ку вр ши ли бо го слу же ња у хра му 
Вас кр се ња Хри сто вог и ли ти је по све тим ме сти ма20.  На осно ву по рет ка овог ти пи-
ка, као и мо гућ но сти да је због свог скром ног мо на шког ка рак те ра ко ри шћен у вре-
ме ра зо ре ња Је ру са ли ма и ка сни је кр ста шке вла да ви не, Дми три јев ски за кљу чу је да 
је упра во овај ти пик био тај „оп ште мо на шки ти пик ко ји је од ХІІ ве ка по стао вла-
да ју ћи у бо го слу жбе ној прак си по свом Пра во слав ном Ис то ку под име ном Ти пик 
је ру са лим ски или Ти пик оби те љи пре по доб ног Са ве Осве ће ног“21.  

 Дру ги ма на стир ски ти пик, ко ји је ушао у ши ру бо го слу жбе ну упо тре бу је 
ти пик Сту дит ског ма на сти ра. Ма на стир је осно вао у Ѵ ве ку се на тор Сту ди је и у 
Ца ри гра ду је ужи вао ве ли ки углед. На ро чи ти про цват до жи вља ва у вре ме „зна ме-
ни тог по бор ни ка пра во сла вља, цр кве ног пе сни ка и про по вед ни ка Те о до ра Сту ди-

11  Об ја вио га је А.Па па до пу ло-Ке ра мевс у: Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, τ. β’, Пе тер бург, 1894, 
1–254. Де ло ве овог ти пи ка Ке ра мевс је по том об ја вио у: Ἱεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. γ’, Пе тер бург, 1897, 
98–102, 242.

12  Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 
Кон стан ти но по ль ской Цер кви, стр. 63. 

13  Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 
Кон стан ти но по ль ской Цер кви, стр. 114–115.

14  Ми ха ил Ска бал ла но вич, на ве де но де ло, стр.253.
15  од Мар ка игу ма на Ла вре Пре по доб ног Са ве Осве ће ног, ка сни је Епи ско па ин друт ског у Ка ла бри ји 

(ІХ‒Х век).
16  Ми ха ил Ска бал ла но вич, на ве де но де ло, стр. 385–387.
17  Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 

Кон стан ти но по ль ской Цер кви, стр. 110–111. 
18  Мо на си Бо го ро ди чи ног ма на сти ра ἡ Θεοτόκος τῶν Σπουδαίων  у Је ру са ли му,  ко ји је по ди гао па три-

јарх је ру са лим ски Или ја (494–517.), о че му све до чи Ки ри ло Ски то пољ ски (ѴІ век) у „Жи ти ју Са ве Осве-
ће ног“ — Ми ха ил Скабал ла но вич, на ве де но де ло, стр. 197.   

19  Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 
Кон стан ти но по ль ской Цер кви, стр. 111.

20  Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 
Кон стан ти но по ль ской Цер кви, стр. 111.

21  Алек сей Дми трі ев ский, Древ нѣ й шіе па трі ар шіе ти пи ко ны Свя то гроб скій Іеру са лим скій и Ве ли кой 
Кон стан ти но по ль ской Цер кви,  стр. 112.
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та († 826.), игу ма на ове све те оби те љи“22. Во ђен же љом да по ра зи  ико но бор ство и 
об но ви мо на шки жи вот Те о дор Сту дит до во ди гру пу мо на ха из ма на сти ра Све тог 
Са ве Осве ће ног у Сту дит ски ма на стир, што је по ре чи ма Ро бер та Таф та би ла „суд-
бо но сна од лу ка“23, ко ја је оста ви ла по сле ди це на раз вој бо го слу жбе ног по рет ка. 
Сту ди ти су син те зом пе ва ног по рет ка (ᾀσματική ἀκολουθία) и п ал ести нске пра ксе 
„ств ор или х ибрид ст уди тске сл ужбе“24.  П рвој г ен ер ац ији ст уди тских т ип ика при-
п ада т ипик п ознат под н аз ивом „Ὑποτύπωσις“25, к оји је з ап исан н акон см рти пр епо-
до бног Т е од ора. М еђ утим, овај т ипик н ије по тпун, он с ад ржи с амо „н ешто в ише од 
м он ашких пр ав ила са осно вним л иту рги јским о дре дб ама“26. 

Про цес син те зе па ле стин ске и ца ри град се прак се је на ста вљен. По ми шље њу 
Таф та27 пр ви сту дит ски ти пик је са ста вио па три јарх ца ри град ски Алек си је (1025–
1043.), за по тре бе ма на сти ра Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це ко ји је по ди гао у Ца ри-
гра ду 1034. го ди не. Овај ти пик је за тим при хва ћен  и у град ским цр ква ма у Ца ри-
гра ду, за тим на Све тој Го ри, Ју жној Ита ли ји, Гру зи ји, а пре вео га је на сло вен ски је-
зик и увео као пра ви ло Ки је во-пе чер ске Ла вре њен осни вач Пре по доб ни Те о до си је 
Пе чер ски28 († 1074.), ода кле је ка сни је пре шао и у дру ге ру ске ма на сти ре. 

Ст уди тски т ипик је ут ицао на ј ер ус али мски у п ер и оду исла мских осв ај ања и 
к рст ашких р ат ова у ХІ и ХІІ в еку. У овом п ер и оду д ол ази до њ их овог инте нзив- 
н ијег пр ож им ања, к оје Тафт н аз ива „нео-с ав аи тска си нт еза“29. Он сматра да су п а-
л естин ски м он аси  пр ер ад или п рв оби тну ст уди тску си нт езу и прилаг од или је сво-
јим п отр еб ама30. И Ма нсв етов је, ј едан век р ан ије, и знео м ишљ ење да је ј ер ус алим-
ски т ипик „по свом с ад рж ају бл изак ст уди тском т ип ику“ и да се „ра зл ик овао од 
њ ега с амо по н еким и ста кн утим ос об ен ост има“31. Ово нас н ав оди на з акљ учак да 
је Дми тр ије вски п огр ешио к ада је р екао да је ј ер ус али мски т ипик з апр аво т ипик 
м он аха сп уд еја што п отв рђ ује и Фу нд улис к оји к аже да је ј ер ус али мски т ипик 
„т ипик Св ет ога С аве са ст уди тским р еце нз иј ама“32.

Глав ни ца ри град ски ти пик ко ји при па да сту дит ској гру пи је Евер ге тид ски33 из 
дру ге по ло ви не ХІ ве ка. На пи сан је за ма на стир Бо го ро ди це Евер ге ти де (До бро-
твор ке), ко ји је осно ван 1048. го ди не. По ми шље њу Таф та34, овај ти пик је до пу стио 
ин фил три ра ње нео са ва ит ског ма те ри ја ла у сту дит ске ма на сти ре, јер је слу жио као 
пред ло жак за мно ге ти пи ке ко ји су ка сни је на ста ли.  

22  Алек сей Дмитрiевский , Описанie ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ библiоте кахъ Пра во
слав на го во сто ка, то мъ I, Τυπικά, ча стъ пер вая, стр. XII.

23  Ro bert F. Taft, S.J. The Byzan ti ne Ri te — A Short Hi story, Min ne so ta, 1992, стр. 5.
24  Ro bert F. Taft, S.J. на ве де но де ло, стр. 58.
25  Алек сей Дми трі ев ский , Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ би блі о те ка хъ Пра во

слав на го во сто ка, то мъ I, Τυπικά, ча стъ пер вая, стр. 224–238.
26  Ro bert F. Taft, S.J. на ве де но де ло, стр. 59.
27  Ro bert Taft, на ве де но де ло стр. 59; Ман све тов је ми шље ња да је ово пре ра ђе ни сту дит ски ти пик од 

стра не па три јар ха Алек се ја за по тре бе но во о сно ва ног ма на сти ра (Цер ков ный Уста въ его обра зо ва ніе и 
су дь ба в гре че ской и рус ской цер кви, Мо сква, 1885, стр. 73), док по ми шље њу прот. М. Ли си цы на он ни-
је сту дит ски ти пик, већ кти тор ски ти пик па три јар ха Алек се ја, ко ји и на зи ва „Алек се јев ским“ , (Пер во
на чал ный сла вя а но рус скый ти пи кон Исто ри коар хе о ло ги че ское ис сле до ва ние, Санкт-Пе тер бург 1911. 
г. стр. 163–355); Од овог ти пи ка до да нас је са чу ва но са мо шест сло вен ских ру ко пи са.

28  Ro bert F. Taft, S.J. на ве де но де ло, стр. 59, уп. Ми ха ил Ска бал ла но вич, на ве де но де ло, стр. 316.
29  Ro bert F. Taft, S.J. на ве де но де ло, стр. 79.
30  Ro bert F. Taft, S.J. на ве де но де ло, стр. 79.
31  И. Ман све то въ , на ве де но де ло, стр. 178.
32  Јо а нис Фун ду лис, „Мо на шки и азмат ски (па ро хиј ски) ти пик“, Ви до слов, ІХ, 2002, стр. 173–181:174.
33  Из дао га је Алек сей Дми трі ев ский  у: Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ би блі о те

ка хъ Пра во слав на го во сто ка, то мъ I, Τυπικά, ча стъ пер вая, стр. 256–614.
34  Ro bert F. Taft, S.J. на ве де но де ло, стр. 81.
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Ана ли зом  и упо ре ђи ва њем је ру са лим ског и сту дит ског ти пи ка ба вио се у ХІ 
ве ку Ни кон35 из Цр не Го ре (код Ан ти о хи је), ко ји је учи нио мно го за раз вој цр кве-
ног уста ва али и на по љу за ме не сту дит ског ти пи ка је ру са лим ским, кроз сво је де-
ло „Так ти кон“. 

У Ца ри гра ду, да кле, про цес за ме не сту дит ског ти пи ка је ру са лим ским, од но-
сно овом „нео-са ва ит ском син те зом“, за по чи ње у ХІІ ве ку. Под ути ца јем Ца ри гра-
да, а и због по ја ве ми не ја пре ма је ру са лим ском устро ју слу жбе, у ХІІ ве ку и Све та 
Го ра при ма је ру са лим ски ти пик. Овај про цес та мо те че не што спо ри је и је ру са лим-
ски ти пик до би ја од ре ђе не по ме сне осо бе но сти, за др жа ва ју ћи по не кад и чвр сто 
уко ре ње ну сту дит ску прак су (нпр. у од но су пре ма по сту), та ко да се та мо фор ми-
рао је дан по се бан вид уста ва — све то гор ски36. По сле про па сти ла тин ског цар ства 
(1261. год.), сту дит ски ти пик по чи ње са свим усту па ти ме сто је ру са лим ском ти пи-
ку. У ХІ–ІІ и ХІѴ ве ку је ру са лим ски ти пик до би ја ши ро ку при ме ну по чи та вом ис-
то ку, да би у XV ве ку са свим по ти снуо сту дит ски ти пик. 

 Бо гос лу жење у С рпској п ра восл авној  цркви до ХІV  века
 По јава  првих  ти пика код  Срба  ве зана је, као што је  поз нато, за име С ветог  Саве. 
 Ме ђутим,  како је  било у ре ђено  бо гос лу жење пре С ве тога  Саве  није  дов ољно ос-
вет љено због  не дост атка  из вора из тог  пе р иода. И ма јући у  виду да су с лов енски 
п рос ве ти тељи С вета б раћа  Ки рило и  Ме то дије  дошли из  Ца риг рада и  зај едно са 
с војим у че ни цима п ре во дили на с лов енски  језик к њиге из  ца ригр адских  ма нас тира 
 ве ров атно је да су се  бо гос лу жења  вр шила по ус таву  Ве лике  Цркве из  Ца риг рада и 
по с тудитском ус таву,  који  тада у лази у  ширу  бо гос луж бену у пот ребу37. У п рилог 
о воме иде  чи ње ница да је н ајс та рије с рпско  Јев ан ђеље —   Ми рос лав љево из 1185. 
 го дине  пи сано по  син ак сару  ца ригр адске  Ве лике  Цркве38. Пос тоје с по ме ници и из 
XIІІ  века  који и мају  син аксар  ца ригр адског  типа с личан  син ак сару  Ми рос лав љевог 
 Јев ан ђеља39.    

По ми шље њу Ман све то ва пр ве ве сти „о је ру са лим ском по рет ку слу жби у сло-
вен ском све ту“40 ве за не су за име Све тог Са ве Срп ског, ко ји је пре во ђе њем и  адап-
та ци јом про ло га ти пи ка ма на сти ра Бо го ро ди це Евер ге ти де у Ца ри гра ду са ста вио 
ти пик за по тре бе ма на сти ра Хи лан да ра.41        

 Ме ђутим,  Типик  ма нас тира  Хил ан дара  са држао је  само П ролог  Ев ер гет идског 
 ти пика,  који је  дис цип лин арног  кар ак тера и  тиче се  опште  ор га ни за ције ма нас-
тира, али  није имао  син аксар,  који се  од носи на  бо гос луж бени  по редак. 

35  Ни кон је био игу ман Ра ит ског ма на сти ра на Си на ју, а за тим од ла зи у ма на стир Св.Си ме о на Див но-
гор ца на Цр ној Го ри код Ан ти о хи је у вре ме им пе ра то ра Кон стан ти на Ду ке (1059–1067.), М.Ска бал ла-
но вич, на ве де но де ло, стр. 324–325; за ви ше о ње му по гле да ти: Θεоδώρου Ξ. Γιάγκου, Νίκων ο Μαυρορεί
της, Θεσσαλονίκη, 1991. 

36  Ми ха ил Ска бал ла но вич, на ве де но де ло, стр. 326.
37  Ра до слав М. Гру јић, „Па ле стин ски ути ца ји на св. Са ву при ре фор ми са њу мо на шког жи во та и бо го-

слу жбе них од но са у Ср би ји“, Све то сав ски збор ник, САН I, Бе о град, 1936, стр. 275–312: 282.
38  Ла зар Мир ко вић, Ми ро сла вље во еван ђе ље, По себ но из да ње Срп ске ака де ми је на у ка, књи га CLVI, 

Ар хе о ло шки ин сти тут, књ. 1, Бе о град, 1950, стр. 5–9.
39  Че тво ро је ван ђе ље Ко пи та ре ве збир ке 12, крај XI II ве ка и Је ван ђе ље апра кос, ко је је по за по ве сти ра-

шког епи ско па Ми ха и ла пи сао за цр кву све тих Апо сто ла у Ра су ђа кон Бо ле слав око 1284. го ди не. — Др 
При би слав Си мић, „Рад Све тог Са ве на оса вре ме ња ва њу бо го слу же ња у Срп ској Цр кви“, Све ти Са ва, 
Спо ме ни ца по во дом осам сто го ди шњи це ро ђе ња, Бе о град, 1977, 181–205: 203. 

40  И. Ман све то въ , на ве де но де ло, стр. 265.
41  Ово је на уч но утвр ђе но на кон што је А. Дми три јев ски об ја вио Евер ге тид ски ти пик по ру ко пи су из 

XII ве ка, бр. 788, би бли о те ке Атин ског уни вер зи те та, у свом де лу Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей 
хра ня щ их ся въ би блі о те ка хъ Пра во слав на го во сто ка, то мъ I, Τυπικά, ча стъ пер вая, 1895, стр. 256–656.
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 Овде се  не ћемо  опш ир није  ба вити  пи тањем да ли је С вети  Сава п ревео цео 
Ев ер гет идски  типик или  није. О  томе се  во дила  на учна р асп рава42 из  које се може 
 зак љу чити да Ев ер гет идски  син аксар ипак  није п ре веден на српскословенски 
 језик. У п рилог овој тв рдњи иде  чи ње ница да до  данас  није про нађен ни  један п от-
пуни п ревод Ев ер гет идског  син ак сара на с рпс кос лов енски  језик.

 Овде се  пос тавља  пи тање по  којем  ти пику се у  ма нас тиру  Хил ан дару вршило 
 бо гос лу жење ако С вети  Сава  није п ревео цео ев ер гет идски  типик.  Лазар М ир-
ковић на ос нову  Т ео до си јевог (крај  XIII  по четак XIV  века)  жи тија С ве тога Саве, 
где се  каже да су С вети  Си меон и  Сава у за ко нили с лужбу у  Хил ан дару као што су 
 на викли у  Ва то педу, а ус ва ја јући г ле диште Ал екс андра  Бе лића да се С вети  Сава у 
Св. П ан тел еј мону и  Ва то педу  могао у поз нати са  руским  црк веним к њи гама,  из носи 
 миш љење да „ није  иск љу чено да је С вети  Сава  могао из  Ва то педа од  Руса  до бити и 
 један с лов енски  син аксар —  типик“43.  

Да ли је овај с лов енски  син аксар био п ревод  је ру сал имског  ти пика или неког 
с туд итског, не  мо жемо са  сиг ур ношћу т вр дити. И ма јући у  виду да је у XII веку на 
С ветој  Гори п рих ваћен  је ру сал имски  типик  мо жемо пр ет пос та вити да је ово био 
п ревод  је ру сал имског  ти пика или, што је  ве ров ат није, с ве тог орског са од ли кама 
 је ру сал имске пр аксе44.

По свом  повр атку у  Ср бију С вети  Сава је  нес ум њиво  за текао  ца ригр адски 
 бо гос луж бени  по редак.  Са вини  жи во то писци  Дом ен тијан45 ( XIII век) и  Т ео до сије46 
 кажу да је С вети  Сава о би чаје С вете  Горе п ренео и у с воју от аџ бину као и да је 
с лужио с вен оћна б де нија. Ако уз мемо у  обзир да је  је ру сал имски  типик већ био 
п рих ваћен на С ветој  Гори, као и да су с вен оћна б де нија  ње гова гл авна  од лика, 
 мо жемо  зак љу чити да је С вети  Сава  почео и у  наше  бо гос лу жење да у води 
 је ру сал имски  типик.  Пот врда о вога су  јасни т ра гови у ти цаја  је ру сал имске пр аксе у 
 нашим  бо гос луж беним к њи гама  XIII  века 47. С вети  Сава је као што  ви димо почео 
да у води  је ру сал имски  бо гос луж бени  по редак у С рпској  цркви, али га с ва како  није 
 могао  до вр шити, што ос тавља у  дужност с војим  насл ед ни цима.  

 Типик  ар х ие пис копа  Ни ко дима
У  пог леду ст ва рања ј едног  це ло витог  бо гос луж беног ус тава за  пот ребе С рпске пра-
восл авне  цркве,  међу  насл ед ни цима и  нас тав ља чима  дела С ве тога  Саве, најзнач ај-
није  место  з ау зима  ар х ие пископ с рпски  Ни кодим (1317.–1324.). 

42  Ви ше о то ме:  Ва тро слав Ја гић, „Ти пик хи лан дар ски и ње гов грч ки из вор“ (до да так к из да њу епи-
ско па Ди ми три ја), Спо ме ник, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, XXXIV, Бе о град, 1898, стр. 1–66; Алек сей 
Дми трі ев ский, „Древ не и шій хи лен дар скій си нак са рь по уста ву Iерусалимскому“,  (Отвѣ ть Ака де ми ку 
В. И. Яаги чу), Tруды Кі ев ской Ду хов ной Ака де міи, 1905, 473–493; Дра гу тин Ана ста си је вић, „Све ти Са ва 
је умро 1236. го ди не“, Бо го сло вље, XI (1936), 3, 237–275; Па вле По по вић, „Дра гу тин Ана ста си је вић: „Све-
ти Са ва је умро 1236. го ди не “, При ло зи за књи жев ност, је зик и фол клор, XVI, Бе о град, 1936, стр. 332–
333; Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „ Из ста ре срп ске књи жев но сти 1. Да ли је Са ви ним ста ра њем пре ве ден цео 
Евер ге тид ски ти пик?“, Срп ска ака де ми ја на у ка, Збор ник ра до ва, књ. X, Ин сти тут за про у ча ва ње књи-
жев но сти, Књ. I, Бе о град, 1951, стр. 35–41; Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бого сло
вље, II, Бе о град, 1958, 1, стр. 69–76.

43  Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, II, Бе о град, 1958, 1, стр. 75.
44  Др При би слав Си мић, „Рад Све тог Са ве на оса вре ме ња ва њу бо го слу же ња у Срп ској Цр кви“, стр. 

199–200. 
45  До мен ти јан, „Жи вот Све то га Са ве“, пре вео Ла зар Мир ко вић, Ста ра срп ска књи жев ност I, Но ви 

Сад-Бе о град, 1970, стр. 192, 212.
46  Те о до си је, „Жи вот Све то га Са ве“, пре вео Ми ли во је Ба шић,  Ста ра срп ска књи жев ност II, Но ви 

Сад-Бе о град, 1970, стр. 196, 204.
47  Др При би слав Си мић, „Рад Све тог Са ве на оса вре ме ња ва њу бо го слу же ња у Срп ској Цр кви“, стр. 

203–205.
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О  жи воту  ар х ие пис копа  Ни ко дима не зна се м ного. Из  жи тија к раља  Ми лу тина 
 саз на јемо да „ беше и  пород и в ас пи тање о та частва о вога б ла же нога краља С те-
фана У роша“48.  Нешто  од ре ђе нији по  пи тању  Ни ко ди мовог  по рекла је Г ер ва сијев 
 запис на а пос толу  пи саном у  Хил ан дару,  који  каже да је био из „западныя страны 
земле Рашьскы рекомы Србьскы“49. Не зна се т ачно  го дина ње говог  ро ђења, пр ет-
пос тавља се да је  рођен око 1270.  го дине50. У  Ни ко ди мовом  жи тију  нема  по да така 
о  ње говој м ла дости  каже се  само да је био „с ваким  доб ро за коњем од с воје м ла-
дости сп ремљен  Гос поду и  са вршен“51.  За мо нашио се у  Хил ан дару, што  саз на јемо 
из  ње гове  по веље  Кар ејској  ке лији из 1322.  го дине где каже да по б ла гос лову 
С ветог  Саве „и азь г рѣшнии  Ни ко димь с по добих се вь роу кот ворѣнмь го  мо нас тыри прити 
об разь и но чьства“52. За и гу мана Хиландарског и забран је у д ругој  по ло вини 1311. или 
 поч етком 1312.  го дине.53 Једно в реме је  бо равио и у  Кар ејској  ис пос ници С ве тога 
 Саве, што  Ни кодим  на води у  по ме нутој  по вељи54.  После с мрти  ар х ие пис копа  Саве 
III (26.  јула 1316. год.), око  го дину  дана је т рајао  избор  новог  ар х ие пис копа55 да би на 
С пас овдан (12.  маја) 1317.  го дине био и забран  Ни кодим.

 Но сећи у  себи д ав нашње  за веш тање С ве тога  Саве,  чије  речи  на води у пр ед-
го вору с вога  ти пика: „  Молим оне  који ће  бити  после  мене, због  ма лов ре ме ности 
 жи вота, да  ис пу ните оно што ја  нисам  до вршио“ 56,  ар х ие пископ  Ни кодим, као 
 човек  одл ичног об ра зо вања и са п ерфе ктним  поз на вањем г рчког  је зика57, прис-
тупа п ре во ђењу  је ру сал имског  ти пика С ве тога  Саве Ос ве ћеног на српскослов-
енски  језик. 

У пр ед го вору  ти пика,  после уо би ча јеног  бо госл овског у вода  Ни кодим каже 
 како је С вети  Сава  видео у  Је ру са лиму „с лику  цркве сл ав нога  С иона и Светог 
 Саве  Је ру сал имс кога и по  истој с лици  сат вори ову  ве лику  цркву“58. По миш љењу 
 Ра дос лава Г ру јића реч је о  цркви С ветих а пос тола у  Пећи59.  Нешто даље  Ни кодим 
 де лим ично  по навља исту  мисао и  до даје „да као што јој је сл ична по с лици  саз дања, 
 лепо је (т реба) да јој је сл ична и ус тавом.“60 

 До гађај  који је на  њега б итно у тицао да п рис тупи  послу п ре во ђења овог ти-
пика, о  чему  го вори у  наст авку пр ед го вора, је   његов  бо равак у  Ца риг раду где је, 
као и гуман  Хил ан дара, био  послан у  дип лом атску  ми сију од ст ране с рпског краља 
У роша и б рата му С те фана и  држ авног  са бора, у в реме  виз ант ијског  цара Анд ро-

48 Да ни ло II, Жи во ти Кра ље ва и Ар хи е пи ско па срп ских, пре вео др Ла зар Мир ко вић, Бе о град, 1935, 
стр. 115.

49  Љу бо мир Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си I, Бе о град, 1902, бр. 50.
50  Вла ди мир Ал. Мо шин, Ми о драг Ал. Пур ко вић, Хи лан дар ски игу ма ни сред њега ве ка, при ре ди ла и 

до пу ни ла Мир ја на Жи во ји но вић, Бе о град, 1999, стр. 34.
51  Да ни ло II, Жи во ти Кра ље ва и Ар хи е пи ско па срп ских, стр. 247.
52  B. Ko ra blev, Ac tes de Chi lan dar II, Ви зан ті й скій Вре мен ни къ XIX, Пе тро град 1915, бр. 20, стр. 444, р. 

178–180, на во ди мо пре ма ци та ти ма из: Вла ди мир Ал. Мо шин, Ми о драг Ал. Пур ко вић , Хи лан дар ски 
игу ма ни сред ње га ве ка, стр. 35.

53 Вла ди мир Ал. Мо шин, Ми о драг Ал. Пур ко вић, Хи лан дар ски игу ма ни сред њега ве ка,  стр. 37
54  B. Ko ra blev, Ac tes de Chil. II, 444, p. 186–187, на во ди мо пре ма ци та ти ма из: Вла ди мир Ал. Мо шин, 

Ми о драг Ал. Пур ко вић, Хи лан дар ски игу ма ни сред њега ве ка, стр. 36.
55  Да ни ло II, Жи во ти Кра ље ва и Ар хи е пи ско па срп ских, стр. 115.
56  Ци ти ра мо на осно ву пре во да Др Ла за ра Мир ко ви ћа, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, 

Го ди на I (XVI), Све ска 2, Бе о град 1957, стр. 12–19:13–14.
57  Вла ди мир Ал. Мо шин, Ми о драг Ал. Пур ко вић, Хи лан дар ски игу ма ни сред њега ве ка, стр. 36.
58  Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на I (XVI), Све ска 2, Бе о град, 

1957, стр. 14–15.
59  Ра до слав М. Гру јић, „Па ле стин ски ути ца ји на св. Са ву при ре фор ми са њу мо на шког жи во та и бо го-

слу жбе них од но са у Ср би ји“, стр. 291–292.
60  Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на I (XVI), Све ска 2, Бе о град, 

1957, стр. 14.
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ника II  Дука  Ан гела К ом нена  Па л ео лога (1282–1328.) и  пат риј арха  ца ригр адског 
 Ни фона (1313–1315.). У то в реме је у  Ца риг раду  бо равио  је ру салимски  пат ријарх 
А та на сије и  ан т иох ијски  пат ријарх,  чије име не  на води.  Ни кодим је  видео у 
 Ца риг раду  како с по ме нути  пат риј арси с луже по  ти пику С ветог  Саве Ос ве ћеног. 
 Бо гос лу жења су на  њега ос та вила с нажан у тисак те  када је постао  ар х ие пископ  
св агда је имао на уму „ се ћање п од вига и т ру дова оних б ла жених и  часних  му жева“, 
као и  речи „у чи теља и  наст ав ника  на шега С ве тога Саве“.61 И да би  за вршио што је 
 било  не до вр шено  послао је у  Ца риград у  ма настир С ветог  Јо вана П ре тече, да му се 
 до несе  је ру сал имски  типик,  који  затим пре води на с рпс кос лов енски  језик. 

 Овде се  пос тавља  пи тање у  који  ма настир С ветог  Јо вана П ре тече у  Ца риграду 
је  Ни кодим  послао да му се  до несе  типик. По  миш љењу М анс ве това62 реч је о С ту-
д итском  ма нас тиру, са  чиме се с лаже и С ка ба ла нович63.

 Ме ђутим, по  миш љењу п ро фе сора  Ла зара М ир ко вића64 не т реба п ре ви дети 
 чи ње ницу о  којој  го вори  ар х ие пископ  Да нило у  жи тију С ветог к раља  Ми лу тина: „У 
 самом г раду  Ца риг раду, на  месту з ваном П родром,  сазда  бо жаст вену цркву  да вањем 
б езбр ој нога з лата с вога, и  на чини м ноге д ивне и п рек расне  па лате, и  пос тави к се но-
до хије (ст ра ноп риј ем нице) тј. б ол нице, и ту  на чини мноштво о дара  ради  по чи вања 
б ол нима... М нога и заб рана  села  та кође п ри купивши од г рчке об ласти, и ту п ри-
ложи, од  којих ће се  данак  да вати ка  томе месту...“65 На ос нову ових  речи  Лазар М ир-
ковић  зак љу чује да је  Ни кодим п ри ликом свог  бор авка у  Ца риг раду 1313.  го дине 
 одсео у овом  ма нас тиру Св  Јо вана П ре тече,  који је  по дигао краљ  Ми лутин и да му 
је н ај ве ров ат није од авде  до несен за п ревод  је ру сал имски  типик. 

Е пископ  Сава ( Ву ковић) с матра да се  овде „ ве ров атно  ради о  ма нас тиру П род-
рому,  коме је п ре под обни  Т еодор С тудит дао свој устав“66, али  не  на води пре циз није 
 под атке о  ма нас тиру. У  наст авку  каже да се ј една од н ај поз на тијих  ца ригр адских 
 биб л ио тека  на ла зила у овом  ма нас тиру, ус ва ја јући при том  миш љење  Burr-а67 да је 
 ма наст ирски скр ип то ријум  зас лужан за у са вр ша вање и  ши рење  ми нус кула и да 25 
 поз натих  код екса п ри пада овом  ма нас тиру68.

 Нешто  више  по да така о  ма нас тиру П род рому, у  коме је краљ  Ми лутин по дигао 
б ол ницу,  до носи нам М ир јана  Жи во ји новић69. Што се  тиче  места где се  на лазио 
 ма настир, п рема  њеним  ре чима, „због  неп от пу ности  изв орних  по да така“70, ни ис-
то ри чари се  нису  тиме м ного  за ни мали и да  само К.  Ји речек  каже да је  Ми лутин 
„ По дигао б ол ницу ( ξενὼν τοῦ κράλη) код  чу веног  ма нас тира Св.  Јо вана П ре тече 
од  Петре у б ли зини В лахе рнске  па лате“71.  По даци о  ма нас тиру су оск удни све до 

61  Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на I (XVI), Све ска 2, Бе о град, 
1957, стр. 14.

62  И. Ман све то въ, на ве де но де ло, стр. 267.
63  Ми ха ил Ска бал ла но вич, на ве де но де ло, стр. 328.
64  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на I (XVI), све ска 2, Бе о град 

1957, стр. 19.
65  Да ни ло II, Жи во ти Кра ље ва и Ар хи е пи ско па срп ских, стр. 101. 
66  Са ва, Епи скоп  ис точ но а ме рич ки и ка над ски, „Пр ви пре вод Је ру са лим ског ти пи ка код Ср ба“, Гла

сник –слу жбе ни лист СПЦ, го ди на LV, број 12, Бе о град, 1974 , стр. 271–276:275.
67  V. Bu rr, Der byzan ti nische Kul tur kre is, Bd. III: Geschic hte der Bi bli ot he ken, Wi es ba den 1953, 155–158, ре-

фе рен ца пре у зе та од еп. Са ве , „Пр ви пре вод Је ру са лим ског ти пи ка код Ср ба“, стр. 275. 
68  Са ва, Епи скоп  ис точ но а ме рич ки и ка над ски, „Пр ви пре вод Је ру са лим ског ти пи ка код Ср ба“, стр. 275. 
69  Мир ја на Жи во ји но вић, „Бол ни ца кра ља Ми лу ти на у Ца ри гра ду“, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког 

ин сти ту та, СА НУ, бр. 16, 1975, стр. 105–115:105.
70  Мир ја на Жи во ји но вић, на ве де на сту ди ја, стр. 107.
71  К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I, прев. Ј. Ра до нић, Бе о град 1952, 264, на во ди мо пре ма ци та ти ма из на-

ве де не сту ди је Мир ја не Жи во ји но вић, стр. 107; Она ука зу је и на А. Пре мер штај на (A. Pre mer stein, De 
co di cis Di o scu ri dei Ani cae Iuli a nae, nunc Vin do bo nen sis, Med. Gr. I, mod. Ios. De Ka ra ba ček, Lug du ni Ba ta-
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 XIII  века од  када  по тичу  из вори  који с ве доче о  бог атству  ма нас тира72.   Ма настир 
 до жив љава о па дање  после ос ва јања  Ца риг рада од ст ране  Ла тина 1204.  го дине, а 
 на ро чито  после  по жара  који је  за десио  Ца риград 1308.  го дине73. По  њеном  миш љењу 
„н ај ве ров ат није је ... да је краљ  Ми лутин  тада, п рих ва та јући се опр авке  наст ра далог 
 ма нас тира,  за узврат  добио п раво да у  њему ос нује с рпску б ол ницу и св ра тиште“74. 
За нас је  ин те рес антан и  по датак о п ри ви ле гији,  коју цар  Анд роник II  даје и гу ману 
 ма нас тира  Хил ан дара, с војом х ри со вуљом од  феб р уара 1321.  го дине где се  каже да ће 
„и мати три  ке лије, у  ко јима се  на лази и храм, у д во ришту к се нона, за свој  бо равак и 
 одмор кад се  буде  бавио у Ца риг раду  ради  неке  пот ребе и  посла“75. 

 Ма настир  до жив љава  ве лики углед у XIV  веку,  када  пос таје т рећи у р ангу 
 међу  ца ригр адским  ма нас ти рима76.  Пос тоје  ин ди ције да је још  током XIV  века 
пос то јала и ш кола у  ма нас тиру77,  која је у XV  веку „и ни ци ја тивом  цара  Ман ојла 
II  Па л ео лога... п ре расла у ј едну с в ео бухв ат нију ус та нову под и меном Καθολικὸν 
Μουσεῖον или Μουσεῖον τοῦ Ξενῶνος“78 Оно што је  та кође  важно, у  ма нас тиру је 
пос то јала и  бо гата  биб л ио тека79.    

 Дакле, из о вога  мо жемо  зак љу чити да је  Лазар М ир ковић био у п раву, када 
је  рекао да је  Ни кодим  послао да му се  до несе  типик из  ца ригр адског  ма нас тира 
П родром,  који је краљ  Ми лутин  по дигао, т ач није  об новио.  

На к рају пр ед го вора  Ни кодим је  за бе лежио и  датум  када је п ревео  типик тј. 
6827 (1319.)  го дине, круг с унца 23,  ме сеца 6,  инд икта 2.80  

Са  циљем ут вр ђи вања  којем г рчком  ти пику је н ајб лижи  Ни ко димов типик 
 Лазар М ир ковић81 је  вршио у по ре ђи вање са г рчким  ру ко пи сима и  дошао до 
 закљ учка да је  Ни ко димов  типик н ајб лижи  ти пику из  биб л ио теке  Лавре А та на сија 
Ат онског ( ру копис бр. 99)82,  пи саном на п ер гам енту у  XIII  веку у  ма нас тиру В ас кр-
сења Х рис товог  који је ос новао  Лазар  Га лис ијски. 

 Пос тавља се  та кође и  пи тање у  вези са  самим  ру ко писом. Да ли је п ри ликом 
п ре во ђења  писао  ар х ие пископ  Ни кодим л ично или је  писао  неко д руги. С ве-
тислав Н.  Ву ловић83 т врди да је  ру копис  ти пика  који је  чуван до у ниш тења у Нар-
одној  биб л ио теци  Ни ко димов ау тограф, док се  Лазар М ир ковић не с лаже са њим 
и  миш љења је да је  Ни кодим „као  од личан з налац г рчког  је зика г ле да јући г рчки 
текст... ус мено п ре водио, а  један  монах вешт  пи сању је  писао оно што му је  Ни кодим 

vo rum 1906, 24), ко ји је „ ука зао и на је дан по да так из ар хи ва па три јар шиј ског си но да пре ма ко ме је ца-
ри ца Је ле на Дра гаш са сво јим су пру гом ца рем Ма ној лом II Па ле о ло гом, 1395. го ди не, да ла при лог мо-
на си ма ма на сти ра Св. Јо ва на Про дро ма зва ног τῆς Πέτρας“, стр. 107. 

72  О то ме ви де ти оп шир ни је у: Мир ја на Жи во ји но вић, „Бол ни ца кра ља Ми лу ти на у Ца ри гра ду“, стр. 
107–108.

73  Мир ја на Жи во ји но вић,на ве де на сту ди ја, стр. 108.
74  Мир ја на Жи во ји но вић, на ве де на сту ди ја, стр. 108.
75  Ac tes de Chi lan dar, Pre miè re par tie: Ac tes grecs, pu bliés par L. Pe tit, VV 17 (1911), При ло же ние, бр. 58. 

46‒52. на во ди мо пре ма ци та ти ма из на ве де не сту ди је Мир ја не Жи во ји но вић, стр. 108.
76  О то ме ви де ти оп шир ни је у: Мир ја на Жи во ји но вић, на ве де на сту ди ја, стр. 112–113.
77  О то ме ви де ти оп шир ни је у: Мир ја на Жи во ји но вић, на ве де на сту ди ја, стр. 113.
78  Мир ја на Жи во ји но вић, на ве де на сту ди ја, стр. 113.
79  Мир ја на Жи во ји но вић, на ве де на сту ди ја, стр. 113.
80  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на I (XVI), све ска 2, Бе о град 

1957, стр. 15.
81  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бого сло вље, Го ди на II (XVII), све ска 1, Бе о-

град 1958, стр. 76–78
82  Алек сей Дми трі ев ский , Описаніe ли тур ги че ски хъ ру ко пи сей хра ня щ их ся въ би блі о те ка хъ Пра во

слав на го во сто ка, то мъ III, (пер вая по ло ви на), Τυπικά, ч. II, Пе тро гра дъ, 1917, стр. 81‒101. 
83  Све ти слав Н. Ву ло вић, „Бе ле шке о ар хи е пи ско пу Ни ко ди му“, Глас  Срп ске кра љев ске ака де ми је XLIII, 

1894, стр. 1–15:8–9.
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д ик тирао“.84 Као гл авни  доказ  на води  наслов п ас ха лије  (177б)  Ни ко ди мовог  ти пика 
 који г ласи „ Пас кали сго ми га ахппа спс каго.“  Та кође и лист 14б где се  каже: „І ще 
ми се за  п о у щени г рѣхвь  кра  на шего с тѣ фана оу роша  ахиппа  на шего  ник ома.“ Да је 
 писао  ар х ие пископ  Ни кодим, с ва како не би  на писао овај  наслов, а у д ругом с лу чају 
не би  на водио с воје име. М ир ковић85 пр ет пос тавља да је  типик  писао  цр но ризац 
 Дамјан  који је по  за по вести  ар х ие пис копа Ни ко дима 1324.  го дине п ре пи сивао 
а постол ( ши ша тов ачки)86,  па рак литик и  ок тоих. Са М ир ко вићем се с лаже е пископ 
 Сава87 ( Ву ковић),  који  каже да се у по ре ђи вањем  Ни ко ди мовог  ти пика и а пос тола 
( ши ша тов ачког) с тиче у тисак да је  пи сала ј една  рука. 

 Ме ђутим, по  ре чима п ро фе сора Ђ орђа Т ри фу но вића: „ Ле ти мичан и  по вршан 
 поглед  могао би да ст вори у тисак  како је оба с по ме ника  пи сала иста  рука.  Када 
се, пак,  више и  дубље уђе у  писмо,  јасно се  види да оба  ру ко писа  није  пи сала иста 
 рука.  Цр но ризац  Дамјан,  дакле, пет  го дина  ра није  није  на чисто п ре писао п ревод 
 ар х ие пис копа  Ни ко дима“88. Ђ орђе Т ри фу новић се не с лаже са  Ла заром М ир ко-
вићем ни да је  Ни кодим д ик тирао п ревод и с матра да без  об зира на то  ко лико 
је  ар х ие пископ „био  од личан з налац г рчког  је зика, у д ик ти раном тексту би ипак 
ос тали т ра гови п ре во дил ачких  не д оу мица и  испр авки“89 што  није с лучај са 
 Ни ко ди мовим  ти пиком. Осим  тога,  нас тавља  даље, „код  Срба у средњем  веку... 
 није  била пр акса да се д ик ти рају п ре води“90  По  ње говом  миш љењу,  које је и н ају-
бед љи вије, п ревод је  рађен  Ни ко ди мовом  руком, али је  после  тога  неп от пи сани 
вешт п ре пи сивач, п ре писао   ар х ие пис копов п ревод91. 

У пр ед го вору  Ни ко ди мовог  ти пика  на ве дена је 1319. као  го дина  пи сања. Ме-
ђутим,  не д оу мицу је  чи нила п ас ха лија (177б–179б),  која  по чиње са 1318.  го дином. 
 Лазар М ир ковић пр ет пос тавља да је  пи сање  ти пика  за по чето 1318.  го дине, а  када 
је  за вршен „ нас тала је већ 1319-та  го дина, у  којој је  Ни кодим  на писао свој пр ед-
говор са  да тумом 1319 и с тавио га је на  чело с вога  ти пика“.92 Ђорђе Т ри фу новић 
се не с лаже са њим јер,  како  каже „из  тога  из лази да су Типик  пи сале две  руке“93. 
По  ње говом  миш љењу, к њигу је  пи сала ј една  рука, што се  може ут вр дити „п ра-
ћењем  пис арских  по теза“ и да је у  пи тању  само „р аз ли чито...  за ре зи вање  пера“94. У 
 наст авку он  зак љу чује да је п ре пи сивач  за вршио посао к рајем 1317. или  поч етком 
1318.  го дине, пре В ас крса, ос тав ља јући могућност  да је то  било и  после, а  затим 

84  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на II (XVII), све ска 1, Бе о-
град 1958, стр. 78–79.

85  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на II (XVII), све ска 1, Бе о-
град 1958, стр. 79.

86  Ши ша то вач ки апо стол се чу ва у Па три јар шиј ској би бли о те ци у Бе о гра ду. Кри тич ко из да ње при ре-
дио је Ди ми три је Е. Сте фа но вић, Ши ша то вач ки апо стол 1324. го ди не, Беч, 1989. 

87  Са ва, Епи скоп  ис точ но а ме рич ки и ка над ски, „Пр ви пре вод Је ру са лим ског ти пи ка код Ср ба“, стр. 275
88  Ђор ђе Три фу но вић, „О сту ди ја ма и тек сто ло шком по ступ ку Ла за ра Мир ко ви ћа —Ти пик ар хи е пи-

ско па Ни ко ди ма“, по го вор из да њу Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма, књи га дру га, Бе о град, 2007, стр. 047
89  Ђор ђе Три фу но вић, „Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа 

о сни ма њу ста рих срп ских ру ко пи са“, по го вор из да њу Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма, књи га пр ва, Бе-
о град, 2004, стр. 08.

90  Ђор ђе Три фу но вић, „Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа 
о сни ма њу ста рих срп ских ру ко пи са“, стр. 08.

91  Ђор ђе Три фу но вић, „Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа 
о сни ма њу ста рих срп ских ру ко пи са“, стр. 08.

92  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на II (XVII), све ска 1, Бе о-
град 1958, стр. 79.

93  Ђор ђе Три фу но вић, „Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа 
о сни ма њу ста рих срп ских ру ко пи са“, стр. 07.

94  Ђор ђе Три фу но вић, „Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа 
о сни ма њу ста рих срп ских ру ко пи са“, стр. 07.
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је  додао п асх алну  таб лицу,  коју је  са чинио  ар х ие пископ  Ни кодим95.  Када је к њига 
 била  го това  ар х ие пископ  Ни кодим је  на писао пр ед говор, што је по  ње говој пр ет-
пост авци  било к рајем 1318. го дине96 и п редао п ре пи си вачу.      

По  са др жају  Типик  ар х ие пис копа  Ни ко дима  мо жемо  по де лити на три осн овне 
 це лине:  општи део (11а–30б),  ме се цосл овни (30б–123а) и т ри одни (123а–167б). Осим 
 тога, он  са држи  Ни ко димов пр ед говор (2б–4б),  кр атко п ра вило  Како побать (пс-
алтир)  пѣти (4б–10а), п ра вило о  ка ђењу (169а‒169б), п ро ки мене, а ли лу ја рије, св јет-
илне (169б–171а),  затим  пос ла ницу  пат риј арха  Ни коле Г ра ма тика (171б–177б) и на 
к рају се  на лази п ас ха лија (177б–179б). У  општем  делу има  од ре даба  дис цип лин арног 
 кар ак тера. М ар кове г лаве не  са држи, али има краће п рим едбе у  по је диним  да нима 
 ме се цосл овног  дела.  Та кође, у  ме се цос лову  испод т екста у пи си вани су и  да туми 
у по ко јења с рпских в ла дара и  ар х ие пис копа. 

 Типик  ар х ие пис копа  Ни ко дима је  први п от пуни п ревод  је ру сал имског ти пика 
не  само код нас  Срба  него у  чи тавом с лов енском с вету97, што је  чи ње ница  која му 
 даје  не из меран з начај и с тавља га на  прво  место  међу с рпским  ти пи цима. 

О ри гинал овог  ти пика је  не повр атно  из губљен, јер је п ри ликом б омб ар до-
вања  Б еог рада од ст ране  Не маца 6. ап рила 1941.  го дине  из горео у  Нар одној биб л ио-
теци,  зај едно са ос талим д ра го ценим  ру ко пи сима.  Типик је за  н ауку ипак  са чуван 
 зах ва љу јући п ро фе сору  Ла зару М ир ко вићу,  чијим је с та рањем пре  рата фо тог-
ра фисан од  прве до  посл едње ст ра нице.98  После д ругог св етског  рата  Лазар М ир-
ковић је п ре писао и р аз решио текст  Ни ко ди мовог  ти пика. 

 Типик  мо наха  Ро мана
У брзо  после  Ти пика  ар х ие пис копа  Ни ко дима  по јав љује се и д руга   с рпс кос лов-
енска  рец ен зија  је ру сал имског  ти пика,  типик  мо наха  Ро мана.

Овај  типик је  настао у  ма нас тиру  Хил ан дару, а из  за писа на 275  листу  саз на јемо 
да га је  Роман  на писао по  за по вести и гу мана Г ер ва сија 1331.  го дине  инд икта 14.99  Лазар 
М ир ковић100 је  миш љења да је  монах  Роман био и п ре во дилац  ти пика са  чиме се 
с лаже и П ри бислав  Симић101.  Ме ђитим, Ђ орђе Т ри фу новић је у верен да  Роман  није 
„п ре водио  не поср едно са г рчког“, јер да  јесте „то би  мо рало да се  види на м ногим 
 мес тима у овом  ру ко пису“102 Он с матра да је  Роман имао  испред  себе   готов п ревод 
 који је  ве ров атно „ дело  не ко лика п ре во д иоца око  чијег се  рада с тарао Г ер ва сије“103.

95  Ђор ђе Три фу но вић, „Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа 
о сни ма њу ста рих срп ских ру ко пи са“, стр. 08.

96  Сво ју прет по став ку обра зла же на сле де ћи на чин: „Го ди ну је на вео, као што је био оби чај, од ства-
ра ња све та — 6827. Од Хри сто вог ро ђе ња то је 1319, што пре ма на чи ну сеп тем бар ског да ти ра ња за хва-
та вре мен ски ра спон сеп тем бар-де цем бар 1318. и ја ну ар-ав густ 1319. го ди не… Прет по ста вља мо да је ар-
хи е пи скоп Ни ко дим пи сао пред го вор у пр вим ме се ци ма те ку ће го ди не (6827) “ — Ђор ђе Три фу но вић, 
„Фо то гра фи је Ти пи ка ар хи е пи ско па Ни ко ди ма и за ми сао Ла за ра Мир ко ви ћа о сни ма њу ста рих срп-
ских ру ко пи са“, стр. 010.

97  И. Ман све то въ, на ве де но де ло, стр. 271.
98  Др Ла зар Мир ко вић, „Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма“, Бо го сло вље, Го ди на I (XVI), све ска 2, Бе о град 

1957, стр. 13.
99  Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, Збор ник Ма ти це срп ске, се ри ја дру штве них на у ка, св. 13‒14, Но-

ви Сад, 1956, стр. 47–60:47.
100 Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, стр. 47.
101 При би слав Си мић, „При лог про у ча ва њу ге не а ло ги је Ро ма но вог ти пи ка“, Би бли о те кар XX, 5, Бе о-

град 1968, стр. 433‒444:434  и у ње го вој (нео бја вље ној) док тор ској ди сер та ци ји, Ро ма нов ти пик , Бо го-
слов ски фа кул тет, Бе о град, стр. 16.

102 Ђор ђе Три фу но вић, „О сту ди ја ма и тек сто ло шком по ступ ку Ла за ра Мир ко ви ћа —Ро ма нов ти пик“, 
Ти пик ар хи епи ско па Ни ко ди ма, књи га дру га, стр. 050.

103 Ђор ђе Три фу но вић, „О сту ди ја ма и тек сто ло шком по ступ ку Ла за ра Мир ко ви ћа— Ро ма нов ти-
пик “, стр. 051.



тИ пИК ар хИ е пИ СКо па нИ Ко дИ ма 305

 Ро манов  типик се  данас  на лази у Б ерл инској  држ авној  биб л ио теци.104 Фо то-
гр афске сн имке овог  ти пика, пре Д ругог св етског  рата,  на ба вила је У нив ер зит етска 
 биб л ио тека у  Б еог раду на пр едлог п ро фе сора  Ла зара М ир ко вића.105

 Однос  из међу  Ни ко ди мовог и  Ро ма новог  ти пика
 Када је у  пи тању  однос  из међу  Ни ко ди мовог и  Ро ма новог   ти пика, у  на учним к ру-
го вима је  дуго в ла дало  миш љење да је  Ро манов  типик  само п репис  Ни ко ди мовог106. 
 Ме ђутим,  Лазар М ир ковић је у по ре ђи вањем  фо тогр афских с ни мака оба  ти пика 
 до казао „да је  Ро манов  типик  нови, д руги п ревод  Је ру сал имског  ти пика са г рчког, 
 који је у  Хил ан дару т ре бало да у веде  је ру сал имски устав у место ус тава  који 
је  дотле био  тамо у у пот реби“107.   Мо наси  Хил ан дара су, по  ре чима П ри бис лава 
 Си мића, „ ру ко во ђени  жељом да се у  Хил ан дару  бо гос лу жење  врши као и у д ругим 
 ма нас ти рима Св.  Горе,  од лу чили да се за  њи хове  пот ребе  из врши нов превод г рчког 
 ти пика.“108 

Да је  Ро манов  типик  нови п ревод, а не п репис  Ни ко ди мовог,  доказ су бројне 
р аз лике,  које су у оч љиве већ у ув одним  де ло вима.109  Ме се цос лови не  по мињу увек 
исте с вете110, а  кар ак те рист ичне су и р аз лике у п ра вилу за 8. с епт ембар111. Н ај веће 
су,  ме ђутим, р аз лике у п ра ви лима  посног и цв етног т р иода, од којих се  на ро чито 
 изд ва јају   п ра вила Ст расне с ед мице112. 

 Типик  ар х ие пис копа  Ни ко дима се, по  миш љењу М анс ве това113, и  поред свог 
 ве ликог з на чаја  није  дуго  за држао у С рпској  цркви, већ је  након 30‒40  го дина 
ус тупио  место д ругој и п от пу нијој с рпс кос лов енској  рец ен зији  је ру сал имског 
 ти пика,  ти пику  мо наха  Ро мана.

Зак ључак
П ре водом  је ру сал имског  ти пика, од ст ране  ар х ие пис копа  Ни ко дима, Српска  црква 
 до бија п от пуни  типик и  њено  бо гос лу жење  до жив љава свој  пуни р азвој већ у XIV  веку.

 Ме ђутим,  Ни ко димов  типик с војим з на чајем п ре ва зи лази г ра нице  наше по-
месне  Цркве, и као  први п ревод  је ру сал имског  ти пика на с лов енски  језик уопште, 
 бива п рих ваћен и у ос талим  по месним  Црк вама с лов енског  гов орног подр учја.

 Миш љење да  Ни ко димов  типик  није  до живео  ширу у пот ребу, због  по јаве п от-
пу нијег п ре вода  је ру сал имског  ти пика  хил анд арског  мо наха  Ро мана, не можемо у 
п от пу ности п рих ва тити. Пре с вега јер је  типик  мо наха  Ро мана  је ру салимски  типик 
с ве тог орске  ред ак ције114 и  на мењен је за  ма наст ирску у пот ребу, док је  Ни ко димов 
 типик  пр ед виђен за  пот ребе  целе  Цркве,  како за  пот ребе  ма наст ирских  тако и 
 па рох ијских  зај ед ница.  Миш љења смо да је уп раво то р азлог због  којег  Ни кодим  није 
 ко ристио ни  један с ве тог орски  типик за п ревод већ је тражио  типик из  Ца риг рада.

104 Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, стр. 47.
105 Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, стр. 49.
106 Та ко И. Ман све то въ о ово ме ка же: „При мљен (Ни ко ди мов ти пик) у Ср би ји, одав де под ауто ри те-

том ми тро по ли је, пре ла зи на Све ту Го ру и при ма се у Хи лан да ру. Та ко, у 1331. го ди ни пре пи су је га гре-
шни Ро ман по рас по ре ђе њу игу ма на Гер ва си ја“— Цер ков ный уста въ, стр.  268; Ми шље ње Ман све то ва 
по на вља и Ска бал ла но вич, на ве де но де ло, стр. 328.

107 Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, стр. 49–50.
108 При би слав Си мић, Ро ма нов ти пик, стр. 31.
109 При би слав Си мић, Ро ма нов ти пик,  стр. 384–389.
110 При би слав Си мић, Ро ма нов ти пик,  стр. 390.
111 Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, стр. 50, уп. При би слав Си мић, Ро ма нов ти пик, стр. 25.
112 При би слав Си мић, Ро ма нов ти пик, стр. 25‒27, 398–402.
113 И. Ман све то въ, на ве де но де ло, стр. 268.
114 Ла зар Мир ко вић, „Ро ма нов ти пик“, стр. 51.
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„ Који је од ова два  ти пика“, по  ре чима  Ла зара М ир ко вића, „ кас није  више п ре-
пи сиван и  више био у у пот реби, не  мо жемо  сиг урно и  од ре ђено  ка зати без упо-
ре ђења ових  ти пика са  по то њима.“115  Дакле,  из во ђење,  било  каквог  закљ учка, без 
пр етх одног  сис тем атског и   не поср едног у по ре ђи вања  са чу ваних  је ру салимских 
 ти пика с рпс кос лов енске  рец ен зије са ова два  наша н ајс та рија  ти пика116,  било би 
п ро изв ољно и  не на учно.   

 Мо жемо  само пр ет пос та вити да  Ни ко димов  типик  данас  више  није у упот-
реби  зато што је  до живео т раг ичну с уд бину с рпс кос лов енских  бо гос луж бених 
к њига или  како их д ру га чије  на зи вамо  Ср буља и с рпс кос лов енског  је зика у опште. 

 Н аиме, у X VIII  када су к ар лов ачки  мит ро по лити ос ни вали с рпске ш коле у Уг-
арској, због  не дост атка об ра зо ваног  кадра и шт ам пане к њиге,  били су п ри ну ђени да 
се за  помоћ об рате  Си ноду  Руске п ра восл авне  цркве и  руском  цару. Тако са  руском 
к њигом и к ул туром  до лази до п ро ди рања  рус кос лов енског  је зика и  по тис ки вања 
с таре с рпске  рец ен зије с та рос лов енског  је зика117. Овај п роцес  ру си фи ка ције  за почет 
је у в реме  мит ро по лита М ој сија  Пет ро вића ( б еогр адски 1713.‒1726;  б еогр адско- к ар-
лов ачки 1726‒1730.), а  кон ачно сп ро веден у в реме мит ро по лита  Вик ен тија  Јо ва но вића 
(1731.–1737.)118  када у с рпским  црк вама К ар лов ачке  мит ро по лије з ван ично п рес таје 
у пот реба шт ам паних и  пи саних  срб уљских  црк вених к њига119, а  самим тим  нас тају 
и  но вине у  бо гос лу жењу  које су биле  не поз нате у  Цркви код  Срба. С ва како да овај 
п роцес  није остао  само у г ра ни цама К ар лов ачке  мит ро по лије већ се  пос те пено 
 од вијао и у ос талим еп ар хи јама  наше  Цркве.

  Данас се  на меће  пи тање  мог ућ ности  пон овног у во ђења у у пот ребу Ни ко ди-
мовог  ти пика,  које до  даљег ос таје от во рено.        

 Abstract: This work is a bout the first Оld S erbian tr ans lation of the  Je ru salem ty pikon — the 
Ty pikon of the  Archb ishop  Ni co dimus (1319) and its s ig ni fic ance for the  de vel opment of  De vine 
S er vices in the S erbian O rt hodox Church.  After a short  his to rical re view of the o rigin of the 
ty pikon in the O rt hodox Church and the  order of  De vine Ser vices in the S erbian Church  until 
the 14th c entury, that f ollows the  b iography of the  Archb ishop  Ni co dimus, the  history of his ty-
picon and its main c har ac te ristics.  Some basic  inf or mation is  given a bout the  second tr ans-
lation of the  Je ru salem ty picon in the Old S erbian l an g uage — the Ty picon of the monk  Ro manos 
and its d if er ences from the Ty picon of  Ni co dimus. In c onc lusion we are p utting forth the hyp-
ot hesis that the Ty picon of  Ni co dimus  dis ap p eared out of  De vine S er vices not  be c ause it had 
been  rep laced by the Ty picon of  Ro manus, but  be c ause it s uf ered the  same  faith as the Old 
Serbian l an g uage and  books in the 18th c entury. 
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