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Касијина божићна стихира и њен словенски превод

Коста Симић

Од 59 пе снич ких са ста ва ко је ру ко пи сна тра ди ци ја при пи су је ви зан тиј ској пе сни-
ки њи Ка си ји († пре 867)1 за са мо 23 мо же се по у зда но ре ћи да за и ста њој и при па-
да ју. Реч је о јед ном пот пу ном ка но ну, јед ном че тве ро пе сна цу и два де се тјед ној сти-
хи ри.2 Ви зан тиј ски бо го слу жбе ни уста ви или ти пи ци ни су, ме ђу тим, укљу чи ли у 
бо го слу же ње сва ње на аутен тич на де ла, не го са мо ир мо се че тве ро пе сна ца за Ве ли-
ку су бо ту Κύματι θαλάσσης (Вль ноþ мор скоþ) и се дам сти хи ра: же ни гре шни ци Κύριε, 
ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις (Го спо ди вό мног¥¬ грýхи) (Ве ли ка сре да), му че ни ци ма Гу ри ју, 
Са мо ну и Ави ву Ἡ Ἔδεσσα εὐφραίνεται (śдеса ве се лит°се) (15. но вем бар), две сти хи ре 
све тим пе то чи сле ни ци ма Τὴν πεντάχορδον λύραν (Петостр¹нн¥¬г¹сли) и Ὑπὲρ τὴν 
τῶν Ἑλλήνων παιδείαν (Паче¬линόскагонаказани˙) (13. де цем бар), и по јед ну сти хи ру 
за Бо жић Αὐγούστου μοναρχήσαντος (Авόг¹ст¹¬диновластв¹ώω¹) (25. де цем бар), 
за пра зник ро ђе ња Јо ва на Пре те че Ἡσαΐου νῦν τοῦ προφήτου (Исаи¬н¥н˙пророка) 
(24. јун) и апо сто ли ма Пе тру и Па влу Τοὺς φωστῆρας τοὺς μεγάλους τῆς Ἐκκλησίας 
(Свýтилник¥вЅлик¥цркЅвнѧ ) (29. јун). На ве де на хим но граф ска де ла су укљу че на у 
бо го слу же ње већ то ком сред њо ви зан тиј ског пе ри о да, о че му нам све до че са чу ва ни 
ти пи ци сту дит ске тра ди ци је: 1) Ти пик Алек си ја Сту ди та (1034–1043), ко ји је са чу-
ван са мо у сло вен ском пре во ду,3 2) Евер ге тид ски ти пик (дру га по ло ви на XI ве ка)4 и 
3) Ти пик ма на сти ра Све тог Спа са у Ме си ни, Ју жна Ита ли ја (пр ва по ло ви на XII ве-
ка).5 Ова ква ре цеп ци ја Ка си ји не ли тур гиј ске по е зи је у ви зан тиј ском бо го слу же њу 
пре не та је за јед но с пре во дом бо го слу жбе них уста ва и ли тур гиј ских књи га на ста-
ро сло вен ски је зик и ме ђу Сло ве не.6 

1 О жи во ту пе сни ки ње Ка си је ви де ти: I. Roc how, Stu dien zu der Per son, den Wer ken und dem Nac hle ben der 
Dic hte rin Kas sia, Ber lin 1967, 20–26; E. Ca tafygi o tu-Top ping, „Kas si a ne the Nun and the Sin ful Wo man“, Gre
ek Ort ho dox The o lo gi cal Re vi ew 26 (1981) 202–205; A. Tri po li tis, (ed. and tran.), Kas sia: The Le gend, the Wo man, 
and Her Work, New York 1992, XI II–XVII; F. Vla ho po u lou, „Βιβλιογραφικὸ  δοκίμιο γιὰ τὴν Κασ(σ)ία — Κασ(σ)
ιανή. Ὁ θρῦλος γύρω ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ποιήτρια καὶ ἡ ἱστορικότητά του“, Βυζαντινὸς Δόμος 1 (1987) 139–159; J. 
A. B entzen, A Study of the  Li tu rgical and  S ecular Works of B lessed  Kassia, By za ntine Nun and  Poet, ( нео бја вљена  
м агис тарска  теза),  Uni versity of New  England (Aus tralia), 1994,  5–43; M.  L aux termann, „Three   Biog ra phical  
Notes“, By za ntinische  Zeitschrif 91.2 (1998) 391–397 и Ν.  Ts iro nis, Κασσιανὴ ἡ ὑμνωδός, Ἀθήνα 2002, 7–20.

2 Из да ње Ка си ји не ли тур гиј ске и про фа не пе зи је при ре дио је Це да кис: Θ. Τζεδάκης, Κασιανὴ ἡ μεγάλη 
τῆς Ἐκκλησίας μελωδός, Ἡράκλειον Κρήτης 1959. Де таљ ну ана ли зу Ка си ји них аутен тич них хим но граф-
ских са ста ва ви де ти у мо јој ма ги стар ској те зи од бра ње ној на Оде ље њу за кла сич не на у ке Фи ло зоф-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду: Ли тур гиј ска по е зи ја пе сни ки ње Ка си је и њен сло вен ски пре
вод, Бе о град 2008. 

3 Ње го во из да ње ви де ти: А. М. Пент ков ский, Ти пи кон па три ар ха Алек сия Сту ди та в Ви зан тии и 
на Ру си, Мо сква 2001.

4 Συναξάριον σὺν Θεῷ, ἤτοι Τυπικὸν ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας τῆς εὐαγοῦς μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 
τῆς Εὐεργέτιδος, А. Дм итр ие вский, Оп ис ание л иту рг ич еск ихъ р ук оп исей, хр ан я щи хся въ б ибл и от ек ахъ 
пр ав осла вн аго В ост ока, т. I, Τυπικά, К и евъ 1895, 256–456.

5 Ви де ти из да ње овог ти пи ка пре ма ру ко пи су из 1131. го ди не: Le typi con du Mo nastère du Sa intSa u ve
ur à Mes si ne: Co dex Mes si nen sis Gr 115, A.D. 1131. In tro duc tion, tex te cri ti que et no tes par Mi guel Ar ranz S.I., 
[O ri en ta lia Chri sti a na Ana lec ta 185], Ro me 1969.

6 Ви де ти већ по ме ну ти сло вен ски пре вод ти пи ка Алек си ја Сту ди та, ко ји је на стао из ме ђу 1067/8. и 
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Сва са чу ва на Ка си ји на де ла, а на ро чи то она ко ја су укљу че на у бо го слу же ње, 
све до че не са мо о из у зет ном пе снич ком да ру ове ви зан тиј ске пе сни ки ње, не го и о 
ње ном до бром обра зо ва њу и ду би ни те о ло шке ми сли. То на ро чи то ва жи за ње ну 
сти хи ру за Бо жић,7 ко ја и пред ста вља пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду. 

 Анализа стихире према грчком изворнику
Ἦχος β’.     Глас 2.
 Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ   Када је успостављено Августово
               τῆς γῆς,              једновлашће на земљи,
  ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ἐπαύσατο∙ многовлашће људи преста;
 καὶ σοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἐκ τῆς ἁγνῆς, а када сe Ти оваплоти од Чисте,
 ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται.   многобоштво идолâ би укинуто.

5 Ὑπὸ μίαν βασιλείαν ἐγκόσμιον   Под једно царство светско
 αἱ πόλεις γεγένηνται   градови потпадоше
 καὶ εἰς μίαν δεσποτείαν θεότητος   и у једну власт Божанства
 τὰ ἔθνη ἐπίστευσαν.    народи повероваше.
 Ἀπεγράφησαν οἱ λαοὶ τῷ δόγματι τοῦ  Пописаше се народи заповешћу 
    Καίσαρος∙            Кесара;

10 ἐπεγράφημεν οἱ πιστοὶ ὀνόματι   ми верни назвасмо се именом
    θεότητος     Божанства
 σοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ   Тебе, Бога нашега, који се 
    ἡμῶν.                      оваплоти; 
Μέγα σου τὸ ἔλεος, Κύριε, δόξα σοι.   велика је милост твоја, Господе, 
             слава Ти.

У сти хи ри се ја сно раз ли ку ју три де ла, од ко јих се пр ва два са сто је од по че ти-
ри, а тре ћи од три сти ха. На по след њи део се на до ве зу је док со ло ги ја, ко ја пред ста-
вља уоби ча јен за вр ше так сти хирâ. У сва ком од ова три де ла Ка си ја на во ди по је-
дан исто риј ски до га ђај ко ји се од и грао у Рим ској им пе ри ји у вре ме Хри сто вог до-
ла ска, а за тим сва ком од њих на ла зи па ра ле лу у до га ђа ји ма, ко ји су у ве зи са Хри-
сто вим ро ђе њем.

а) Пр ви део (ст. 1–4): 
Ка да је ус по ста вље но Ав гу сто во 
јед но вла шће на зе мљи,  
мно го вла шће љу ди пре ста;
а ка да се Ти ова пло ти од Чи сте,
мно го бо штво идолâ би уки ну то.

Ус по ста вља њу је дин стве не вла сти Ок та ви ја на Ав гу ста (31–14) на про сто ру чи-
та вог Сре до зе мља хри шћан ски те о ло зи су ве о ма ра но по че ли да при да ју по се бан 
зна чај. Они су на гла ша ва ли уло гу ко ју је цар Ав густ имао у еко но ми ји спа се ња, бу-
ду ћи да је он ус по ста вља њем ми ра у све ту и пред у зи ма њем пр вог по пи са ста нов-
ни штва при пре мио Цар ство као ко лев ку у ко јој је за ње го ве вла да ви не тре ба ло да 

1074. го ди не у Ки је ву; Ни ко ди мов ти пик из 1319. год. (из да ње: Ти пик ар хи е пи ско па Ни ко ди ма, књи га 
дру га, Срп ско сло вен ски текст раз ре шио Ла зар Мир ко вић, Бе о град 2007) и Ро ма нов ти пик из 1331. год. 
(П. Си мић, Ро ма нов ти пик, нео бја вље на док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град).

7 У ру ко пи си ма је са чу ва но још осам Ка си ји них сти хи ра, ко је су по све ће не пра зни ку Хри сто вог Ро-
ђе ња. Њи хо во из да ње ви де ти: Θ. Τζεδάκης, Κασιανή, стр. 50–53.
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се ро ди Хри стос.8 Та кву иде ју је на ро чи то ис ти цао Јев се ви је Ке са риј ски (265-340), 
а пре ње га, слич ну ми сао је ис ка зао и Ме ли тон Сард ски, из ме ђу 160. и 180. год.9 
Јев се ви је, ка да опи су је по ли тич ку си ту а ци ју у све ту пре не го што је власт ус по-
ста вио Ок та ви јан Ав густ, ис ти че, из ме ђу оста лог, ка ко су до Ав гу сто ве вла да ви-
не сва ка област и сва ки на род — Егип ћа ни, Ара пи, Иду меј ци, Фе ни ча ни и Си риј-
ци — има ли свог ло кал ног упра ви те ља.10 То ста ње Јев се ви је на зи ва мно го вла шћем 
(πολυαρχία),11 и оно је би ло узрок стал них су ко ба ме ђу на ро ди ма: „По се ли ма и гра-
до ви ма и у сва ком ме сту на ро ди су, као у не ка квом лу ди лу, же ле ћи смрт јед ни дру-
ги ма и за и ста бу ду ћи об у зе ти злим ду си ма, сту па ли у ра то ве и бор бе“.12 Та кво ста-
ње, ме ђу тим, пре ста је ка да Ав густ, не ко ли ко го ди на пре Хри сто вог ро ђе ња,13 ус по-
ста вља је дин стве ну власт: „Сва ко мно го вла шће Ри мља на је од мах пре ста ло ка да је 
Ав густ, у вре ме по ја ве на шег Спа си те ља, по чео сâм да вла да“.14 Осни ва ње Рим ског 
цар ства и на ста нак хри шћан ства Јев се ви је ста вља у исту ра ван и на зи ва их две-
ма бла го сло ве ним мла ди ца ма: „љу ди ма су се, као на не ки бо жан ски знак, по ја ви-
ле две бла го сло ве не мла ди це — Рим ско цар ство и хри шћан ско уче ње“.15 Чи ње ни-
ца, пак, да се ова два до га ђа ја вре мен ски по ду да ра ју, пред ста вља за Јев се ви ја до каз 
да је реч од чу ду, од но сно да оба до га ђа ја тре ба по сма тра ти у кон тек сту бо жан ске 
еко но ми је спа се ња: 

„Они ма ко ји раз ми шља ју с љу ба вљу пре ма исти ни и не по ри чу из за ви сти оно што је 
бо жан ско, ово не сум њи во сма тра ју за ве ли ко чу до: у јед но и исто вре ме из об ли че на је 
пре ва ра де монâ и пре ки ну то веч но не при ја тељ ство и бор ба на родâ; у јед но и исто вре-
ме је сви ма про по ве дан је дан Бог, јед но зна ње о Ње му, и утвр ђе но јед но цар ство ме ђу 
љу ди ма“.16 

Слич ну па ра ле лу из ме ђу на ве де на два до га ђа ја по вла чи и Гри го ри је На зи јан-
ски: „(Кон стан ци је II) до бро је знао ... да се раз вој Ри ма по кла пао са раз во јем хри-
шћан ства, да је Цар ство по че ло са Хри сто вим до ла ском, јер ни ка да пре то га власт 
ни је мо гла да се уста ли у ру ка ма јед ног чо ве ка“.17

Ка си ја, да кле, сле де ћи већ утвр ђе ну тра ди ци ју, та ко ђе по вла чи па ра ле лу из ме-
ђу ус по ста вља ња Ав гу сто вог јед но вла шћа, ко јим је уки ну то до та да шње мно го вла
шће, и Хри сто вог ро ђе ња, ко је је озна чи ло крај мно го бо штва. 

Чи ни се, ме ђу тим, да пе сни ки ња, на гла ша ва ју ћи да Хри сто вим ро ђе њем „мно-
го бо штво идолâ би уки ну то“ (ст. 4), по ле ми ше и са ико но бор ци ма. По зна та је чи-

8 Ж. Да грон, Цар и пр во све ште ник, Бе о град 2001, 184–185.
9 Код Јев се ви ја је са чу ван је дан фраг мент из Ме ли то но ве Апо ло ги је ца ру Мар ку Ауре ли ју у ко ме Ме-

ли тон на гла ша ва вре мен ско по кла па ње из ме ђу Ав гу сто ве вла да ви не и на стан ка хри шћан ства. Ви де-
ти: Eusèbe de Césaréee, Hi sto i re ecclési a sti que, IV, XXVI, 7 (ed. G. Bardy), So ur ces Chréti en nes 31, Pa ris 1952, 
стр. 210. По ред Ме ли то на, ову па ра ле лу су у пр ва три ве ка на гла ша ва ли још Ипо лит Рим ски (170–236) 
и Ори ген (185–254). Ви де ти: Да грон, 185.

10  Euse bi us, Die De mon stra tio Evan ge li ca, VII, 22, Die Gri ec hischen Chri stlic hen Schriftstel ler (der er sten 
drei Ja hr hun der te) 23, (ed. I. A. He i kel), Le ip zig 1913, стр. 332. Упо ре ди ти и Euse bi us, Tri cen nat sre de an Con
stan tin, XVI, Die Gri ec hischen Chri stlic hen Schriftstel ler (der er sten drei Ja hr hun der te) 7, (ed. I. A. He i kel),  
Le ip zig 1902, стр. 249.

11  „...πολλῆς γὰρ οὔσης πρὸ τούτου πολυαρχίας...“, Euse bi us, Die De mon stra tio Evan ge li ca, VII, 22, стр. 332.
12  Euse bi us, Tri cen nat sre de an Con stan tin, XVI, (стр. 249).
13  Ав гу сто ва вла да ви на по зна та је у исто ри о гра фи ји и као pax Ro ma na. Ре ла тив ни мир на про сто ру 

Ме ди те ра на, ко ји је ус по ста вљен у вре ме Ок та ви ја на Ав гу ста, тра јао је до вла да ви не ца ра Мар ка Ауре-
ли ја (161-180).

14  Eusèbe de Césaréee, La prépa ra tion Évangéli que, I, 4, (ed. J. Si ri nel li и E. des Pla ces), So ur ces Chréti en nes 
206, Pa ris 1974, стр. 120.

15  Euse bi us, Tri cen nat sre de an Con stan tin, XVI, 249.
16  Euse bi us, Tri cen nat sre de an Con stan tin, XVI, 249-250.
17  Grégo i re de Na zi an ze, Di sco urs 4. Con tre Ju lien, 37, (ed. J. Ber nar di), So ur ces Chréti en nes 309, Pa ris 1983, 136.
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ње ни ца да су ико но бор ци од ба ци ва ли мо гућ ност ико но по што ва ња због то га што 
су у то ме ви де ли идо ло по клон ство. О њи хо вом по и сто ве ћи ва њу ико на са идо ли-
ма све до чи, из ме ђу оста лих, и Те о дор Сту дит († 826), с ко јим је Ка си ја би ла у пре-
пи сци:18 „(ико но бор ци) ико ну Го спо да на шег Ису са Хри ста бо го хул но на зи ва ју ла-
жним идо лом (εἴδωλον πλάνης)“.19 Ме ђу тим, по сле Хри сто вог ова пло ће ња Ње гов 
лик је мо гу ће на сли ка ти, јер „(Хри стос) као што је нео пи сив по Оцу, та ко је по мај-
ци опи сив на да сци и Ње гов опис или ико на тре ба да бу ду по што ва ни“.20 Те о дор 
у на став ку до да је да је Хри стос сво јим ова пло ће њем „уки нуо сва ки идол ски лик“ 
(„καταργήσας πᾶν εἰδωλικὸν ὁμοίωμα“).21 Слич ност из ме ђу ове Те о до ро ве фра зе и 
че твр тог сти ха Ка си ји не бо жић не сти хи ре — „ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται“, 
и то не са мо у по гле ду ми сли, ко ја је у њи ма са др жа на, не го и у лек си ци, не сум њи-
во упу ћу је на ути цај Те о до ро вог уче ња о ико на ма на Ка си ји ну иде ју да Хри сто вим 
до ла ском „мно го бо штво идолâ би уки ну то“.22

б) Дру ги део:
  Под јед но цар ство свет ско
  гра до ви пот па до ше
  и у јед ну власт Бо жан ства
  на ро ди по ве ро ва ше (ст. 5–8).

Дру ги део пред ста вља на ста вак и да љу раз ра ду пр вог де ла. У ње му се, на и ме, 
на гла ша ва да су сви гра до ви пот па ли под власт једнοг светскοг цар ства, што пред-
ста вља по сле ди цу ус по ста вља ња Ав гу сто вог јед но вла шћа (μοναρχία), а на ро ди, на-
пу стив ши мно го бо штво, што је по сле ди ца Хри сто вог до ла ска, по чи њу да ве ру ју „у 
јед ну власт Бо жан ства“, од но сно у јед ног Бо га.

в) Тре ћи део (ст. 9–12):
  По пи са ше се на ро ди за по ве шћу ке са ра;
  ми вер ни на зва смо се име ном Бо жан ства
  Те бе, Бо га на ше га, ко ји се ова пло ти;
  ве ли ка је ми лост Тво ја, Го спо де, сла ва Ти! 

 Исто риј ску по за ди ну за тре ћи део сти хи ре пред ста вља до га ђај у чи ју су 
исти ни тост из не те мно ге сум ње. Реч је о по пи су ста нов ни штва Рим ског цар ства 
ко ји се, пре ма из ве шта ју је ван ђе ли сте Лу ке, до го дио по на ре ђе њу Ок та ви ја на Ав гу-
ста и то упра во у вре ме Хри сто вог ро ђе ња: „А у оне да не изи ђе за по вест од ке са ра 
Ав гу ста да се по пи ше сва ва се ље на... И иђа ху сви да се по пи шу, сва ко у свој град“.23 
Бу ду ћи да је Јо сиф, Бо го ро ди чин за руч ник, био по ре клом из Ви тле је ма, био је оба-
ве зан да се та мо и по пи ше. С њим је кре ну ла и Бо го ро ди ца ко ја је то ком бо рав ка 

18  Са чу ва на су три Те о до ро ва пи сма упу ће на Ка си ји. Пр во и тре ће на сло вље но је „Κασσίᾳ κανδιδα-Κασσίᾳ κανδιδα-
τίσσῃ“, а дру го „Κασσίᾳ“. Ви де ти: The o do ri Stu di tae, Epi stu lae, II, (ed. G. Fa to u ros), [Cor pus Fon ti um Hi sto
ri ae Byzan ti nae XXXI/2], Ber lin-New York 1992, Ep. 217 (стр. 339–340), Ep. 370 (стр. 501–502) и Ep. 539 (стр. 
813–814).

19  The o do ri Stu di tae An ti rr he ti cus II, PG 99, 352C. Cf. The o do ri Stu di tae, Ep. 314, стр. 457.
20  „ὥσπερ κατὰ τὸν πατέρα ἀπερίγραπτος, οὕτω κατὰ τὴν μητέρα ἐν πίνακι περιγραφόμενος καὶ ἡ περιγραφὴ 

αὐτοῦ, �τοι εἰκών, προσκυνητή“, Th  eo dori S tu ditae, Ep. 479, 700.
21  The o do ri Stu di tae, Ep. 479, 700.
22  Ве за из ме ђу ова пло ће ња и ико но по што ва ња је при сут на и у бо го ро дич ном пе те пе сме Ка си ји ног 

ка но на умр ли ма. Из да ње овог ка но на ви де ти: K. Krum bac her, ‘Ka sia’, Sit zung sbe ric hte der Bayerischen Aka
de mie der Wis sen schaf en. Phi lo sop hisch [phi lo lo gische] und hi sto rische Klas se, 1 (1897) 305–70.

23  Lc. 2, 1, 3. Је ван ђе ље по Лу ки пред ста вља је ди ни из вор из да тог пе ри о да у ко ме се по ми ње овај по-
пис ста нов ни штва. То је раз лог због ко га по сто ји сум ња у ве ро до стој ност Лу ки ног из ве шта ја. О овом 
пи та њу ви де ти: J. Thor ley, „The Na ti vity Cen sus: What do es Lu ke Ac tu ally Say“, Gre e ce & Ro me, 2nd ser., 26.1 
(1979) 81–84; J. Thor ley, „When was Je sus Born?“, Gre e ce & Ro me, 2nd ser., 28 (1981) 81–89.Thor ley (1981) и J. 
Rist, „Ma king Sen se of the Da te of Je sus Birth“, Jo ur nal of The o lo gi cal Stu di es 56.2 (2005) 489–491.
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у Ви тле је му ро ди ла Хри ста. Ка си ја игром ре чи ἀπεγράφησαν οἱ λαοί и ἐπεγράφημεν 
οἱ πιστοί  пов лачи  па ра лелу  из међу  по писа с тан ов ништва Ц арства и н ат пи си вања, 
 од носно  на зи вања оних  који  по ве рују у Х риста, Х рис товим и меном, х риш ћа нима. 
Д ругим  ре чима, в ер ници су  наз вани х риш ћа нима б ла го да рећи  ро ђењу Х риста и 
ст ва рању  Цркве, и  тако су у ст вари  до били име  Бож анства, јер је Х ристос д руго 
 лице С вете Т ро јице, а  на роди су се, по  за по вести  ке сара,  по пи сали као с тан ов ници 
Р имског ц арства. Сл ична и деја с реће се и у х вал итној с ти хири на С лава ( јут рење), 
 која се п ри пи сује Г ер ману  Ца ригр адском († 730): 

Ὅτε καιρὸς τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου  У време Твог доласка на Земљу,
πρώτη ἀπογραφή, τῇ οἰκουμένῃ ἐγένετο,  први попис васељене би,
τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι тада Ти пожеле да се попишу 
    τὰ ὄνοματα      имена људи,
τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου...   који верују Твоме рођењу... 

Пре ма то ме, мо гу ће је да је Ка си ја ову па ра ле лу пре у зе ла од Гер ма на. Ина че, 
тра го ви ове иде је на зи ру се већ код Кли мен та Алек сан дриј ског († 217), ко ји ка же да 
„вер ник кроз Хри ста има као нат пис име Бо жи је“.24

Тре ба још на по ме ну ти да да та Ка си ји на сти хи ра пред ста вља ре мек-де ло ви-
зан тиј ске ли тур гиј ске по е зи је не са мо у по гле ду са др жа ја ко ји је, као што смо ви-
де ли, про жет ве о ма успе шним па ра ле ла ма, не го и са аспек та фор ме. По зна та је чи-
ње ни ца да ли тур гиј ска по е зи ја пред ста вља по е зи ју рит ма, где се за глав не прин ци-
пе узи ма ју број сло го ва и на гла сак.25 Сто га и Ка си ја, ко ја спа да у ред нај ве ћих ви-
зан тиј ских хим но гра фа, у овој сти хи ри стро го во ди ра чу на о бро ју сло го ва и о ме-
сту на гла ска. Та ко пр ви и тре ћи стих има ју по два на ест сло го ва, а на гла сак се на ла-
зи на по след њем сло гу. У оба сти ха по сле осмог сло га до ла зи це зу ра, а хо мо јо те ле у-
тон се ја вља два пу та, од но сно ис пред це зу ре μοναρχήσαντος — ἐνανθρωπήσαντος и 
на кра ју сти ха ἐπὶ τῆς γῆς — ἐκ τῆς ἁγνῆς. Дру ги и че твр ти стих има ју по че тр на ест 
сло го ва, а на гла сак се на ла зи на тре ћем сло гу од кра ја, од но сно по след ње ре чи у оба 
сти ха су про па рок си то не ἐπαύσατο — κατήργηται. У оба сти ха по сле де се тог сло га 
има мо це зу ру ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων — ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων, а р ечи и спред 
ње в ез ује х ом ој от ел е утон τῶν ἀνθρώπων — τῶν εἰδώλων. 

 У д ругом  делу с ти хире (ст. 5-8)  пети и с едми стих  сас тоје се од по д ва наест 
с ло гова, а  шести и осми од по  седам.  Посл едње  речи у сва  че тири с тиха су п ро пар-
ок си тоне.

  Де вети и  де сети стих и мају по  шес наест с ло гова, а  посл едње  речи су п ро-
пар ок си тоне. У оба с тиха  после осмог с лога и мамо  це зуру, а  хо мо јо те л еутон се 
 јавља два  пута:  први пут  испред  це зуре οἱ λαοί — οἱ πιστοί, а д руги пут на к рају с тиха 
τοῦ Καίσαρος — θεότητος.

А на лиза с лов енског п ре вода
С  об зиром на з начај п раз ника за  који је  на пи сана  дата с ти хира,  нема с умње да је она 
 била  в еома  рано п ре ве дена на с лов енски  језик.  На во ђење  њених  ин ци пита у с лов-
енском п ре воду  Ти пика Ал ек сија С ту дита пр едс тавља  ин дире ктно с ве доч анство о 

24  „...ὁ πιστὸς ἐπιγραφὴν μὲν ἔχει διὰ Χριστοῦ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ...“, Cle men tis Ale xan dri ni Ec lo gae ex Scrip
tu ris prop he ti cis, PG 9, 697В.

25  О ви зан тиј ској ли тур гиј ској хим но гра фи ји ви де ти кла сич но де ло Ми ца ки са: Κ. Μητσάκη, Βυζαντινὴ 
ὑμνογραφία ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ὡς τὴν εἰκονομαχία, Ἀθήνα 1986.
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 томе да је она  била п ре ве дена већ с ре дином XI  века.26 Н ајс та рији с лов енски  ру копис 
 који  са држи ову с ти хиру  јесте  ру копис  Си нод алне  биб л ио теке бр. 162 ( даље: Sin. 
162) из XII  века,27  који се  данас  чува у  Држ авном ис тор ијском  му зеју у  Москви.28 
Осим  њега, у свом  ист ра жи вању сам  ко ристио и с ле деће  ру ко писе: С рпске а ка де-
мије  н аука и ум ет ности бр. 361 ( даље:  САНУ 361) из с ре дине  XIII  века, ма нас тира 
 Хил ан дара бр. 608 (Хил. 608) с к раја  XIII  века,29  Нар одне  биб л ио теке  Ср бије бр. 
647 (НБС 647) из  чет врте  де це није XIV  века и  ма нас тира П ећке  пат риј ар шије бр. 
53 (Пећ. 53) из д руге  по ло вине XIV  века.30  По ре ђење т екста с ти хире у  на ве деним 
 ру ко пи сима  јасно  по ка зује  пос то јање  од ре ђених т екс ту алних р аз лика у  њеном 
с лов енском п ре воду. Но, с матрам да су те р аз лике у  прва  че тири  ру ко писа  такве 
п ри роде да нам  доз во ља вају да  го во римо  само о р аз ли читим п ре пи сима истог п ре-
вода, док, с д руге ст ране, у  ру ко пису Пећ. 53 и мамо ако не п от пуно  нови, онда с ва-
како у з нач ајној  мери  поп рављен с тари п ревод.  Бу дући,  дакле, да је у  прва  че тири 
 ру ко писа реч о истом п ре воду, у  раду ће  бити  на веден  само текст из Sin. 162, а у 
 на по ме нама ће  бити у ка зано на р аз лике  које  пос тоје у ос тала три  ру ко писа. Текст 
с ти хире из Пећ. 53  биће  на веден пос ебно, јер је у  пи тању  нови или  поп рављен с тари 
п ревод. С лов енски п ревод с ти хире је  ради л акшег п ра ћења а на лизе и  по ре ђења с 
г рчким о ри ги налом  по дељен на с ти хове, иако то  није уо би ча јено, с  об зиром на 
 чи ње ницу да је  виз ант ијска  лит ург ијска  п ое зија у с лов енском п ре воду из гу била 
 ве ћину с војих ф орм алних  кар ак те рис тика  које је  чине  п ое зијом. 

Sin. 162 (XII век)       
Авг¹ст¹¬диновластόв¹ώω¹назЅмли”
мϊногомтЅжόно¬31чловýчόствооставлашЅ(!sic)с“ѧ"
тЅбЅжЅвϊплϊωόшώсотϊчисты˙”
мϊногобожόно¬32идолόско¬33проклинаашЅ(!sic)с“ѧ"

5     вϊ¬диноцόсарόство”мирόно
градибыша” 
ивϊ¬дин¹34властό”божόствόн¹ώ35

˙зыци36вýроваша37

отϊписашас38лώди¬”повЅлýни˙39 кЅсарЅва40

26  Ви де ти: Пент ков ский, Ти пи кон, 307.
27  Опис овог ру ко пи са ви де ти: Свод ный ка та лог сла вя норус ских ру ко пи сных книг, хра ня щ их ся в СССР, 

XI–XI II вв., Ака де мия на ук СССР, От де ле ние ис то рии, Ар хе о гра фи че ская ко мис сия, Мо сква 1984, стр. 
121–122. Ње го во из да ње: Gottesdienstmenäum für den Mo nat De zem ber, Teil 5: Fac si mi le der Handschrif Sin. 
162 des Sta a tlic hen Hi sto rischen Mu se ums Mo skau (GIM). Mit einer paläographischen Beschre i bung von E. V. 
Šul’gi na, he ra us ge ge ben von H. Rot he, Mo skau/Wi es ba den 2000, 473–474 (л. 236r-v).

28  Овом при ли ком же лим да се за хва лим проф. Др Т. Су бо тин-Го лу бо вић ко ја ми је ука за ла на по сто-
ја ње ове сти хи ре у да том ру ко пи су.

29  Реч је о ми не ју слу жаб ном за ме сец де цем бар. Ру ко пис је пи сан уста вом с кра ја XI II ве ка, и срп ске 
је ре дак ци је (ра шки пра во пис). Опис овог ру ко пи са ви де ти: Д. Бог да но вић, Ка та лог ћи рил ских ру ко
пи са ма на сти ра Хи лан да ра, Бе о град 1978, 214.

30  В. Мо шин, Ру ко пи си Пећ ке па три јар ши је, Ста ри не Ко со ва и Ме то хи је, При шти на 1971, 5–137: 68.
31  Хил. 608 и НБС 647:многомЅтЅжно.
32  САНУ 361: многобЅзб(о)ж(ό)ство, Хил. 608 и НБС 647:многобезб(о)жи¬.
33  НБС 647:идолόско.
34  НБС 647:¬дин¹ώ.
35  САНУ 361:б(о)ж(όс)твόн¹.
36  САНУ 361:¬зици, Хил. 608 и НБС 647:¬з¥ци.
37  САНУ 361:вýровавόши, Хил. 608 и НБС 647:вýровашЅ.
38  САНУ 361, Хил. 608 и НБС 647:§писашЅсЅ.
39  НБС 647:повЅлýн¬м. 
40  Хил. 608 и НБС 647:кЅсарова.
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10  написахомϊс41ивýрнии”имЅни
божόствόн¹¹м¹(!sic)”
тЅбЅжЅвϊчловýчόшас42боганашЅго”
вЅли˙тимилостό”господиславатЅбЅ.

Пећ 53 (друга половина XIV в.)
Авг¹стуединоначЅлόств¹ώω¹назЅмли.
многоначЅли¬ч(Ѕ)л(овý)комόпрýста.
итЅбýвόч(Ѕ)л(о)в(ý)чившусЅ§ч(и)ст¥¬.
многобож·еидолwмόпрýста.

5под¬динýмόц(а)рствомόмирск¥имό
град¥б¥шЅ.
ивό¬диновл(а)д(и)чϊствоб(о)ж(Ѕ)ства
ез¥цивýровашЅ.
§писашЅсЅлώд(и)еповЅлЅни¬мόк¬сарwвýмό.

10 написахwмсЅвýрн¥иимЅнЅмόб(о)ж(Ѕ)ства.
тЅбýвϊч(Ѕ)л(овý)чшаасЅб(ог)анашЅго.
вЅликаатво˙м(и)л(о)стόг(оспод)иславатЅбý.

а) Лексика 
Ка да је реч о лек си ци сло вен ског пре во да Ка си ји не бо жић не сти хи ре тре ба на-

гла си ти да су пре во ди о ци ус пе ли, или су бар по ку ша ли, да за сва ку грч ку на ђу аде-
кват ну сло вен ску реч. Је ди ни из у зе так пред ста вља реч εἰδώλων (ст. 4), ко ја је оста-
ла не пре ве де на, с тим што у ста ри јим ру ко пи си ма има об лик при де ва од ре ђе ног 
или нео д ре ђе ног ви да идолόско¬43 иидолόско,44 да би ка сни је, од но сно си гур но већ 
у дру гој по ло ви ни XIV ве ка, као што нам све до чи ру ко пис Пећ. 53, овај при дев био 
по и ме ни чен и гла сиидолό.45

У пре во ду се ја вља и не ко ли ко кал ко ва. Ова кав на чин обра зо ва ња ре чи, ко-
ји је ка рак те ри сти чан за име ни це, гла го ле и при де ве, нај бо ље се од ра жа ва у сло же-
ни ца ма.46 У да тој сти хи ри по сто ји шест та квих ре чи: ¬диновластв¹ώω¹47и едино
начЅлόств¹ώω¹48 пред ста вља ју калк грч ке ре чи μοναρχήσαντος; мϊногомтЅжόно¬49 и
многоначЅли¬50—πολυαρχία; многобЅзб(о)ж(ό)ство51имногобож·е52—πολυθεΐα. У грч-
ком тек сту ја вља се два пу та сло же ни ца ἐνανθρωπήσαντος (ст. 3 и 11), ко ја је у ру-
ко пи си ма ко ји при па да ју ста ри јем пре во ду пре ве де на две ма раз ли чи тим ре чи ма, 
али ко је су у су шти ни си но ни ми: вόплόωόш¹сЅ(ст. 3)53 и в(ό)чл(о)в(ý)чόшасЅ(ст. 11). 
На ме ће се пи та ње да ли ову лек сич ку ва ри ја ци ју тре ба при пи са ти пре пи си ва чи ма 
или је мо гу ће прет по ста ви ти да је она по сто ја ла већ у про то гра фу, од но сно у пр-

41  САНУ 361 и Хил. 608:написахомόсЅ; НБС 647:напи(са)шЅсЅ.
42  САНУ 361 и Хил. 608:в(ό)чл(о)в(ý)чόшасЅ; НБС 647:вόч(ό)л(о)в(ý)чόшагосЅ.
43  СА НУ 361, Хил. 608 и Sin. 162.
44  НБС 647.
45  Ова реч ни је пре ве де на ни у цр кве но сло вен ском пре во ду ове сти хи ре: (многобож·Ѕ)¶дwлwвϊ.
46  О сло вен ским кал ко ви ма ви де ти: R. Zett, Beiträge zur Geschic hte der No mi nal kom po si ta im Ser bo kro a

tischen, [Sla vi stische For schun gen 9], Köln-Wi en 1970.
47  Sin. 162, СА НУ 361, Хил. 608 и НБС 647.
48  Пећ 53.
49  Sin. 162;СА НУ 361: многомýтЅжно¬; Хил. 608 и НБС 647:м°ногомЅтЅж°но.
50  Пећ 53.
51  многобезб(о)жи¬, Хил. 608 и НБС 647. У Sin. 162 ова грч ка име ни ца пре ве де на је при де вом од ре ђе ног 

ви да мϊногобожόно¬.
52  Пећ 53.
53  Гла го лом вόплόтити(сЅ), од ко га је из ве ден пар ти ципвόплόωόш¹сЅ, у сло вен ским тек сто ви ма обич-

но се пре во ди грч ки гла гол σαρκοῦσθαι. Ви де ти: Slovník jazyka sta ro slo vĕnského, 6, Pra ha 1962, 314.
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во бит ном тек сту пре во да? Одав но је ука за но на чи ње ни цу да је упо тре ба си но ни-
ма при сут на и у тек сту ста ро сло вен ског пре во да је ван ђе ља ко ји су из вр ши ли уте-
ме љи ва чи сло вен ске пи сме но сти и пр ви пре во ди о ци на ста ро сло вен ски је зик, Ки-
ри ло и Ме то ди је.54 С об зи ром на све тост је ван ђел ског тек ста и на ауто ри тет ко ји су 
има ли пре во ди Све те бра ће, те шко је за ми сли ти да су ка сни ји пре пи си ва чи вр ши-
ли та кву вр сту ис прав ки у њи хо вим пре во ди ма. То зна чи да су већ Ки ри ло и Ме то-
ди је ко ри сти ли си но ни ме уко ли ко би се не ка реч ви ше пу та ја вља ла у грч ком ори-
ги на лу. Упо тре ба си но ни ма, у ци љу из бе га ва ња по на вља ња, ка рак те ри стич на је за 
сва ку вр сту усме не и пи са не ре чи, укљу чу ју ћи и пре во де, и та ква по ја ва је по зна та 
из оп ште те о ри је пре во да.55 Због то га сма трам да у том све тлу тре ба по сма тра ти и 
на ве де ну лек сич ку ва ри ја ци ју у бо жић ној сти хи ри, од но сно да је тре ба при пи са ти 
пе ру пре во ди о ца. И на кра ју, има мо још два кал ка: отϊписашас56—ἀπεγράφησαν и 
 написахомϊс57—ἐπεγράφημεν. 

Из  на ве дених п ри мера се,  ме ђутим, п ри ме ћује да п ре во д иоци  нису увек ус-
пешни у об ра зо вању к ал кова.  Тако реч многомýтЅжно¬ не пр едс тавља п ре цизан 
п ревод г рчке с ло же нице πολυαρχία. Због  тога ће она  кас није, у  новом п ре воду,  бити 
 за ме њена р ечју многоначЅли¬, о  чему нам с ве дочи  ру копис Пећ. 53.58  Неп ре цизно ф ор-
миран калк  на лази се и у  чет вртом с тиху, где је г рчка и ме ница πολυθεΐα у н ајс та-
ријем  ру ко пису,  од носно у Sin. 162, п ре ве дена п ри девом мϊногобожόно¬.  Кас нији п ре-
пи си вачи су  испр авно  пос ту пили  када су овај п ридев  п ои ме ни чили, али и ме нице 
 које су у пот ре били — многобЅзб(о)ж(ό)ство59 и многобезб(о)жи¬,60не пр едс тав љају п рави 
калк  речи πολυθεΐα,  зато што је  из међу  првог и д ругог  дела ове с ло же нице ум етнут 
п рефикс без,  којим се на с та рос лов енски  језик п ре води α- p ri va tivum.61 П рави к ал кови 
 речи πολυθεΐα  јесу многобожи¬,62 реч  која је у пот реб љена у Пећ. 53,имϊногобожόство63. 
П ример где п ре во д иоци с лепо с леде г рчки о ри гинал у ф ор ми рању с лов енске с ло же-
нице, при  чему не  воде  дов ољно  ра чуна о  томе да ли ће  но воф ор ми рана с лов енска 
реч  бити  дов ољно  ра зум љива,  на лази се у осмом с тиху. Да би п ре вели г рчку с ло-
же ницу ἀπεγράφησαν (3 . лице  п лурал а  мед ијалног  аориста) , која с е с астоји од  пре-
фикса ἀπο (=од)  и  глагола γράφεσθα ι  (=писати се ),  п р еводиоц и  образу ју  словенску 
реч на  тај начин  што  дослов но  преводе  и префикс  и  глагол ски обл ик:  отϊписашас64
( §+ писатисЅ).  На сли чан начи н  образован је  и гла го л  написати(сЅ), којим ј е  у девет ом 
сти ху  превед ен грч ки  сложе ни глагол ἐπιγράφεσθαι: ἐπεγράφημεν (ἐπι + γράφεσθαι )  = 
 написахомϊс65(на+писатисЅ). Ов им  словенск им  глагол ом  преводи се, ос им  глагола 
ἐπιγράφεσθαι,  и глагол ἀπογράφεσθ αι    (=пописати  се).66

54  Е. М. Ве ре щ а гин, Из ис то рии во зник но ве ния пер ва го ли те ра тур но го яазы ка сла вян. Ва рь и ро ва ние 
средств вы ра же ния в пе ре вод че ской тех ни ке Ки рил ла и Ме фо дия, Мо сква 1972, 60-83.

55  Ве ре щ а гин, Из ис то рии, 65.
56  СА НУ 361, Хил. 608, НБС 647 и Пећ. 53:§писашЅсЅ.
57  СА НУ 361 и Хил. 608:написахомόсЅ; Пећ. 53:написахwмсЅ; НБС 647:напи(са)шЅсЅ.
58  У цр кве но сло вен ској ре цен зи ји ста ро сло вен ског је зи ка сто ји многоначал·Ѕ.
59  СА НУ 361.
60  Хил. 608 и НБС 647.
61  Сло же ни ца многобЅзб(о)ж(ό)ство или многобезбожи¬ би ла би ис прав на да се у грч ком тек сту уме сто ре-

чи πολυθεΐα на ла зи реч πολυ-α-θεΐα. Ме ђу тим, реч πολυ-α-θεΐα не по сто ји у грч ком је зи ку. 
62  F. Mi klo sich, Le xi con Pa la e o slo ve ni cogra e coLa ti num, Aalen 1977, 374.
63  Slovník jazyka sta ro slo vĕnského, 18, 239.
64  §писашЅсЅ,СА НУ 361, Хил. 608 и НБС 647; §писашЅсЅ, Пећ. 53.
65  СА НУ 361 и Хил. 608:написахомόсЅ; НБС 647:напи(са)шЅсЅ; Пећ. 53:написахwмсЅ.
66  Slovník jazyka sta ro slo vĕnského, 19, 302. Гла гол§писатисЅ не по сто ји у реч ни ци ма ста ро сло вен ског је-

зи ка, што је мо жда до каз да овај калк ни је успе шно обра зо ван, од но сно да не пред ста вља до бар пре вод 
грч ког гла го ла ἀπογράφεσθαι.
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 По ре д навед ен их прим ера успеш н ог  и неуспеш но г  образо ва ња калков а, 
 у словен ск ом пре во ду , нарочито у  он ом стар ије м, постој и  јо ш нек оли ко  не-
прецизности, па ч ак  и греша ка  у  прев ођ ењ у одређ ених г рчких  речи. Тако, на при-
ме р,  преводил ац у др угом с тиху грчку реч ἐπαύ σατο, к оја  представ ља 3.  ли це  сингу-
л ара  медијал ног аор ис та глагола παύεσ θα ι, пре води речју wстав°л˙шЅсЅ (3.  ли це је-
дни не  имперф ек та глагола wставл˙тисЅ). Глаголом wставл˙ти(сЅ)  у  ста рослове нс ком 
је зи ку превод е се г рч ки глаголи ἀφιέναι, (ἐγ)καταλιμπάνειν, (ἐγ)καταλείπειν, ἐκλεί-
πει ν (ост ав љат и, отп уш тат и, нап уш та ти, одлазити, итд .),67 а глагол πα ύε σθαι 
преводи се  са прýстати,68  како и стоји у Пећ. 53: прýста. Док је у  свим  до  с ада нав ед е- 
н им приме рима углавно м р еч  о  непреци зн ос ти  преводи лац а, у че твртом  с тиху 
ст ар ијег п ревода  имамо случа ј да је  један  грчки  гл агол  пот пуно по гр ешно пре -
веден. Н аи ме, у пи тању је  из раз проклинашЅ сЅ к ој им прев од илац п реводи грчку 
реч κατήργηται.  З бог сличнос ти  овог  об лика глагола καταργεῖσ θαι (3 .  лице  је дни не 
меди јал ног перфек та ), са обликом κατήρα ται (3 .  лице  је дни не меди јал ног пер фе кта) 
глагола καταρᾶσθ αι  (н а с тарослове нск ом : проклинати(сЅ))69 дошл о ј е до пог ре шног 
прево да. До гр ешке ј е могло доћи  из  два разло га :  а) пре водил ац  није  довољн о д обро 
по знава о грчки  језик,  тако д а  није препо знао  да дати облик (κατήργη τα ι) не пот ич е 
од глагола κατα ρᾶσθαι, него од καταργεῖσθ αι ;  б) превод ила ц је по гр ешно про читао 
грчки  т екст, будући да је им ао пред  собом  гр чки пр едложа к  пис ан минуску лом,  за  
чије чи тање  је п от ребна  велика  па жња. К ас ни ји превод ил ац  је де лим ично исправ-
ио ову  гр ешку, будући  да  је упо требио гла голпрýстати,70 и ако  је слов ен ски еквива-
л ент за  грчки глагол καταργ εῖσθαι г лаг ол ¹празнити (сЅ).71 

б) С ин такса  п адежа
Зав ис но ст  преводил аца од  гр чк ог ор иг ин ала нарочи то се ог лед а у синт ак си, с 
обзиром  да је  гр чка с ин такса па де жа и г ла гола утиц ала  на сло венски прев од. 

У  грчком  тексту има мо  два  пр им ера ге нитива , који ст ој и као доп ун а уз 
именицу: ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων (ст. 2) и ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων (с т.  4). У 
 ран ијим сло ве нс ким п реводи ма  такав ге н итив с е вео ма  р етко  ис ка зује генитивом , 
 те се н ај чешће  прев оди при св ојним пр ид евом и дати во м. 72 Из на ве дених  пр им ер а 
закључујем о д а је сл ов ен ски пр ево дилац  поступио  тако у  д ругом  сл учају, буду ћи 
да  је  дату с интагму пр ев ео са многобезб( о)жи¬ идолόско¬  (с т. 4),  о дносно генитив 
τῶν  εἰδώλων пр евео  је при св ојним при девом идолόско¬.73 Међ утим, у  друг ом  
стиху генитив τῶν  ἀνθρώπων  пр ев ео  је номинативом чл(о)в(ý)чόство, а именицу ἡ 
π ολυαρχία п ревео је  о писним п ридевом м°ногомЅтЅж°но, тако  да  цела  синтагма гласи: 
многомýтЅжно¬ чл(о)в(ý)чόство. Прев одилац с  краја  XIV века,  који се  тру ди  да до - 
сл овније  преводи,  превео  је  дату  с ин та гму номи на тивом и  да ти во м: многоначЅли¬
ч(Ѕ)л(овý) комόимногобож·еидолwмό.74

Пр ис војним приде во м су у  ст аријем  п ре воду преведен а  још  три  по се сивна 
генитива: δεσποτείαν θεότητος — властό” божόствόн¹ώ (ст. 7),75 τῷ δόγματι τοῦ 

67  Slovník jazyka sta ro slo vĕnského, 23, 569–570.
68  Ibid, 32, 486.
69  Ibid, 30, 354.
70  Ви де ти: Пећ. 53. 
71  Slovník jazyka sta ro slo vĕnského, 46, 671.
72  Н. Ра до ше вић, Ше сто днев Ге ор ги ја Пи си де и ње гов сло вен ски пре вод, Бе о град 1979, 107.
73  У НБС 647 овај при дев је нео д ре ђе ног ви да идолόско. 
74  Ви де ти: Пећ. 53.
75  У СА НУ 361 овај при дев има фор му нео д ре ђе ног ви да б(о)ж(όс)твόн¹.
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Καίσαρος — повЅлЅни˙кЅсарЅва(ст. 9) и ὀνόματι θεότητος — имЅниб(о)ж(όс)твном¹ (ст. 
10),  док су  у  млађем  п реводу именице из ст .  7  и 11 п ре ве дене им ен иц ама и са чу вале 
су генитив, као шт о је и  у  гр чком оригиналу: вл(а)д(и)чϊствоб(о)ж( Ѕ)ства и имЅнЅмό
б(о)ж(Ѕ)ства.  Тр еб а  још напоменут и  да је у  деве том  сти ху  инстр ументални датив τῷ 
δόγμ ατ ι  у три рукописа —  Sin. 162, САНУ 361 и Х ил . 608,  п ре веден генитивом по
вЅлЅни˙. Превод илац је  у  датом слу ча ју био пр ин уђен да  напус ти  грчку  синт аксу 
очигл едно због  т ога што девет и с тих у сл ов енско м  превод у  почиње  глаголом 
§писашЅ сЅ, тако да  је  због пр ефикса  § см атрао испр ав ним да именицу повЅлЅни¬ 
(гр.  δ όγμα) 76  пр еведе г ен итивом.  Ме ђу тим, п ре пи сивач рукописа  НБС 647 стави о 
 је ову  имен ицу  у инструментал повЅлýн¬м, ал и је п рисвојн и прид ев, кој и сле-
ди и  к оји би треба ло да се  с лаже с и меницом  у роду ,  броју и  падежу,  ос та вио у 
г енитиву кЅсарова.77 У рукопису П ећ . 53 и и меница  и  придев на лазе  се  у  инстр ум ен-
талу: повЅлЅни¬мόк¬сарwвýмό.

 Грчку синтагму Αὐγούστου μοναρ χήσαντο ς,  која п ре дстављ а  ген итив ап-
сол утни, с ло ве н ски прево ди оци с у  превел и  дат ивом апсолутним:  Авόг¹ст¹
¬диновластв¹ώω¹ ( Sin. 162, САНУ 361, Хил. 608 и НБС 647) или  Авг¹сту
единоначЅлόств¹ώω¹ (П ећ. 5 3) . Грчк и  ген итив апсолу тни  се у сл ове нској  пр ев од ној 
лите ратури  уг лавном  п реводи о  дат ивом апсо лутним.78  С тога ј е  дат ивом ап со лу-
тним пре вед ена и синтагма σοῦ ἐνανθρωπήσαντος (3. ст.) — тебýвόплόωόш¹сЅ.79

На крају,  у  ст.  12 е нклитич ки об ли к  личне  замени це дру го г  лица синг улара σ ύ,  
к оји у  генитиву гласи  σο υ, на  словенски  је зик је превед ен  на дв а н ачи на: ен кли-
тички м  облико м  да тива с ингул ар а  личне  замени це другог ли ца ти80 и п ри св ојном 
з аменицо м женског рода тво˙. 81

в)  Си нтакса г лагола
 У  гр чком  оригин ал у дат е с тих ире заступ љено  је укуп но  девет  глагола,  ко ји 
 су употребље ни  у два врем ена — у аор ист у и у перфек ту. Иако  грчко м  ао ристу 
 одг овара словенски  а ор ист, превод ила ц ово г лаголс ко  време  пре вод и и импе р- 
ф ектом.  Пр имери у к ојима је грчк и  аорист  пре веден сло венским  аорис то м јесу 
следећи: ἐπαύσατο — вýровашЅ82 (ст. 8), ἀπε γράφησαν — §писашЅ сЅ (ст. 9) и ἐπ εγ-
ρά φημεν — написахомό сЅ83 ( ст. 10), а пример где  ј е аори ст  пре веден и мперфектом 
имамо у ст. 2: ἐπαύσατο — wставл̇ шЅ сЅ. У рукопису Пећ.  53 и овај гр чк и аорист 
п рев еден је с ловенским аористом:  прýста.

У грч ком тексту срећ у  се и два  гл агола у п ерфекту,  од којих  ј е први  у  стариј ем  
прево ду  пре веден имперфектом: κα τήρ γηται — проклинашЅ сЅ ( ст. 4), 84 а други 
аористом: γεγένηνται —  бишЅ.85 

На крају, тре ба  се још о сврнути  на пре во д  грчких па ртиципа . У грч ком  те к-
сту употребљ ен а  су тр и п артиципа  активног аориста: μοναρχήσαντος (с т. 1) и два 

76  Slovník jazyka sta ro slo vĕnského,26, 69.
77  кЅсарЅва, СА НУ 361.
78  О по ре клу да ти ва ап со лут ног у сло вен ским пре во ди ма и ње го вој функ ци ји ви де ти: J. Sta ni slav, ‘Datív 

ab so lutný v sta rej cir kev nej slo van či ne’, Byzan ti no sla vi ca V (1933–34) 1–112 и Б. Скуп ский, ‘Про ис хо жде ние да-
те ль но го са мо сто я те ль но го в пер во на ча ль ном сла вян ском пе ре во де еван ге лия’, Slo vo 41–43 (1993) 49–59.

79  тЅбýвόч(Ѕ)л(о)в(ý)чившусЅ, Пећ. 53.
80  Sin. 162 и Хил. 608.
81  СА НУ 361, НБС 647 и Пећ. 53.
82  вýровавόши, СА НУ 361.
83  написахwмсЅ, Пећ. 53.
84  У ру ко пи су Пећ. 53 овај гла гол је пре ве ден аори стом: κατήργηται — прýста.
85  б¥шЅ, Хил. 608, НБС 647 и Пећ. 53.



КоСта СИмИћ318

пута ἐνανθρωπήσαντος (с т. 3 и 11). П рв и од њих п ре ве ден је  па ртиципо м а ктивно г 
 презента ¬диновластв¹ώω¹86 и единоначЅлόств¹ώω¹87 до к  је друг и  пр еведен 
 па рт иципо м п ретерита активног: вόплόω°ш¹ сЅ88 (ст. 3) и вόчл(овý)чόша сЅ (ст.  11 ). 
У о ба  слу чаја упо треб љена  је  п овратна замени ца сЅ, због т ога шт о се грчки глагол 
ἐναν θρω πεῖν на  с ловен ски  преводи  п овратни м г ла го лом.

З ак ључују ћи  анализу  сл овенско г пре вода,  треба неш то  рећи и  о његовом сти-
лу . Већ је ука за но да  се  с тарији п рево дилац, оч иг ледно  из раз ло га сти ла ,  ко ристи 
 си нонимим а  прилик ом превода  једн е исте ре чи  кој а је упот ребљена  два пу та  у 
 грчком изворнику: ἐνανθρωπήσαντος (ст. 3 и 11) — вϊплϊωόшώс (ст. 3) и вϊчловýчόша
с ( ст . 11).  У  старијем превод у се н а два ме ст а  ја вљ а  и хомо јотелеутон, који је,  ка о што 
 смо ви дел и, доста з аступље н  у  грчком ор игиналу: 

мϊногомтЅжόно¬чловýчόствооставлашЅ(!sic)с  (с т. 2)
мϊногобожόно¬идолόско¬проклинаашЅ(!sic)с( ст. 4 ) 

и 
градибыша (ст. 6)
˙зыцивýроваша  (ст. 8 ).89

Млађи прев од ,  иако  се одли ку је већом  та чно шћу и прецизнош ћу  од оног 
ста ри је г, ипак заоста је  за њим  у пог леду ст ил а.  Његов пр еводилац не  с амо да  н е 
 користи  си но ниме у прев ођењу  исте  грчке р ечи која с е јавља  два пу та  у  грчком  
изво рни ку, него на пр от ив две  разл ичите гр чке речи пре вод и истом словенском, 
 као што је случај у с т.  2 и 4, у  који ма су грчке речи ἐπαύσατο (ст. 2) и κατήργητ αι  
( ст. 4) преведене са прýста.  Но и па к, главн у одлику  и једно г  и друго г п ревода  пред- 
ст ав ља  т ежња пре води лаца за  д ос ловним превођење м, што  се ог леда у ре ду  ре чи 
и у р еченичном ск лопу. То  уо сталом п редста вља  главн о о бележје  сл овенс ких  пре-
вода  виз ант ијске л ит ург иј ске хи мнографије уо пш те. 

 Из ана лиз е  грчког и зво рника и  сл овенс ко г  прево да  Касији не  божић не  с тихире  
п роизла зи  с ледећ их  не колико за кљу ча ка:

1 .  По влаче ње  пара ле ле  између  А вгу сто вог у спо став љања ј единствене власти (μο ναρ-
χία)  на  просто ру  ч итавог Средоземљ а,  што је озн ач ило  крај многовлашћа (πολ υαρ-
χία),  и  Христо вог рођ ења , које предс та вљ а крај многобоштва  (π ολ υθεΐα), баз ир ано  је 
 на ранохр иш ћа нск ом  и ранов из ан тијском тумач ењ у  ова д ва догађај а које иде ун аз ад  
све до  Мелитона Сардског ,  ал и га ј е нароч ит о  разви о  Јев севије Кеса ри јс ки. 

2.  Ис тицањем  Хр ис товог овап ло ће ња, к ао догађај а  којим ј е  ук инуто „многобош тво  
идолâ“,  пес ни киња  ис то времено пол ем иш е  и  са ико ноборацим а,  који су  сма тр али да  
поштов ање  икона  пр ед став ља идолопокл онство .  

3. Да та стихира  спада  у ред  ре мек -дела  виз ант ијске л ит ург иј ске химнограф ије и  са ас- 
п ек та форме, буду ћи  да  у њој  песни киња  ст рого вод и рачу на о ритму, к оји има  за своју 
о сн ову бро ј слог ова  и место наглас ка.

4 .  На  основу  са чуваних  с ло венск их ру ко писа  ко ји  садр же  Касији ну  божи ћну стих иру  
м оже се закључити да  је она д о кра ја XIV ве ка бил а  дв а пута пр ев еде на  на ста рословен-
с ки јез ик . Р укопи с С и но далне библиотеке бр.  162  из  XI I века  пре дс тавља  н ајстариј и 
рукопи с  у  коме ј е сачува на  стари ја  верзија  сл овенск ог прево да , који с е  нал ази о у бого-
сл ужбеној употреби све до пр ед крај  XI V века .  О њ его вој бог осл ужбено ј  употреби 
свед оч и  нам ни з  са чуван их ру ко писа који с ад рже дату  стихиру, од који х су  у  ово м 

86  Sin. 162, СА НУ 361, Хил. 608 и НБС 647.
87  Пећ. 53.
88  вόч(Ѕ)л(о)в(ý)чившусЅ, Пећ. 53.
89  У Пећ. 53:  град¥б¥шЅ.ез¥цивýровашЅ.
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раду  к ориштена с ледећа три: САНУ 361, Хил. 608  и НБС 647.  Крај ем XIV век а нас-  
т ао је  нов и прев од  божићне  ст ихи ре  на ста рословенс ки језик, а њег ов  текст ј е  са чуван 
 у рук опи су  Пе ћке патријаршије  бр . 53. Бе з  обзира  на извес не  гр ешк е и не преци зн ос ти 
које одлику ју  оба о ва прев ода, њихо в  знача ј у  проце су  настанк а к оначног  сл овенског 
п ре вода ове с тихире  је огроман. Доказ  з а  то је и чиње ни ца да је н ај већи  део лексике 
кој и ј е у њој  у потребљен  зад ржан и  у  ка сни јем  црквено сл овенск ом преводу, који  се  
још ув ек  на лаз и у бог осл ужбеној употреби. 

Abstract: The topic of this paper is Cassia’s Christmas’s sticheron. The first part of the paper is 
dedicated to the analysis of the Greek original of the sticheron and the discussion of the main 
ideas contained therein. The most important of those ideas is the emphasis on the temporal 
coincidence between the establishment of Augustus’ rule throughout the Mediterranean, that 
replaced the rule of many, with the birth of Christ, which signified the end of the polytheism of 
idols. By emphasizing that the birth of Christ signifies the cessation of servitude to idols, Cassia 
at the same time enters into a debate with the iconoclasts. In the second section of the paper, 
which is dedicated to the Slavonic translation of the aforesaid sticheron, I analyze the lexis and 
the syntax of the verbs and of the noun cases of two Church-Slavonic translations of which one 
originated before the XII century and the second at the end of the XIV century. The general 
characteristic of the Slavonic translations of the sticheron is that the translators literally followed 
the original Greek order of words and the syntax. Both translations, and particularly the older 
one, contain numerous mistakes and imprecisions, which indirectly points to its origin during 
the time when the Slavonic language was still not sufficiently developed to express all the subtle 
ideas contained in the Greek original.




