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АКА ТИ СТО ЛО ГИ ЈА

(Фе дор Б. Людо гов ский. Струк ту ра и поэти ка  
цер ков но славянских ака фи стов. 

Мо сква: Ин сти тут славяно ве де ния РАН, 2015)

Ака тист као књи жев ни жа нр рет ко је те ма оп се жних фи ло ло шких ис тра жи-
ва ња. Ау тор ове мо но гра фи је, на уч ни са рад ник Сла ви стич ког ин сти ту та Ру ске 
ака де ми је на у ка, на во ди са мо две та кве ди сер та ци је ко је су за пред мет има ле ње-
го во про у ча ва ње: док тор ска ди сер та ци ја про фе со ра Ка зан ске ду хов не ака де ми је 
А. В. По по ва, об ја вље на 1903. (дру го из да ње је из 2013), као и соп стве на кан ди дат-
ска (ма ги стар ска) ди сер та ци ја, од бра ње на 2003. го ди не. Ме ђу тим, овај жа нр раз-
ви ја се ве о ма ак тив но, што мо же мо илу стро ва ти сле де ћим по да ци ма: по ме ну ти 
про фе сор По пов 1903. го ди не за ди сер та ци ју је као ма те ри јал ко ри стио све га 150 
ака ти ста, у ди сер та ци ји Љу до гов ског ана ли зи ра но је 400 ака ти ста, док их је у тре-
нут ку пи са ња мо но гра фи је ко ју при ка зу је мо би ло по зна то ви ше од 1600, не ра чу-
на ју ћи пре ве де не ака ти сте ко јих је, пре ма ау то ро вој тврд њи (9), за си гур но (још) 
не ко ли ко сто ти на. Шта ви ше, он ис ти че да је ве о ма ве ли ки (ако не и нај ве ћи) број 
ака ти ста на пи сан у ХХI ве ку. У пи та њу је кван ти та тив но нај про дук тив ни ји хим-
но граф ски жа нр и оче вид но да је до шло вре ме за сни ва ња но ве ди сци пли не на 
спо ју фи ло ло ги је и ли тур ги ке: ака ти сто ло ги је. Пре ма ре чи ма ау то ра (245), ова 
ди сци пли на ба ви се из у ча ва њем ра зно стра не ака тист не про бле ма ти ке по ве за не са 
тек сто ви ма да тог хим но граф ског жан ра: њи хо ве струк ту ре, по е ти ке, тек сто ло ги-
је, функ ци о ни са ња, од но са пре ма дру гим хим но граф ским жан ро ви ма и мно го 
то га дру гог. Са др жај мо но гра фи је ко ју при ка зу је мо пред ста вља ујед но и пр ве ко-
ра ке у овој но вој ху ма ни тар ној ди сци пли ни.

Не мо гав ши, прет по ста вља мо, да на зо ве књи гу дру га чи је, ау тор на са мом 
по чет ку (5) об ја шња ва да је њен са др жај и ужи и ши ри не го што сто ји у на сло ву. 
Ужи – за то што је у књи зи по е ти ка ака ти ста при сут на са мо оно ли ко ко ли ко про-
из и ла зи и за ви си од струк ту ре; ши ри – за то што су у књи зи ана ли зи ра ни не са мо 
цр кве но сло вен ски, не го и ака ти сти на грч ком је зи ку, а по ред то га, че сто су за 
илу стра ци ју по је ди них осо бе но сти ко ри шће ни и ака ти сти на ру мун ском, срп ском, 
укра јин ском, пољ ском, бе ло ру ском, ру ском, ен гле ском и дру гим је зи ци ма. 

У увод ном де лу (8–17), ау тор нај пре под се ћа на то шта је ака тист као књи-
жев ни жа нр и ка ква је ње го ва кла сич на струк ту ра, те ка ко (сви по сто је ћи) ака ти сти 
обра зу ју си стем. За тим на во ди по зна та ис тра жи ва ња ко ја су као ма те ри јал има ла 
је дан од ре ђе ни или ви ше ака ти ста. По ред већ по ме ну тих, ов де вре ди из дво ји ти 
на зи ве (тач ни је, пре во де на зи ва) две ју ди сер та ци ја но ви јег вре ме на: Име но ва ње 
ли ца у цр кве но сло вен ским ака ти сти ма (мор фем скотвор бе ни аспек ти) (О. А. 



Ша по ре ва; Мо сква, 2012) и Је зич ке ка рак те ри сти ке цр кве но сло вен ског тек ста 
по чет ка ХХ ве ка (на ма те ри ја лу ака ти ста Св. Јо ва ну Крон штат ском) (Т. Ива ни-
ко ва; Вил нус, 2011). У овом де лу пре ци зи ра ни су ци ље ви, за да ци и ма те ри јал ис тра-
жи ва ња, при ка за ни су глав ни ко ри шће ни из во ри, об ја шње на је струк ту ра мо но гра-
фи је и у њој при ме ње ни: ру бри ка ци ја, скра ће ни це и оста ле тех нич ке на по ме не. 

Од ре ђе ње ака ти ста да то у уво ду – чи ја је на ме на би ла, ка ко ка же ау тор, да се 
са мо ство ри пред ста ва о овом жан ру – раз ра ђу је се у сле де ћем де лу ра да (Гла ва 0. 
Струк ту ра ака ти ста: основ ни пој мо ви и тер ми ни, с. 18–23). Опи су ју ћи струк тур не 
еле мен те ака ти ста, ау тор иде ка ње го вој де фи ни ци ји по треб ној за раз у ме ва ње да-
ље ана ли зе: Ака тист је ма кро текст

- ко ји се са сто ји из: пр во, тек ста ко ји се из го ва ра, тј. бло ка стро фа 
(про и ми о на, ико са и кон да ка) и бло ка мо ли та ва и, дру го, па ра тек ста; 

- ко ји по се ду је бо га ту уну тра шњу струк ту ру са ви ше ни воа и ко ји 
укљу чу је у се бе ми кро тек сто ве раз ли чи тог оби ма и сло же но сти;

- ко ји је еле мент хи пер тек ста, а по то њи се гра ди ка ко за јед но са дру-
гим тек сто ви ма истог жан ра та ко и – ши ре – са дру гим хим но граф ским и 
бо го слу жбе ним тек сто ви ма. 

Пр ва гла ва мо но гра фи је (24–76) по све ће на је про бле ма ти ци ака тист ног хи пер-
тек ста и струк ту ри истог. По то ња је по ка за на пу тем кла си фи ка ци је ака ти ста у 
за ви сно сти од то га у чи ју част су на пи са ни (дру гим ре чи ма, ко ме су по све ће ни), а 
та ко ђе и у ко ре ла ци ји са тра ди ци о нал ним бо го слу жбе ним књи га ма и од го ва ра ју ћим 
бо го слу жбе ним кру го ви ма. Из це лог си сте ма ака ти ста вре ме ном су се из дво ји ли 
под си сте ми, под жан ро ви: ака ти сти Бо го ро ди ци, све ти ма, Хри сту, а и по дроб ни је: 
ака ти сти у част Бо го ро ди чи них пра зни ка, ико на по све ће них Бо го ро ди ци (ових 
ака ти ста, ка ко твр ди ау тор, има 190), ака ти сти са бо ри ма све тих, ака ти сти пре по доб-
ним, ака ти сти му че ни ци ма итд. По је ди на „ме ста“ ових под си сте ма још увек ни су 
ис пу ње на, тј. по не ким (на ро чи то но вим) све ти ма, ико на ма, пра зни ци ма итд. – ни-
су још на пи са ни ака ти сти. Нај ви ше ино ва ци ја са др же ака ти сти на пи са ни у част 
Бо га, Све те Тро ји це, док је нај кон зер ва тив ни ји под жа нр – ака ти сти Бо го ро ди ци. 
По сто ји 26 ака ти ста ко ји су по све ће ни ан ге ли ма, а 78% свих ака ти ста је су ака ти сти 
у част (ра зних) све тих. Мно ги ака ти сти ко ре ли ра ју са тра ди ци о нал ним бо го слу-
жбе ним књи га ма: Три о дом, Ок то и хом, Ми не јом итд. Је дан исти ака тист мо же би ти, 
на при мер у ко ре ла ци ји и са ми неј ном и са три од ном слу жбом. По сто је и ака ти сти 
ко ји ни су у ко ре ла ци ји ни са јед ном од бо го слу жбе них књи га. 

Ком плет но из у ча ва ње ака тист ног хи пер тек ста би ће мо гу ће са мо на кон ин-
вен та ри за ци је (свих) по сто је ћих ака ти ста, на пи са них на раз ли чи тим је зи ци ма и 
на кон што се од ре ди вре ме ка да је сва ки од њих на пи сан. 

Дру га гла ва мо но гра фи је по све ће на је ма кро тек сту ака ти ста (77–128). По ред 
кла сич не струк ту ре ака ти ста, по сто је и ака ти сти с ма њим бро јем стро фа, с не што 
дру га чи јом струк ту ром бло ка стро фа, са не ко ли ко про и ми о на или чак без ње га, 
са три раз ли чи та три на е ста кон да ка (уме сто јед ног истог ко ји се по на вља три пу та) 
и др. Ака ти сти на грч ком је зи ку по пра ви лу не са др же на кра ју мо ли тву, док ака-
ти сти на дру гим је зи ци ма са др же ову мо ли тву (или ви ше њих) или као оба ве зни 
или као фа кул та тив ни еле мент. Та ко ђе, грч ки ака ти сти има ју ал фа бет ски акро стих, 
док је у ака ти сти ма на дру гим је зи ци ма он рет ка по ја ва. Код по то њих, на ро чи то 
код ака ти ста на цр кве но сло вен ском је зи ку, при су тан је псе у до тек сту ал ни или ре-
че нич ни акро стих. Што се ти че па ра тек ста, и ов де по сто ји од ли ка грч ких ака ти ста: 
они не са др же на зи ве стро фа као што их са др же ака ти сти на цр кве но сло вен ском 
и ве ћи ни дру гих је зи ка. Та ко ђе, мно ги цр кве но сло вен ски ака ти сти има ју па ра текст 
на ру ском је зи ку. 
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Тре ћа, нај о бим ни ја гла ва мо но гра фи је, по све ће на је ми кро тек сту ака ти ста 
(129–236). Де таљ но се опи су је струк ту ра кон да ка, ико са и про и ми о на, као и од-
сту па ња од уо би ча је не њи хо ве струк ту ре. За тим се опи су је блок хај ре ти за ма, њи-
хо ва струк ту ра, син так сич ки па ра ле ли зми и ри ма. У ве зи с по то њим, ау тор за кљу-
чу је да се у бу дућ но сти мо же оче ки ва ти уве ћа ва ње бро ја ака ти ста с ри мом ко ја 
ни је усло вље на син так сич ким па ра ле ли зми ма. По се бан део по све ћен је хај ре ти зму 
као ми кро тек сту. По ред уо би ча је ног по чет ка хај ре ти зма (Ра дуј се) пре ма ко јем је 
исти и до био име, по сто ји и три де се так дру га чи јих, као што су (у пре во ду на срп-
ски је зик): Хри сте; Си не Бо жи ји Је ди но род ни; Хри стос вос кре се; Бла го сло вен 
је си, Го спо де; Свет си, Го спо де Бо же наш; По ми луј ме; За; Твор че мој; Вла ди чи це; 
Вас пи тај че до мо је; О, Бла го дат на и дру ги. Та ко ђе, у не ким ака ти сти ма ни је исти 
по че так код свих хај ре ти за ма, као што ни су увек исти ини ци ја ли хај ре ти зма и 
ико сног ре фре на. У не ким по себ ним слу ча је ви ма, шта ви ше, ико сни ре френ не ма 
ни ка квих до дир них та ча ка са по чет ком хај ре ти за ма.

По сто је раз ли ке из ме ђу ре фре на ака ти ста на цр кве но сло вен ском и истог на 
грч ком је зи ку, од ко јих ће мо не ке из дво ји ти: цр кве но сло вен ски ре фре ни обич но 
су знат но ве ћи од грч ких; у ре фре ни ма грч ких ака ти ста ни је оба ве зно по ми ња ње 
лич ног име на као што је слу чај са ре фре ни ма ака ти ста на цр кве но сло вен ском је-
зи ку; у по то њим ака ти сти ма по пра ви лу по сто ји је дан ре френ, у ака ти сти ма на 
грч ком је зи ку – два, три или че ти ри ре фре на, за јед но са одво је ним кра јем кон да ка. 
Ака ти сти на дру гим је зи ци ма сле де или јед ну или дру гу тра ди ци ју. 

У за кључ ном де лу (237–247) ау тор из ла же син те зу све га што је у прет ход ним 
де ло ви ма мо но гра фи је ана ли зи рао. Нај пре го во ри о стан дард ном ака ти сту, где 
пра вил но при ме ћу је да би би ло по треб но да сва ка ло кал на ака тист на тра ди ци ја и 
ства ра ла штво бу ду опи са ни за себ но. Тек на кон то га мо гло би се на ову те му го во-
ри ти пре ци зни је и осно ва ни је. Ме ђу тим, о ака ти сти ма на грч ком и на цр кве но сло-
вен ском је зи ку ау тор ипак из ла же у да љем тек сту, бу ду ћи да они је су би ли ана ли-
зи ра ни по дроб но у мо но гра фи ји, те су ми ра све што је ре че но у не ко ли ко ма лих 
це ли на: ин те гри са ност у хи пер текст; струк ту ра ма кро тек ста; акро стих; про и ми он; 
блок хај ре ти за ма и ико сни ре френ.

По след ња два по гла вља за кључ ног де ла по све ће на су ак ту ел ним за да ци ма, 
пи та њи ма и тен ден ци ја ма у са вре ме ној ака ти сто ло ги ји и ака ти сто гра фи ји. Ака-
ти сти се пи шу на мно гим је зи ци ма и мно го се и пре во де. На тај на чин раз не тра-
ди ци је се пре пли ћу и ути чу јед на на дру гу и, пре ма ре чи ма ау то ра, овај ути цај ће 
вре ме ном све ви ше ја ча ти. По сто ја ње ака ти ста (на пи са ног) у част не ког од ре ђе ног 
све ти те ља у да на шње вре ме је нео дво ји ви део (про)сла вље ња тог све то га – исто 
као што је и по сто ја ње ње го ве ико не и слу жбе на пи са не ње му у част. Ако (још) не 
по сто ји ака тист у част не ког ко је већ ка но ни зо ван, то је, ка ко ка же ау тор, не ка 
вр ста де фек та ко ји тре ба да се укло ни. Он то на зи ва „пра зним ме сти ма“ у си сте му 
и ис ти че да су се не ка ме ста не(дав но) по пу ни ла, а дру га ни су, но оче ку је се да ће 
се то до го ди ти у бли ској бу дућ но сти. Иа ко ака тист има ре ла тив но ста бил ну струк-
ту ру са 25 стро фа, пи са ли су се, а пи шу се и да нас, и ака ти сти са ма њим бро јем 
стро фа. Још јед на из ра зи та ино ва ци ја ко ју ау тор ис ти че и у за кључ ку – је сте по-
сто ја ње (у грч кој ака ти сто гра фи ји) два, три или чак че ти ри ико сна ре фре на, за 
раз ли ку од уо би ча је не је дин стве но сти истог. 

Што се ти че бу дућ но сти ака ти сто ло ги је као ди сци пли не, по што је она на 
свом по чет ку, спи сак ње них за да та ка је по за ма шан и ау тор се огра ни ча ва на екс пли-
ци ра ње (са мо) оних ко ји су нај те шње по ве за ни са са др жа јем мо но гра фи је. Та ко нај-
пре ис ти че да је по треб но до ћи до елек трон ских и штам па них из вор ни ка, тј. ме ста 
на ко ји ма је мо гу ће на ћи (све по сто је ће) ака ти сте. Тек та ко се мо же оства ри ти 
сле де ћи за да так: пот пу на ин вен та ри за ци ја ака ти ста. Ов де ау тор из два ја елек трон ски 
ка та лог ко ји је са ста вио и стал но по пу ња ва све ште ник Мак сим Пља кин и ко ји је у 



де цем бру 2014. го ди не имао 1750 тек сто ва (под ра зу ме ва се, на ра зним је зи ци ма). Не-
зва нич но смо са зна ли да је овај број у истом ка та ло гу у сеп тем бру 2015. го ди не из но-
сио 1805. Још је дан ва жан за да так ака ти сто ло ги је ко ји ис ти че ау тор је сте ана ли за 
еле ме на та тек ста ака ти ста и то: кључ них лек се ма (син таг ми и др.) у стро фа ма (рус. 
стро фи че ские ключи), тј. еле ме на та тра ди ци о нал ног псе у до тек сту ал ног акро сти ха, 
за тим хај ре ти за ма и ико сних ре фре на. По то њи су на ро чи то ин те ре сант ни због тип ских 
син так сич ких кон струк ци ја, лек сич ког са др жа ја и фун ци ја у ма кро- и хи пер тек сту.

Оста ло је да опи ше мо са др жај го то во це ле јед не (по след ње) тре ћи не књи ге ко ју 
при ка зу је мо. На и ме, у њој по сто ји још и ре ги стар ака ти ста ко ји се по ми њу у ана ли зи 
(248–266), и то не свих, не го оних ко ји су по ме ну ти нај ма ње два пу та. Ука зу је се на 
ме сто где се о њи ма го во ри у прет ход ном де лу књи ге, а та ко ђе се – иа ко не до след но 
– на во ди и ау тор ака ти ста и ака тист ни ре френ. У ре ги стру је по ре дак уре ђен пре ма 
адре са ту, тј. пре ма то ме ко ме је по све ћен ака тист, те иду нај пре Ака ти сти Бо гу. У 
окви ру ове це ли не по сто је сле де ће: 1. Ака ти сти Бо гу Оцу; 2. Ака ти сти Бо гу Си ну: 
ака ти сти у част пра зни ка, Ака ти сти Бо гу Си ну: ака ти сти са по сред ном адре са
ци јом (нпр. Ака тист Гро бу Го спод њем, Ака тист Кр сту Го спод њем), Ака ти сти 
Бо гу Си ну: ака ти сти Слад чај шем Ису су, Ака ти сти Бо гу Си ну: ака ти сти у част 
ико на, Бо гу Си ну: по кај ни ака ти сти (на при мер Ака тист же на ко је су се по ка ја ле 
што су уби(ја)ле мла ден це у сво јој утро би), Ака ти сти Бо гу Си ну: ака ти сти пре и 
по сле при че шћа и Ака ти сти Бо гу Си ну: ра зно (на при мер, ака тист на фран цу ском 
је зи ку под на зи вом: Бла го дар стве ни ака тист Хри сту за све ту Цр кву Пра во слав ну); 
3. Ака ти сти Бо гу Ду ху Све том. Да ље се на бра ја ју ака ти сти Бо го ро ди ци, где је тзв. 
Ве ли ки Ака тист као ро до на чел ник жан ра и по мно гим ка рак те ри сти ка ма је дин ствен 
– из дво јен по себ но и на пр вом ме сту (ау тор се упра во на овај ака тист нај ви ше пу та 
и по зи ва у ана ли зи). На дру гом ме сту су Ака ти сти Бо го ро ди ци у част пра зни ка, 
по том Ака ти сти Бо го ро ди ци у част ико на и ја вља ња и Ака ти сти Бо го ро ди ци: ра зно. 
У по то њој це ли ни по ме нут је са мо По кај ни ака тист Пре све тој Вла ди чи ци на шој 
Бо го ро ди ци. Тре ћа це ли на ре ги стра је су ака ти сти ан ге ли ма, и то нај пре јед но ме ан-
ге лу, а за тим два ма ан ге ли ма (Ми ха и лу и Га ври лу). На че твр том ме сту су ака ти сти 
све ти ма и то: Ака ти сти јед но ме све то ме, Ака ти сти јед ној све тој, Ака ти сти два ма 
све ти ма, Ака ти сти три ма све ти ма, Ака ти сти че тир ма све ти ма и Ака ти сти 
са бо ри ма све тих. Сма тра ли смо да је ко ри сно на ве сти све под на сло ве у ре ги стру, 
ка ко би чи та лац имао пред ста ву о те мат ској раз но о бра зно сти ово га жан ра. 

На кон спи ска из во ра и би бли о гра фи је (267–274), у При ло гу су, ка ко ау тор 
об ја шња ва – ра ди илу стра ци је по став ки у мо но гра фи ји – до да ти тек сто ви че ти ри 
ака ти ста (275–327): нај пре Ве ли ког ака ти ста на грч ком је зи ку, по том Ака ти ста 
све ти те љу Ни ко ла ју Чу до твор цу (на цр кве но сло вен ском је зи ку, у ру ској тран сли-
те ра ци ји), за тим јед ног од ма ло број них ака ти ста на ру ском је зи ку (Мо леб ни ака
тист Све то ме Ду ху) и, на кра ју, Ака ти ста све то ме Ку треб ту Лин дис фарн ском 
(на ен гле ском је зи ку). Ко нач но, као дру ги при лог има мо, на кра ју књи ге, ис пред 
са др жа ја, ве о ма ко ри стан део: Крат ки реч ник ака ти сто ло шких тер ми на (328–330).

Ве ру је мо да ће ова мо но гра фи ја би ти под сти цај на за да љи раз вој ака ти сто ло ги-
је. Тај раз вој зах те ва ће ме ђу на род ну са рад њу, по што се, ви де ли смо, ака ти сти пи шу, а 
још ви ше пре во де на мно ге је зи ке. Уло га (по тен ци јал не) срп ске ака ти сто ло ги је, сма-
тра мо, у то ме не би би ла ма ла. Ау то ру ових ре до ва, на при мер, по знат је пи сац 50 
ака ти ста на са вре ме ном срп ском је зи ку. На да мо се да ће они, као и мно ги дру ги, по-
ста ти пред мет ана ли зе срп ских лин гви ста, као што се на да мо и да ће овај при каз 
би ти под сти ца јан за за сни ва ње ака ти сто ло ги је као ди сци пли не у Ср би ји, а и ши ре.

Др Ру жи ца С. Ле ву шки на
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