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Апстракт
Осврћући се на досадашња истраживања црквеног појања у средњовековној 
Србији, намера ми је да, у складу са савременим сазнањима којима 
располаже византолошка музиколошка наука, укажем на потребу критичког 
преиспитивања и ревидирања одређених закључака и опште усвојених 
ставова, као и примењених методологија. Циљ је тачније и свеобухватније 
сагледавање наше музичке прошлости, које би требало да буде подстицајно 
за нове истраживачке подухвате.
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Статус византолошко-музиколошких студија у нас је 
већ деценијама уназад на сасвим незавидном нивоу. Oдсуство 
интересовања српских музиколога за дату област могло би се, само 
донекле, оправдати наизглед ограниченим пољем проучавања.2 
Покушаји реконструкцијe запретеног звука средњовековних 
богослужбених химни, и то на основу превасходно посредних 
извора, будући да су примарни – нотирани рукописи врло 
оскудни, заиста у први мах делују обесхрабрујуће, чак узалудно. 
Па ипак, услова за систематска проучавања има, утолико пре 
што су нова сазнања о музичкој палеографији и проблему ритма 
у византијским напевима, да поменем тек главне теме, умногоме 
одмакла од оних са којима се приступало малобројним, али за 
нас више него драгоценим напевима једине познате тројице 
српских мелода из средњег века. 

* Студија је реализована у оквиру пројекта Идентиттеи српске музике од локал-
них до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), који финанси-
ра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.
1  sara.kasiana@gmail.com
2  О месту византијске појачке уметности и православне црквене музике уопште 
у наставном плану и програму Одсека за музикологију Факултета музичке умет-
ности у Београду, у ондашњој, социјалистички уређеној држави, довољно говори 
чињеница да је одбрана мога дипломског рада, 1994, с темом из црквеног појања, 
била прва после 1956. када је на истој високошколској установи, онда под именом 
Музичка академија, свој дипломски рад одбранио садашњи академик Димитрије 
Стефановић.
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Осврћући се на теме и проблеме које су до сада биле у фо-
кусу научника, намера ми је да укажем на урађено и започето 
у истраживањима српске средњовековне појачке уметности, на-
глашавајући притом потребу за критичким преиспитивањем и 
ревидирањем одређених закључака и опште усвојених ставова, 
као и примењених методологија.3 Циљ је тачније и свеобухват-
није сагледавање наше музичке прошлости, уједно и подстицање 
нових прегалаца на истраживачки подвиг.

Преглед досадашњих истраживања 

Пр ви по ме ни цр кве ног по ја ња код Ср ба би ли су под стак ну-
ти еви ден ти ра њем не ум ских ру ко пи са у би бли о те ци ма на сти ра 
Хи лан да ра. Ис тра жи ва чи срп ских ста ри на и све то гор ски хо до ча-
сни ци ар хи ман дрит Вик тор Ива но вич Гри го ро вич (1877: 29–34), 
Пор фи ри је Ус пен ски (1847; 1877), Ди ми три је Авра мо вић (1847; 
1848),4 Константин П. Дми три ев-Пет ко вич (1865), Петар (Пётр) 
Иванович Се ва стја нов (Севастьянов) (Викторов 1881), Ле о нид 
Александрович Ка ве лин (1877), Спи ри дон Лам брос (Σπυρίδων 
Λάμπρος 1895; 1900) и, на рав но, вред ни хи лан дар ски би бли о те-
кар мо нах Са ва (1894, 1897), кон ста то ва ли су да ме ђу хи лан дар-
ским ру ко пи си ма по сто је и две по јач ке књи ге, ис пи са не њи ма 
не по зна тим нот ним пи смом. Ин фор ма ци је ко је су у ве зи с овим 
ко дек си ма из не ли би ле су са же те, а про це не у вези с по ре клом и 
ти пом но та ци је, углав ном по гре шне. 

Го ди не 1884. и 1895. го ди не о два не ум ска хи лан дар ска ру ко-
пи са и хим на ма ко је се у њи ма на ла зе, пи сао је и ар хи ман дрит Ни-
ћи фор Ду чић. Он је том при ли ком на гла сио да је нео п ход на тран-
скрип ци ја ме ло ди ја у са вре ме но нот но пи смо ка ко би се уста но ви ло 
по ре кло срп ског по ја ња (1884, 1895).5 Као ни ње го ви прет ход ни ци 

3  Први попис литературе у вези са српским црквеним појањем саставио је Андрија 
Јаковљевић (1963), а седамдесетих година прошлог века Димитрије Стефановић 
је написао преглед истраживања српске црквене музике (Стефановић 1972а, 1974 
– готово у целости поновљен претходно објављени текст). Напомињем да овом 
приликом искључиво указујем на резултате оригиналних научних студија, као и 
прве помене у вези са старом српском музиком у нашој музичкој историографији, 
те да не претендујем на састављање целовите библиографије у вези с истом. Из 
тог разлога су изостављени чланци прегледног карактера, у којима се понављају 
општепознате чињенице. 
4  Аврамовић је у свом опису навео једино да је видео рукописну књигу на кожи 
у којој је црковно славенско пјеније на ноте писано.
5 Дучић је први истакао потребу да се неумски хиландарски рукописи транскри-
бују како би се започело разматрање порекла српског појања. Такође, он је први 
објавио једну страницу музичког рукописа као пример српске нотације. У оно 
време није му било познато да се ради о неумском кодексу – Стихирару руске 
провенијенције из XII века. 
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и са вре ме ни ци, ни ар хи ман дрит Ни ћи фор ни је мо гао зна ти да се 
ра ди о ру ским по јач ким књи га ма, ко је ће, го то во чи тав век ка сни-
је, фак си мил но би ти об ја вље не ме ђу пр вим из да њи ма Mo nu men ta 
Mu si cae Byzan ti nae – по зна те еди ци је у окви ру ви зан то ло шко-му-
зи ко ло шке шко ле осно ва не при Дан ској кра љев ској ака де ми ји у 
Ко пен ха ге ну 1931. го ди не6 (Jakobson 1957) и детаљно проучене 
у музиколошко-палеографским студијама двојице музиколога 
српског порекла (Velimirović 1960; Lazarević 1969).7

По чет ком XX ве ка је по тре бу за про у ча ва њи ма срп ске цр-
кве не и на род не по јач ке тра ди ци је ис та као Сто јан Но ва ко вић, 
под стак нут на дах ну тим пре да ва њем Жана Ба тиста Ти боа (Jean 
Batiste Thibaut) о ви зан тиј ској и сло вен ској му зи ци, ко је је фе-

6  Оснивачи Monumenta Musicae Byzantinae, који су почетком прошлог века за-
почели са проучавањима византијских музичких рукописа и нотације, били су 
дански филолог Карстен Хег (Carsten Høeg), и музиколози Хенри Тилијард (Henry 
Julius Wetenhall Tillyard) с Универзитета у Кардифу и Егон Велес (Egon Wellesz), 
тада професор Универзитета у Бечу. Едиција MMB је дуги низ година обухватала 
две серије: Principale – издања факсимила најзначајнијих византијских, грчких и 
словенских неумских рукописа, и Subsidia – научне студије о различитим пробле-
мима византијске и старе словенске музике и поезије, као и расправе о њиховим 
међусобним утицајима. Од 1984. Monumenta су прешла под окриље Аустријске 
академије наука и њеног ондашњег председника, византолога Херберта Хунгера 
(Herbert Hunger), чијим старањем је покренута још једна серија: Corpus Scriptorum 
De Re Musica, у којој се објављују критички преводи византијских и касновизан-
тијских музичких теоретикона (Wellesz 1949; Velimirović 1964; Петровић 1993). О 
тзв. копенхашкој музиколошкој школи и ревидирању њене методологије у новије 
доба видети Пено 2011, 2012
7  Еми нент ни про фе сор на бројним аме рич ким уни вер зи те ти ма и ак тив ни са-
рад ник европ ских на уч ни ка оку пље них око Mo nu men ta Musicaе Byzantinaе, Ми-
лош Ве ли ми ро вић је (Пено 2008) у окви ру своје докторске дисертације, у ко јој 
је раз ма трао ути ца је ви зан тиј ског по ја ња на ши ру тра ди ци ју Сло ве на, и која је 
објављена у издању ММВ-а, детаљно проучио Ир мо ло ги ју бр  308. Други америч-
ки докторанд, Стојан Лазаревић (1914–1989), године 1969. је на Универзитету у 
Чикагу одбранио дисертацију под називом The Chilandar Sticherarion: An Early 
Slavic Hymn Collection with Music. У њој је из музичког и палеографског аспекта 
исцрпно анализирао Хи лан да рски сти хи ра р бр  307. Трудом др Александра Ва-
сића, научног сарадника Музиколошког института САНУ, ксерокс ове необјавље-
не дисертације је 2008. године постао доступан и нашој научној јавности и налази 
се у Библиотеци САНУ и Библиотеци Музиколошког института САНУ. Дисер-
тација и податак о њеном постојању били су у потпуности одсутни из српске 
музикологије до поменуте 2008. године, иако С. Лазаревић у предговору изражава 
захвалност колегама, па тако и др Димитрију Стефановићу из Музиколошког ин-
ститута САНУ. Такође, две године по приспећу ове тезе у Београд, у раду преглед-
ног карактера посвећеном историјату Музиколошког института САНУ, др Даница 
Петровић (Петровић 2010) у реченици посвећеној научном раду С. Лазаревића не 
саопштава податак да је он, један од малобројних музиколога-византолога онога 
времена, докторирао из музичке византологије на Чикашком универзитету (она 
каже да се Лазареевић усавршавао на америчким универзитетима), нити да је ње-
гова дисертација сада нађена и да је стигла у Музиколошки институт САНУ, у 
установу у којој је Лазаревић радио пет година (Петровић 2010: 14).
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бру а ра ме се ца 1900. го ди не чуо у Ру ском ар хе о ло шком ин сти-
ту ту у Кон стан ти но по љу (Но ва ко вић 1900; Петровић 2004). Пре 
ње га су, ме ђу тим, при лог ра све тља ва њу по ре кла срп ског цр кве-
ног по ја ња и ути ца ја под ко ји ма се то ком исто ри је фор ми ра ло, 
по ку ша ли да да ју пр ви ис тра жи ва чи ама те ри, ве ћи ном цр кве ни 
пој ци, учи те љи по ја ња или ме ло гра фи бо го слу жбе них на пе ва и 
при ре ђи ва чи нот них збор ни ка, то ком дру ге по ло ви не XIX и у пр-
вим де це ни ја ма XX ве ка. Иако су, и на кон са вре ме них му зи ко ло-
шких про у ча ва ња, оста ле као ва же ће број не тврд ње тих ауто ра, 
тре ба ре ћи да је из њи хо вих на пи са из о ста ла чак нео п ход на ар гу-
мен та ци ја у ве зи с по че ци ма и раз во јем срп ског по ја ња. На и ме, 
ти по мно го че му за слу жни пре га о ци на по љу цр кве ног бла го ље-
пи ја, ка ко су у оно вре ме на зи ва ли бо го слу жбе ну му зи ку, ни су 
пред у зи ма ли тра га ња за кон крет ним из во ри ма, бо го слу жбе ним 
и по јач ким књи га ма, на осно ву ко јих би сво је ста во ве о по је ди-
ним пи та њи ма оправ да ли (Пено 2000). Вред но је, ме ђу тим, спо-
ме на је дин стве но све до чан ство све ште ни ка Га ври ла Бо ља ри ћа, 
о по јач кој књи зи ко ју је про на шао у ар хи ву ста ре цр кве у Са ра је-
ву (Бољарић и Тајшановић 1891: VI), ре кав ши за њу нео д ре ђе но 
да са др жи „срп ско нот но по ја ње, у је дан глас спи са но, са про-
бле ма тич ном но та ци јом и ме ло ди ја ма ко је се знат но раз ли ку ју 
од оних из ње го вог вре ме на”. Он је на осно ву, ка ко ве ли, де бе лог 
ста рин ског па пи ра, про це нио да би књи га мо гла би ти из до ба 
ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа (упореди 1891: VI).

Пр ве, на до ступ ној ар хив ској гра ђи и ли те ра ту ри, у из-
ве сној ме ри уте ме ље не исто ри о граф ско-му зи ко ло шке сту ди је 
оста ви ли су, де лом у штам па ним члан ци ма, де лом у ру ко пи си-
ма, је реј Жи во јин Стан ко вић (1908, 1909, 1951, 1958; Петровић 
1980), и, нај пре син ђел, а по том епи скоп Да ма скин Гр да нич ки 
(1923, 1957; Перић 1984; Пено 1996). Гра ђу за исто ри ју срп ског 
пра во слав ног цр кве ног по ја ња Стан ко вић је за вр шио не по сред-
но пред смрт 1962, и у њој су са бра ни по да ци ко је је с ве ли ким 
ен ту зи ја змом бе ле жио то ком ду гог ни за го ди на из раз ли чи тих 
до ку ме на та, при бра ја ју ћи то ме и сво ја ис ку ства с те ре на и ре зул-
та те ис тра жи ва ња по раз ли чи тим би бли о те ка ма. Та ко је, из ме ђу 
оста лог, пр ви ука зао на не ум ске ру ко пи се у Би бли о те ци Ма ти-
це срп ске, по ми њу ћи и две ру ске ру ко пи сне књи ге у ко ји ма су 
ме ло ди је ис пи са не ква драт ном но та ци јом.8 Под сти цај на је, иако 
на уч но још увек не у те ме ље на и Стан ко ви ће ва те за о то ме да је 
8  Ове податке наводи у кратком поговору за штампу приређене Грађе Живојина 
Станковића, Даница Петровић (1980). Нажалост, до сада нисам успела да уђем 
у траг остатку Станковићевог аутографа, како оног поглавља за које Даница Пе-
тровић каже да се налази у Архиву Музиколошког института, тако ни обимног 
остатка његовог рукописа, који је она својевремено добила на увид од породице 
почившег проте.
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до сво је вр сне пре крет ни це у срп ској по јач кој прак си до шло са 
из ба ци ва њем Ср бу ља из бо го слу жбе не прак се, кра јем XVII ве ка, 
од но сно на кон уво ђе ња бо го слу жбе них књи га ру ске ре дак ци је у 
вре ме ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа, по чет ком XVI II сто ле ћа. 

Го ди не 1920. епи скоп Да ма скин је на пи сао исто риј ско-ана-
ли тич ку сту ди ју о за јед нич ким осо бе но сти ма ви зан тиј ског – грч-
ког и срп ског по ја ња, ко ја је об ја вље на тек у но ви је вре ме.9 Он, 
ме ђу тим, ни и у овом, као ни у оста лим сво јим на пи си ма не го во-
ри о то ме да се ба вио ру ко пи сном по јач ком тра ди ци јом код Ср ба.

Ниједан од по ме ну тих ис тра жи ва ча исто ри ја та на шег цр-
кве ног по ја ња није спо менуо неумски ру ко пис бр  93, који је 
припадао фонду На род не би бли о те ке у Бе о гра ду. Пр ва ин фор ма-
ци ја у ве зи с не ум ском Псал ти ком по текла је од Љу бо ми ра Сто-
ја но ви ћа. Приређујући ка та ло г ру ко пи са по ме ну те би бли о те ке, 
он је уз тај  ко дек с забележио погрешну претпоставку да по ти че 
из XVI ве ка (Стојановић 1903: X, 100–101). Заслугом Сто ја но-
вића знамо за за пис из 1735. године, који је он пр ви уочио на 
мар ги ни ру ко пи са и пу бли ко вао (1905: 192, бр. 5781). 

На Псалтику бр  93 су се у сво јим кра тким члан ци ма у 
„Му зич ком гла сни ку” осврнули тек 1932. Ми лен ко Жив ко вић и 
Све то зар Ма тић (Живковић: 260; Матић 277–280 и 1952: 253–
254). Матић је први објавио ин ци пи те де вет пе са ма са срп ским 
тек стом (1932: 279). По зна то је, та ко ђе, да је ру ко пис из ве сно 
вре ме био у по се ду епи ско па бач ког др Ири не ја (Ћи ри ћа), ко ји 
га је про у ча вао, али је не по сред но пред бом бар до ва ње Бе о гра-
да вра ћен у би бли о те ку.10 Тек ће за слу гом Ко сте Ма ној ло ви ћа 
овај оп се жни кодекс по стати по знат на уч ној и ши рој јав но сти. 
Манојловић је, на и ме, 1937. го ди не фо то гра фи сао два на ест стра-
ни ца је дин стве ног сред њо ве ков ног му зич ког спо ме ни ка, ко ји је, 
као и ве ли ки број дру гих ста рих ру ко пи са На род не би бли о те ке 
из го рео при ли ком не мач ког бом бар до ва ња 1941. го ди не.11 Не по-
зна ва ње не ум ске но та ци је спре чи ло је Ма ној ло ви ћа да ауто граф 
до ме сти ка Сте фа на де таљ ни је про у чи.12 Ипак, он је за бе ле жио 
9  Чланак је припремио за штампу књижевни историчар и библиограф Ђорђе Пе-
рић, веома заслужан и са својих бројних радова из историје српске музике и му-
зичке библиографије.
10  Ову информацију изнео је Димитрије Стефановић, не наводећи њен извор, 
као ни било шта одређеније о раду владике Иринеја на неумском зборнику бр  93; 
упореди Стефановић 1961б: 379.
11  Фотографске плоче се налазе у Народној библиотеци Србије, а фотографије се 
чувају у Архиву Српске академије наука и уметности и имају значај оригинала – 
Архив САНУ VII/433. 
12  Манојловић је проучавању старе српске појачке традиције посветио три своја 
рада у којима је, као и његови претходници, без акрибичног научног апарата 
превасходно разматрао питање њеног порекла (упореди Манојловић 1921, 1934, 
1946).
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ин ци пи те по је ди них хим ни и пр ви је ис та као чи ње ни цу да ру ко-
пис са др жи на пе ве срп ског ме ло да Сте фа на до ме сти ка (Ма ној-
ло ви ћ 1946).

Са чу ва ни траг у ве зи с да том не ум ском књи гом при ву као је 
па жњу и струч ња ка које м му зи ка ни је би ла при мар на област ин-
те ре со ва ња. Ђор ђе Сп. Ра до ји чић је 1952. фо то гра фи сао, де ли-
мич но или пот пу но, ше сна ест хи лан дар ских не ум ских ру ко пи-
са, а о ре зул та ти ма свога ра да у би бли о те ци срп ског ма на сти ра 
на Ато ну и, кон крет но, му зич ким збор ни ци ма, по све тио је ви ше 
на пи са (1952: о неумским зборницима на стр. 69–70, 72. и ре-
продукције сл. 12. и 13; 1955. и 1967). Од посебног су значаја 
тезе које је овај вред ни про у ча валац изнео у вези с лич ношћу до-
ме сти ка кир Сте фа на Србина. На осно ву раз ли чи тих ру ко пи са, 
од којих су три ненотирана и припадају библиотеци манастира 
Хиландара, а пре све га на осно ву остат ка Псал ти ке бр  93, Ра-
до ји чић је Стефана по ку шао да при бли жни је иден ти фи ку је и да 
уста но ви обим и вред ност ње го ве де лат но сти (1959; 1962).

Му зич ки ко декс бр  93 по ме ну ла је и Ста на Ђу рић Клајн у 
свом тек сту Ар хи ви као из во ри за исто ри ју срп ске му зи ке, да ју ћи 
и фо то граф ску ре про дук ци ју јед не стра нице из збор ни ка, али без 
би ло ка кве му зи ко ло шке ана ли зе (1958). 

Ис црп ни ја проуча ва ња сред њо ве ков не срп ске по јач-
ке тра ди ци је усле ди ла су ше зде се тих го ди на XX ве ка, када су 
пронађени нови неумски рукописи с мелодијама српских мелода, 
али и јелинских мајстора појачке уметности који су имали везе 
са Србијом. 

Иако је ве ћи део сво јих про у ча ва ња Ми лош Ве ли ми ро вић  
по све тио про бле ми ма ви зан тиј ске и ши ре схва ће не сло вен ске 
по јач ке тра ди ци је (Пено 2008), ње го ве сту ди је у ве зи с де лат но-
шћу грч ких по ја ца и ком по зи то ра ме ђу Ср би ма (1964а и 1964б су 
исти текстови на енглеском и српском језику; 1966, 1967, 1981, 
1982, 1982–1983), до дат но су осве тли ле ути ца је под ко ји ма се 
об ли ко ва ло срп ско му зич ко пре да ње. Ве ли ми ро вић је за слу жан 
за от кри ћа грч ких не ум ских збор ни ка у ко ји ма се на ла зе ме ло ди-
је кир Јо а ки ма, мо на ха и до ме сти ка Ср би је,13 као и напеви тро ји-
це, још увек једино познатих срп ских ком по зи то ра средњег века, 
Ни ко ле и Иса и је и, претходно по ме ну тог, до ме сти ка Сте фа на. 
Дво је зич ни грч ко-сло вен ски не ум ски ру ко пис бр  928 из На ци-
о нал не би бли о те ке Грч ке с му зич ким тво ре ни ји ма Ср ба ме ло да 
по твр дио је, у до та да об ја вљи ва ним на уч ним сту ди ја ма, из не то 
уве ре ње да су из ме ђу грч ких и сло вен ских – срп ских по ја ца и 
ком по зи то ра по сто ја ле чвр сте ве зе, те да је по јач ка тра ди ци ја у 

13  Реч је о рукопису Националне библиотеке Грчке бр. 2406 из 1453. године (Ве-
лимировић 1964б).
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сред њем ве ку, упр кос је зич ким раз ли ка ма, би ла је дин стве на. Та-
ко ђе, овај ру ко пис је под ста као и но ве пре тра ге до ступ них грч-
ких ру ко пи са у све то гор ским и дру гим фондовима ко је су ме ђу 
сво јим ко ри ца ма кри ле зна чај не показатеље о срп ском му зич ком 
на сле ђу. 

Стручно уса вр ша ва ње у Окс фор ду, где је са ра ђи вао с Его-
ном Ве ле сом, Хен ријем Ти ли јар дом и Оливером Странком, омо-
гу ћи ло је музикологу Ди ми три ју Сте фа но ви ћу да не ум ским за-
пи си ма, за које у Србији у то време није било вештог „читача”, 
при ђе с ана ли тич ким апа ра том опро ба ним у сту ди ја ма копен-
хашке еди ци је Mo nu men ta Mu si cae Byzan ti nae. На од ред ни цу 
срп ски – σερβικόν – на јед ном фо лију му зич ког ру ко пи са E. D. 
Clar ke 14 (S. C. 18376) ко ји се чу ва у Бодлијанској би бли о те ци, 
тада нај ста ри ји да то ва ни му зич ки до ку мент (из 1553. го ди не), 
ко ји се од но сио на срп ску по јач ку тра ди ци ју, Сте фа но ви ћу је 
ука зао ње гов окс форд ски ко ле га Нај џел Вил сон (Ni gel Wil son). 
Ре зул та те њи хо вог за јед нич ког ана ли зи ра ња те стра ни це ис пи-
са не не у ма ма срп ски му зи ко лог је предочио у члан ку об ја вље-
ном у Зборнику радова Византолошког института 1961.14 Исте 
године, Сте фа но вић је објавио и члана к под називом Изгорели 
неумски рукопис бр  93 београдске Народне библиотеке – једини 
познати музички споменик из српског средњег века, у којем је 
први де таљ ни је описао са чу ва не фо то гра фи је Псал ти ке, изневши 
и своје аргументе за да то ва ње хим ни ко је су но силе Стефанов 
пот пис, као и за па жа ња о иден ти ту овог, у то време јединог 
познатог српског мелода из средњег века (1961b).15 Стефановић 
је, по допуштењу Милоша Велимировића, такође први објавио 
и четири странице из рукописа бр. 928 Националне библиотеке 
Грчке (1966).16 Исти про у ча ва лац је за слу жан за сабирање ин-
фор ма ци ја о по че ци ма и раз во ју срп ске по јач ке тра ди ци је у 
контексту византијске псалмодије, као и византијским и словен-
ским музичким рукописима (1966a, 1966б, 1966в, 1967a, 1967б, 
1967в, 1969а, 1969б, 1973, 1975a, 1975б, 1976, 1978, 1982, 1997), 
14  У поменутом грчком рукопису, типа антологије, налази се, на крају 409. фолија, 
стихира за празник Ваведења Пресвете Богородице исписана црвеним мастилом 
са српскословенским текстом који је транслитерован у грчки. Сама мелодија је 
готово идентична верзији из XIII века рукописа Vienna 181 (факсимилно издање 
Sticherarium, MMB, Seria Principalis I – Vienna MS Theol  Graec  181, A D  1221, 
Copenhagen 1935). Стефановић претпоставља да је грчки писар боравио у Хи-
ландару за храмовну славу и да је касније по појању српског монаха забележио 
химну која му се допала. Писар је речи исписао недоследном транслитерацијом 
(видети Stefanović 1961а).
15  Углавном исте информације Стефановић је изнео и у чланку “The Works of 
Stefan the Serb in Byzantine Music Manuscripts of the XVth and XVIth Centuries” из 
1978. г.
16  Велимировић је фотографије начинио 1964. године.
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појачким референцама у старој српској књижевности (1972б),17 
за об ја шње ња основ них по јач ких прин ци па у византијској и 
словенској црквеној музици (1961в, 1969в, 1991, 1992, 1995), 
прегледу раних облика неумске нотације (1970), истраживане 
у оквиру копенхашке  музиколошке школе, као и за тран скрип-
ци је древних не ум ских за пи са. У срп ској му зи ко ло ги ји ше зде-
се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка поменуте теме којима се 
Стефановић бавио пред ста вља ле су не по зна ни цу. 

Дво том ни збор ник Ста ра срп ска му зи ка, ко ји је при ре-
дио Ди ми три је Сте фа но вић, и који је у окви ру по себ них из да-
ња Музиколошког института Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти об ја вљен 1973. и 1975. го ди не, имао је у оно време значај 
капиталне студије о нашем средњовековном појачком наслеђу. 
Фолија одабраних не ум ских ме ло дија Ни ко ле, Сте фа на и Иса-
и је добила су сво је ме сто у првом делу збор ни ка. У другом то-
му на шли су се ис црп ни пре гле ди до та да шњих ре зул та та у ве зи 
с раз во јем срп ског по ја ња до XV ве ка, нај ре пре зен та тив ни јим 
сло вен ским бо го слу жбе ним ру ко пи сима без но та ци је и по јач-
ким – но ти ра ним књи гама, оп се жна сту ди ја Ен Пе нинг тон (An-
ne Elizabeth Pen ning ton) о пра ви ли ма из го во ра ли тур гиј ских 
химни у Ср би ји у XV сто ле ћу, као и транскрипције напева Ни ко-
ле, Сте фа на и Иса и је у савремено нотно писмо, које је сачинио 
Стефановић. При ло жене транскрипције, сачињене према тада 
важећим правилима ММВ-а, све до данас представљају једини 
нотни материјал на основу којих се обликују репертоари 
концертних програма ансамбала који негују стару музику.18

Значајан допринос изналажењу извора за средњовековну 
српску музику имао је и Андрија Јаковљевић, по примарном 
образовању теолог. Радећи у ма на стир ским ри зни ца ма на Све-
тој го ри и у На ци о нал ној би бли о те ци Грч ке у Атини, он је у 
грчким појачким књигама открио ре ла вант не тра го ве о нашој 
музичкој прошлости. Бавећи се превасходно филигранолошким 
анализама, Јаковљевић је често тенденциозно и без поузданих 
доказа инсистирао на изменама до тада важећих датовања 
одређених нотираних зборника, самим тим и на измештању 

17  Своје прилоге датој теми дале су и Даница Цревар (Петровић) 1961. и Марија-
на Кокановић 1999. 
18  Транскрипције напева Николе, Стефана и Исаије Србина биле су задуго 
окосница репертоара Студијског хора Музиколошког института САНУ којим је 
руководио Димитрије Стефановић, и с којим је припремио више звучних издања 
(1971, 1973, 1980, 1998). Своју успешну каријеру на концертним подијумима за-
почео је певајући по Стефановићевим транскрипцијама и појац Драгослав Павле 
Аксентијевић. О извођачком аспекту средњовековних напева видети Стефановић 
1972 и 1974, као и Ђаковић 1994.
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уназад границе „старине” српске црквене псалмодије. Тако је, 
на основу ауто графа све то гор ског ме ло да Да ви да Ре де сти но-
са, неумског ко декса бр  544 из ма на сти ра Иви ро н на Атону, 
који садржи и хим не на срп ско сло вен ском је зи ку, указао да је 
најстарији из во р за срп ско по ја ње из 1431. го ди не (Јаковљевић 
1971). На осно ву ва то пед ског ру ко пи са бр  1495, ко ји је да ти ран 
из ме ђу 1360. и 1385, Јаковљевић је закључио да је Јо а ким, до-
ме стик Ср би је, за ко га је Ве ли ми ро вић ве ро вао да је де ло вао у 
вре ме не по сред но пре па да Ца ри гра да, при па дао за пра во ста ри-
јој ге не ра ци ји ви зан тиј ских му зич ких ства ра ла ца из дру ге по ло-
ви не XIV ве ка, тач ни је из пе ри о да од око 1347. до 1385. го ди не 
(1971: 138, нап. 27).

У грч ким по јач ким књи га ма Јаковљевић је, међутим, кон-
ста то вао дра го це не по ка за те ље о пре у зи ма њу на пе ва по зна тих 
ка сно ви зан тиј ских ком по зи то ра од стра не срп ских по ја ца, као 
и њи хо во при су ство у срп ској сре ди ни или у срп ској по јач кој 
тра ди ци ји19 (Јаковљевић 1970; исти текст у енглеском преводу 
1973: 91–97). Реч је о већ по ме ну тим Да ви ду Ре де сти но су, до ме-
сти ци ма Ср би је Јо ва ну Хар си а нит ском и Јо а ки му (Јаковљевић: 
1977; исти текст на српском 1982), Ма ну и лу Ра у лу,20 Јо ва ну Ку-
ку зе љу (Jakovljević 1971б), Ма ну и лу Хри са фи су (Јаковљевић 
1986) и Кон стан ти ну Мос хи ја ну (Јаковљевић 1991). Па ле о граф-
ским ка рак те ри сти кама дво је зич не не ум ске Ан то ло ги је бр  928   
из Националне библиотеке Грчке, Јаковљевић се бавио у оквиру 
своје док тор ске ди сер та ци је, коју је од бра нио на Атин ском уни-
вер зи те ту (Jakovljević 1988). У тој студији он је, између осталог, 
изнео своје виђење у вези с писаром Антологије, полемички 
приступајући тезама својих претходника у науци.

Нај но ви је до пу не са зна њима о вре ме ну де ло ва ња му-
зи ко слов њеј ших сред њо ве ков них срп ских по ја ца Андрија 
Јаковљевић је предочио у књи зи Ан то ло ги ја са не у ма ма из до ба 
кне за Ла за ра и де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (2004). И овога 
пута је, с недовољно убедљивим аргументима (Пено 2004–2005), 
покушао да ре ви ди ра да то ва ње дво је зич ног грч ко-сло вен ског 
не ум ског ру ко пи са ма на сти ра Ла вре Е–108,21 ко ји је Со фро ни-
је Ев стра тиј а дис по гре шно сме стио у XVII век. Пре ли ми нар на 
запажања до ко јих је пре гле дом овог ру ко пи са до шао, Ја ко вље-
вић је нај пре об ја вио у ра ду под на зи вом Cod  La vra E–108 из XV 
19  Свој прилог поменутој теми дао је и Ми лош Ве ли ми ро вић у врло значајној 
студији Byzantine Composers (1966).
20  Име Мануила Раула налази се у атинском рукопису бр  928. У овом мелоду Ђ. 
Сп. Радојичић је видео рођака великог доместика Србије Раула из Зихне, у близи-
ни Сереса (1967: 251–252). Видети и Острогорски 1971: 228–242.
21  На химне из Антологије Лавра Е 108 у контексту калофоничног стила дате 
епохе осврнула Герда Волфрам (Wolfram 2011).
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ве ка као нај ста ри ји срп ско-грч ки Ан то ло ги он са Ку ку зе ље вом 
но та ци јом пре четврт века (1989). У но во о бја вље ној сту ди ји 
се као ванредно научно откриће предочило ново датовање на-
стан ка збор ни ка, самим тим и нови временски оквир – крај XIV 
ве ка, у коме су, према ауторовом убеђењу, али и према мишљењу 
књижевног историчара Ђорђа Трифуновића,22 де лали Сте фан 
Ср бин, ко ји се у рукопису, по сведочењу Јаковљевића, по ми ње 
са ти ту лом про топ сал та,23 као и Ни ко ла Ср бин, чије се мелодије 
у рукопису налазе.

Антологија ЕВЕ 928 или Исаиијина антологија, како се у 
научним радовима још помиње, била је, управо због двојезич-
ног грчко-словенског полијелеја на стихове 135. псалма за који 
је српски мелод саставио мелодију, као и других полијелејних 
напева24 и литургијских песама, предмет пажње иностраних му-
зиколога. Елена Тончева је полијелеје из датог рукописа довела 
у везу са ширим контекстом појачке праксе на Балкану (1985a, 
1991, 1992а), а писала је и одређеније о полијелејном рефрену 
у част св. Јована Рилског (1992б). Такође, поредила је Исаиијин 
напев на 135. псалам с одговарајућим „бугарским” мелодијама 
(1993) и доводила га у везу с појачком школом у Трнову (1992а, 
1994), а у једном свом раном раду је писала и о Исаиијиној анто-
логији као извору за проучавање касновизантијске музичке син-
таксе, тачније: избора и структуре мелодијских формула (1988). 
Најновији прилог истраживањима типологије, структуре, мело-
дијских и језичких особености полијелија, међу којима су об-
рађени и напеви истога жанра из Атинског кодекса 928, дао је 
у својој обимној и исцрпној студији из  2003. грчки музиколог 
Ахилеас Халдеакис (Αχιλλέας Χαλδαιάκης). 

Литургијским химнама из Исаиијине Антологије бавио се 
и Димитри Кономос (Dimitri Conomos 1974) у оквиру опсежног, 
компаративног истраживања Трисвете и Херувимске песме у 
репрезентативним неумским рукописима XIV и XV века. Након 
детаљне анализе трију мелодијских варијаната забележених у 
Атинском кодексу 928, Кономос је установио да двојезичне – 
грчкословенске записе Трисвете песме, као и Херувимску химну 
коју је компоновао Никола Србин, карактеришу мелодијски 
обрасци својствени конзервативнијој азматској традицији из 
XIV столећа. Они су, другим речима, једноставније линеарне 
22  У оквиру поменуте књиге је уводни текст Ђорђа Трифуновића под називом „Уз 
откриће антологије манастира Лавре”.
23  Нажалост, у приложеним факсимилима се запис с овом титулом не види.
24  Цео запис на f. 55v у поменутом рукопису гласи: pol√âé’leono’vo qe’ñvorosñi’xo 
ñvore’n`e `eromona’xa iøsa`e poslhdnógo mniøxa vßseqtnaago monasñ¥ra prhsñ̂¥e 
bceÃ iµje vy pod kr¥l¥ qrymn¥e gor¥’ po gr¢q¢skom$ eøë¥’k$ vñorago glasa legomenoj 
tetra,st`coj.
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структуре, са сведенијим мотивима у поређењу с другим 
композицијама исте врсте у грчким рукописима. Ипак, једна од 
варијанта Трисвете песме (f. 155r), с грчким текстом у основи, 
потврђује да Исаија није био невешт композитор, лимитиран 
општепознатим звучним фундусом у жанру песама које се поју 
на централном богослужењу – Евхаристији. Штавише, он је, како 
тврди Кономос, успео да уведе нове, оригиналне елементе и да 
их успешно уклопи у традиционалну форму (78). Исти закључак 
аутор је изнео и у вези с двојезичном песмом (f. 159r) у којој је 
дошло до израза Исаиијино искуство прилагођавања мелодије 
словенском, односно грчком језичком предлошку (80–81).25 

Иако примарно оријентисана ка проучавању српског 
црквеног појања XVIII и XIX века, Даница Петровић је неколико 
својих радова посветила византијско-словенским музичким 
проблемима. Дала је преглед византијских и словенских 
осмогласника до XV века (1975), осврнула се на наслеђе свете 
браће, Ћирила и Методија, у српском појању (1986), обрадила 
је тзв. јеванђелске стихире у византијској и словенској 
традицији (1995), као и осмогласне стихире у византијским и 
јужнословенским рукописим (1999), у вези с дванаест великих 
црквених празника сачинила је попис гласова химни (2004), а у 
три кратка, популарно написана чланка, ширу читалачку публику 
је упознала с основним, познатим подацима о српској музици 
средњег века (1991а, б, в).

У свим досадашњим покушајима ре кон струк ци је древ не 
српске цр кве не му зи ке из о ста ло је раз ма тра ње основ ног пи та-
ња: ка ко об ја сни ти не до ста так срп ских по јач ких књи га, да ли 
ни су са чу ва не или ни су по сто ја ле? У об ли ко ва њу и раз во ју по-
ја ња је из ве сно, као што се у на шим на уч ним ра до ви ма ре дов но 
ис тицало, ве ли ки удео има ла усме на тра ди ци ја. Из ове уоп ште-
не те зе про ис те кла је, не екс пли цит но, али го то во не дво сми сле-
но, дру га те за: ме ло ди је и на пе ви ко ји су се учи ли и пре но си ли 
усме ним пу тем на про сто су се зна ли, па их ни је ни би ло ну жно 
бе ле жи ти. Бавећи се фе но меном му зич ке не/пи сме но сти код Ср-
ба и ње го вим кон се квен цама у ли тур гиј ском жи во ту Срп ске цр-
кве и у новом времену, образложила сам тезу да одсуство нотних 
предложака у одређеној појачкој пракси неминовнo подразумева 
и упрошћене мелодије које се заправо једино и могу мемори-
сати. У ци љу све о бу хват ни јег при ка за мо да ли те та рукописне 
тра ди ци је код Ср ба, у контексту византијског музичког пре-
25  Предлог за схему према којој би се могла изведити анализа вокалне монодије, у 
датом случају одабраних песама Исаије и Стефана Србина, а на основу транскри-
пција Димитрија Стефановића, дала је у кратком прилогу и композиторка Свет-
лана Максимовић, без осврта на ондашњу референтну литературу и постојеће 
резултате аналитичких студија византијске и словенске црквене музике (1975). 
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дања, у докторској дисертацији под називом Појачки зборници 
у српским рукописним фондовима од XV до XIX века, разматрала 
сам, између осталог, процес настанка, сврху писања, начин упо-
требе појачке књиге у Византији (видети и Пено 2010), развој 
нотације у складу с литургичким променама током средњег века 
(видети и Пено 2008), богослужбене типике као историјске изво-
ре за појачку праксу, с посебним освртом на појачке референце 
у Евергетидском синаксару (Peno 2009), на основу кога је први 
српски архиепископ св. Сава устројио монашки и богослужбени 
живот у Хиландару и Студеници. 

Уочивши низ недоследности и празнине у претходно спро-
веденим анализама доступних рукописа с напевима тројице 
Срба мелода,26 као и појачким књигама које се посредно доводе 
у везу са Србијом, уједно подстакнута потребом да овим изво-
рима приступим у складу са савременим сазнањима из области 
неумске палеографије и археографске дисциплине у целини, из-
нела сам нове чињенице у вези с кодиколошким карактеристи-
кама двојезичних зборника ЕВЕ 928 и Лавра Е 10827 (Пено 2008: 
124–136; 2013), и нове хипотезе у вези с идентитетом Исаије 
(Peno 2010) и кир Стефана Србина. Прегледом постојећих ката-
лога музичких рукописа на грчком језику констатовала сам и низ 
нелогичности у датовањима која је у вези с грчким музичарима, 
који су посредно или непосредно утицали на српско појање, за-
ступао Андрија Јаковљевић (2008).

Перспективе нових истраживања

Чињеница да су сви, до сада откривени, неумски руко-
писи који у себи садрже химне српских мелода изван српских 
граница, донекле охрабрује оптимистичног истраживача. Наи-
ме, бројни рукописни фондови с нотираним појачким књигама, 
само су делимично пописани, а систематична кодиколошка про-
учавања, судећи према малом броју активних истраживача  ви-
зантолошко-музиколошке дисциплине, још ће задуго изостати. 
Остаје, дакле, очекивање, везано макар и за далеку будућност, 
26  Озбиљне мањкавости, неутемељене и претенциозне закључке уочила сам пре 
свега у радовима Андрије Јаковљевића и на њих се детаљно осврнула у доктор-
ској дисертацији.
27  На основу садржаја песама установила сам бројне сличности које чине реал-
ним хипотезу о томе да су писари имали заједничке критеријуме у састављању 
рукописа, а што даље потенцијално значи да су припадали истом окружењу. На-
помињем да је Димитрије Стефановић, имајући у виду стихире за Успење Бого-
родице, први указао на могућност да је састављач ЕВЕ бр  928 био Исаија Србин 
који је био монах у Матејчи, где се поменути празник прослављао као храмовна 
слава (Стефановић 1975б: 23). Опис садржаја двојезичних појачких књига послу-
жио ми је и у сагледавању њихове функције у самој певничкој пракси.
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да ће се на страницама неког појачког зборника појавити нови 
траг до српских композитора и појаца из средњег века. До тада, 
у вези с познатом тројицом мелода, уз чија имена, не случајно, 
стоји одредница о њиховом српском пореклу, као и с двојезич-
ним рукописима у којима су забележени њихови напеви, има 
доста посла. Додатна пажња мора се усмерити на најновије „из-
ненађење” које је српској науци приредио Андрија Јаковљевић, 
а које су с похвалама прихватили стручњаци који су својим при-
лозима учествовали у његовој новообјављеној публикацији по-
водом рукописа Лавра Е–108. 

Неопходно је спровести темељне компаративне археограф-
ске анализе свих појачких књига с творенијима Стефана, Николе 
и Исаије, како би се евентуално утврдило ко им је аутор, односно 
ко су били аутори и у којој су средини делали. За атрибуцију ко-
декса би од велике користи био и додатни, свеобухватнији увид 
у језичке особености под неумама потписаних грчкословенских 
текстова, о којима је, као што сам поменула, пре три деценије 
писала Ен Пенингтон и недавно, у вези с Антологијом Лавра 
Е–108, књижевни историчар-медиевиста Томислав Јовановић. 

Музиколошка проучавања би свакако морала бити усмере-
на и на утврђивање особености нотације којима су мелодије у 
расположивим рукописима забележене.

Пажња проучавалаца до сада није била фокусирана на 
маргиналијe кодекса ЕВЕ 928, којe, могуће, пружају драгоцени 
кључ за синоптичку средњевизантијску – „округлу” симиогра-
фију или, пак, за принцип варијантног обликовања мелодије, на 
основу тзв. знакова квалитета – неума које не указују на интер-
валски размак, већ на украс или израз. Осврт на записе поред 
главног неумског блока било би корисно упоредити са сличним 
исписима у одговарајућим грчким рукописима с напевима исто-
га жанра.

Сумирањем добијених резултата, с већим поуздањем ће се 
моћи одредити и доња и горња граница деловања кир Стефана, 
Николе и Исаије. Наиме, да то ва ња дво је зич них, као и грч ких ру-
ко пи са с композиција ма срп ских ком по зи то ра из ве де на су пр вен-
стве но уз по моћ во де них зна ко ва. Овај, несумњиво вр ло по у здан, 
прем да не и је ди но ме ро да ван ме тод за утвр ђи ва ње вре ме на ра да 
на ру ко пи су, по ка зао је да је је ди но ко декс Ве ли ке Ла вре Е 108. 
из по след ње де це ни је XIV ве ка,28 а сви оста ли збор ни ци ис пи са-
28  Ово датовање извршио је, без увида у оригинални рукопис, Радоман Станко-
вић, бивши сарадник Археографског одељења Народне библиотеке Србије, а на 
основу водених знакова које је претходно, према Антологији Е 108, копирао А. Ја-
ковљевић; упореди Антологија манастира Лавре, 135–137. Сам Станковић, како 
ми је својевремено у разговору истакао, није имао прилике да види дати кодекс 
манастира Лавре.
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ни су кра јем XV или то ком XVI сто ле ћа.29 Ме ђу тим, проучивши 
на пе ве, тач ни је њи хо ве пот пи сни ке у приложеним фолиима Ла-
ври от ског збор ни ка, констатовала сам да по сто ји не ма ли јаз ко ји 
де ли пе ри од из ко га, су де ћи по во де ним зна ци ма, по ти че хар ти-
ја ру ко пи са и раз до бље у ко ме су, сход но по сто је ћим му зи ко ло-
шким са зна њи ма, би ли ак тив ни по је ди ни ком по зи то ри чи ји су 
на пе ви у ње му за сту пље ни.30 Дру гим ре чи ма, хар ти ја овог му-
зич ког збор ни ка је знат но ста ри ја од ком по зи то ра чи ји су на пе ви 
на њој не у ма ма за бе ле же ни.31

До но вих ре зул та та оста је кон ста та ци ја да не ма раз ло га, ни 
оправ да ња за тен ден ци о зно на ми ца ње ста ри не уз име на дво ји це Ср-
ба му зи ча ра, бу ду ћи да с та квом ме то до ло ги јом не до би ја ју на зна ча ју 
ни срп ско цр кве но по ја ње сред њег ве ка, ни ти на ша са зна ња о ње му.

Једна од кључних тема јесте и демистификовање националног 
израза у скромном музичком опусу кир Стефана, Николе и Исаије.32 
Ипак, било би корисно сагледати мелодијске особености њихових 
напева у контексту општих карактеристика жанра којима припадају 
и спровести поређење с одговарајућим аналогним византијским 
композицијама из дате епохе.

На крају, премда од велике важности помињем неопходност 
новог тумачења и транскрипције неумских записа с творенијима 
српских композитора, у складу с ревидираним методом ММВ-а, 

29  Поред Андрије Јаковљевића једино је Елена Тончева изнела мишљење да је 
ЕВЕ бр  928 из XIV века; упореди Тончева 1985б: 110. Анализа водених знакова 
коју је најпре спровео Н. Вилсон, а потом и А. Јаковљевић показала је, међутим, 
да је рукопис писан током треће четвртине XV века; упореди Стара српска музи-
ка, 53–66; Jakovljević, 1988: 9. Псалтика бр  93 није била палеографски проучена 
пре него што је изгорела у бомбардовању Народне библиотеке Србије, тако да је 
процена да је настала у првој половини XV века крајње паушална. Љ. Стојано-
вић и С. Матић су сматрали да је рукопис исписан у XVI веку, што је првобитно 
прихватио и Стефановић 1961в: 108. Поведен мишљењем Светозара Душанића 
да је тешко могуће да су у нашим крајевима после распада српске државе и њене 
владалачке куће 1459. године, постојали доместици – титула која у рукопису 
стоји уз име кир Стефана – Стефановић је у својим каснијим написима ревидирао 
став датујући рукопис НББ бр  93 у прву половину XV века. Рукописи молдавске 
појачке школе, који садрже мелодије Стефана Србина, датовани су или у прве де-
ценије XVI века или око средине истог столећа; упореди A. E. Pennington, Seven 
Akolouthiai from Putna, 16–20; Music in Sixteenth–Century Moldavia: New Evidence 
1985, 60–62, 72–74.
30  На основу обимног рукописног узорка и до сада спроведених музиколошких 
и кодиколошких истраживања неумских зборника, стекао се увид у делатност и 
опусе великог броја аутора мелодија, нарочито из периода пред и након пада Ца-
риграда. За одређене се, штавише, поуздано  зна када су и где деловали. 
31  Исцрпан осврт на мањкавости изнетих аргумената у вези с Антологијом Лавра 
Е 108 дала сам у докторској дисертацији у поглављима везаним за српску појачку 
традицију XV века.
32  О траговима национално обојеног црквеног појања у говори Ђ. Трифуновић у 
уводном тексту „Уз откриће манастира Лавре“ (Јаковљевић 2004: 8–9).



145

Весна Пено О истраживањима црквеног појања...

који је у својој недавно штампаној публикацији понудио Кри-
стијан Тројлсгорд (Christian Troelsgård 2011; Peno 2012), ученик 
познатог византолога Јергена Ростеда (Jørgen Raasted). Корисно 
је подсетити се да је главни циљ око кога су се у Копенхагену 
1931. окупили оснивачи Monumentaе био управо транскрипција 
неумских записа. Четири године касније истраживачи византијске 
литургијске музике и њени љубитељи добили су први приручник 
за одгонетање значења неумских знакова (Tillyard 1935, 1970). 
Понуђени метод дешифровања знакова средњевизантијске но-
тације требало је, међутим, услед новостечених сазнања убрзо 
ревидирати, како је, већ у поговору поменутог издања, нагласио 
Оливер Странк (Oliver Strunk).33 Тројлсгорд, нови аутор „кључа” 
у читању древних неума,34 на самом почетку свога приручника 
не оклева да призна да у вези с њима у науци још увек постоје 
бројне непознанице. Свест о томе да је богослужбена музика 
била део живе традиције, те да је свака појачка заједница мог-
ла неговати известан степен музичке особености, нарочито када 
су у питању ритмички аспект мелодија и њихово интервалско 
устројство, опредељује однос према превођењу неума у савре-
мени нотни систем. Оправдана теза да се ритам и стварна ле-
ствична структура византијских и средњовековних словенских 
напева може тек апроксимативно одредити проистиче из, како 
Тројлсгорд правилно закључује, релативног или дигиталног 
карактера средњевизантијске нотације, која је читаоцу / појцу 
служила као путоказ, као примарно линеарна или „динамичка” 
перцепција мелодије.35

Тема научне дебате ће извесно још задуго остати и ут-
врђивање старине различитих лествичних типова: дијатонског, 
хроматског и тзв. енхармонског у напевима нотираним средње-
византијском, односно касновизантијском и новијом – реформи-
саном неумском нотацијом. Научници и са „западне” и са „ис-
точне” стране данас су сагласни да је на лествично устројство 
византијског и неовизантијског црквеног појања, у његовом ви-
шевековном трајању, утицала шире схваћена медитеранска, али 
и западноевропска музичка култура.36 Заједнички је и став да 
33  У оквиру посебних издања, под називом Serii Transcripta, до 1960. године, када 
је одлучено да се ова серија укине, према тада усвојеним правилима дешифро-
вања средњевизантијског неумског писма, објављено је девет зборника с напеви-
ма из стихирара, октоиха, ирмологије и службе акатиста.
34  Још 1991. Ростед  је испред ММВ-а одређен да састави неумски приручник, 
али га је прерана смрт спречила да започети пројекат доврши. 
35  Тројлсгордова обазривост оправдава се и чињеницом да у вези с ритмом и 
интервалским односима између тонова у напевима нема конкретних инструкција 
у постојећим византијским теоријским списима (Troelsgård: 40).
36  Петар Бингулац је с правом указао да су у приступу византијској нотацији и 
музици у целини западни научници прве половине XX века „мало или нимало 
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није могуће очекивати да је појачка уметност током периода од 
готово седам столећа, колико је у употреби била округла сими-
ографија, била петрификована, како су то тврдили неки грчки 
истраживачи с почетка XX века. Па ипак, извесно је и да су по-
следњи реформатори неумског писма, Хрисант, Григорије и Хур-
музије, превасходно настојали да додатно афирмишу предањску 
појачку праксу, одупирући се новинама које су нарушавале њену 
литургичку, пре свега православну суштину. Све поменуто је, 
дакле, важно имати у виду у новој интерпретацији напева срп-
ских средњовековних мелода и у њиховом сравњивању с, такође 
новим, интерпретацијама напева њихових грчких савременика, 
на чему су ангажовани бројни савремени грчки истраживачи.

Поменути проблеми који изискују тимски рад у оквиру ос-
мишљених, интердисциплинарних пројеката, само су део далеко 
шире лепезе тема византолошке музикологије у којој своје место 
изнова треба да стекну српски научници. 
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ou hudební kultura, Papers of the Symposium in Brno, Czechoslovakia, Brno: Česká 
hudební společnost 61–66. 

Velimirović, M. (1982) “The Slavic Response to Byzantine Musical Influence”, Musica 
Antiqua Europae Orientalis VI: 727–736.

Velimirović, M. (1982–1983) “Beginnings of National Music Cultures among the Southern 
Slavs”, Serbian Studies 2: 61–70. 

Викторов, А. Е. (1881) Собрание рукописей П  И  Севастьянова, Москва. 
Гри го ро вич, В. И. (1877) Очерк путешествия по европейской Турции, изд. 2–е, Мо-

сква: М. Н. Лаврова и К°.
Дми три ев-Пет ко вич, К. П. (1865) „Обзор афонских древностей”, Записки ИАН, т. 6, 

Приложение к VI–му тому Записок № 4, Санктпетербург.
Дучић, Н. (1884) „Старине хилендарске”, Гласник српског ученог друштва 56: 116. 
Дучић, Н. (1895) „Стихира у нотама хиландарског појања”, Књижевни радови IV: 

147–148.
Ђаковић, Б. (2004) „Појава нових звучних издања православне духовне музике као 

одраз данашњег стања овога жанра у нас”, у В. Микић и Т. Марковић (ур.) Музика 
и медији, Београд: Факултет музичке уметности: 212–231.

Ђурић-Клајн, С. (1958) „Архиви као извори за историју српске музике”, Архивски ал-
манах I: 44–47. 

Живковић, М. (1932) рубрика „Разне вести”, Музички гласник V (9): 260.
Jakobson, R. (ур.) (1957) Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: A  Sticherarium (Codex 

Monasterii Chiliandarici 307); B  Hirmologium (Codex Monasterii Chiliandarici 308), 
Monumenta Mousicae Byzantinae V, Copenhagen: Ejnar Munksgaard. 

Јаковљевић, А. (1963) „Библиографија српског црквеног народног појања”,  Православ-
на мисао VI: 109–116. 

Јаковљевић, А. (1970) „Давид Редестинос и Јован Кукузељ у српскословенским 
преводима”, Зборник радова Византолошког института XII: 179–191. (исти текст 
у енглеском преводу /1973/ “David Redestinos, Monk and Musician”, Studies in Ea-
stern Chant 3: 91–97).

Јаковљевић, А. (1971a) “Σερβικόν κράτιμα”, Хиландарски зборник 2: 131–142.
Jakovljević, A. (1971б) “Koukouzeles’ part in the funeral service of mediaeval Serbia and 

Byzantium”, Cyrillomethodianum I: 121–130.
Jakovljević, A. (1977) “Ioannes Harsianites, domestikos Serbias”, Beiträge zur Musikge-

schichte Osteuropas, Wiesbaden, 261–272. (исти текст у српском преводу /1982/ 
„Јован /Јоаким/ Харсијанит, монах и доместик Србије”, Aрхеографски прилози 4: 
63–81). 

Јаковљевић, А. (1986) „Манојло Влатир, доместик Свете Софије”, Хиландарски збор-
ник 6: 127–160.



148

Музикологија  16 – 2014 Musicology

Jakovljević, A. (1988) Δίγλωσση παλαιογραφία και μελώδοι υμνογράφοι του κώδικα των 
Αθηνών 928, Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Ερευνητικό Κέντρο 
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 THE STATE OF RESEARCH ON CHURCH CHANT IN 
MEDIEVAL SERBIA

(Summary)
The Byzantine-musicological studies in Serbia during the last few decades 

have been at an unsatisfactory level. The fact that Serbian musicologists have not 
exhibited much interest in exploring this research area could be somewhat justified 
by the fact that its scope for new studies might seem  limited. The efforts aimed 
towards  reconstructing and ‘resounding’ the medieval liturgical melodies based on 
the anagogic sources (the primary sources – notated manuscripts are very deficient) 
seems, at first glance, discouraging, even futile. Nevertheless, the conditions for 
systematic research do exist, all the more because the current knowledge on music 
paleography, rhythmic and scale characteristics of Byzantine church chant has 
considerably changed the previous inquiry that had been limited to a few, although 
very precious musical pieces of only three known Serbian fifteenth-century 
composers – Ishaia, Nikola and Stefan.  

After a brief account on the topics and issues that have, until now, been in 
the scholarlyfocus, I draw attention to what has been done and what is currently 
underway in the research on Serbian medieval chant, while also indicating the 
areas that could be of greater interest for future explorations. I pay special critical 
attention to certain conclusions and methodological methods applied to the notated 
manuscripts that deal with liturgical music practice in medieval Serbia. According 
to some new findings in the field of Byzantine musicology, a new critical reading 
of available sources is necessary. Becoming acquainted with the earlier false 
approaches and conclusions made in haste and without particular evidence could 
be of significant help and serve as an important impulse for young researchers to 
get involved with explorations of Serbian music past.
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