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Весна Сара Пено

Књига из које се поје. 
Појачки зборници у византијском и српском  рукописном 

наслеђу  

Београд: Музиколошки институт САНУ, 2019.
ISBN 978-86-80639-49-9

Узимајући у обзир ограничен корпус извора, проучавање српског средњег 
века даје завидне научне резултате. Па ипак, поједини сегменти живота 
средњовековне Србије још увек нису у довољној мери осветљени. Једна од 
недовољно истражених тема јесте и појање у оквиру свакодневног богослужења. 
Мада је приликом свога истраживања Весна Пено консултовала наизглед 
обимну домаћу литературу, јасно се види да многа постављена питања још 
увек нису добила задовољавајући одговор, а већ су се појавила и нова. То  је, 
свакако, био подстицај да се поново претресу нека питања те да се уз нов 
приступ потраже и адекватнија тумачења појединих појава. Карактер и обим 
сачуваних   српских средњовековних извора, који би могли послужити као основ 
за истраживање,  условили су и методолошки приступ. За разлику од раније 
спроведених истраживања у том сегменту српског средњовековног наслеђа, где 
су неке појаве или рукописи били посматрани  појединачно, Весна Пено сада тај 
материјал посматра као јединствену целину која тек у својој свеукупности даје 
потпунију слику развоја појачке уметности у српској средини.   

С примањем хришћанства источног типа, Срби су прихватили и одговарајући 
богослужбени поредак. Једно од најважнијих обележја православног 
богослужења, уз читање Јеванђеља, Апостола и одломака из других библијских 
књига, јесте појање црквених химни. Српска средина је у том погледу пратила 
своје византијске узоре. У православној цркви се током времена формирао читав 
низ химнографских зборника –  октоих, минеј и триод, у чијем се саставу налази 
управо материјал који се појао на богослужењу. Сви ти зборници су заступљени 
и у српском рукописном наслеђу. Не треба занемарити ни чињеницу да је у 
средњовековној Србији, као пратећи елемент култова националних светих, била 
негована црквена поезија – састављале су се службе које су у свему поштовале 
правила жанра. Пошто се службе светима поју, то значи да је сваки српски 
химнограф, почевши од Светог Саве, уједно морао поседовати знања везана за  
уметност појања.     

О раним етапама развоја древног хришћанског богослужења на православном 
Истоку, и уделу појања у њему, мало се зна јер не постоје сачувани релевантни 
извори. Стога се сваки покушај реконструкције појања у раном периоду 
заснива на нешто познијим изворима, у којима доминантно место заузимају 
старе богослужбене традиције јерусалимске и константинопољске цркве, за 
које се претпоставља да су потекле из антиохијског предања. Из периода који 
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је претходио иконокластичким сукобима потиче практично занемарљив број 
литургичких и химнографских извора, те тако нема ни чврстих основа на којима 
би се могли извести поуздани закључци о врстама и распореду служби, о њиховој 
структури и о потенцијалним типовима напева. Ситуација се мења у време које 
је уследило по завршетку иконоклазма и поновном успостављању поштовања 
култа икона, када су старањем студитских монаха у Константинопољу започели 
кодификација и сређивање богослужбене праксе.

Студија Весне Пено, која је пред нама, управо се бави свим тим темама. 
Основни део истраживања посвећен је појачким књигама и појачкој пракси 
Српске цркве у средњем веку.  Но, да би се све појаве могле правилно разумети, 
неопходно је било посматрати стање у српској средини као неодвојиви део 
византијског богослужења. Књига Весне Пено подељена је на две веће целине 
којима претходе Предговор и Преглед проучавања српског  средњовековног црквеног 
појања (стр. 13–26). Прва целина је подељена на два дела – Источнохришћанска 
псалмодија (29–69) и Појање у Српској цркви (70–104).   

У поглављу о источнохришћанској псалмодији ауторка је изложила 
досадашња сазнања о развоју појања и његовој улози у православном обреду, 
те прво говори  о древним богослужбеним традицијама и месту које појање 
заузима у њима (29–38). Ту она  истиче чињеницу да су старији истраживачи  
наглашавали  да је постојала  разлика између  сведених музичких елемената који 
су одлика чинодејстава у манастирима у Палестини,  Месопотамији и Египту, и 
већег удела псалмодије којим се одликовало богослужење  Велике Цркве (Свете 
Софије) у Константинопољу. Пено наглашава да нема  непосредних доказа да 
је мелодија била главни елемент церемонијалног типа богослужења ни у самој 
престоници, а ни у другим градовима Царства. Из периода који је претходио  
иконокластичким сукобима сачувани су оскудни химнографски извори који не 
могу  послужити као поуздан извор за проучавање појединих служби и типова 
напева. Може се претпоставити да су црквени обреди били прилагођени животу 
градског становништва (лаицима), мада су у њима свакако могли учествовати и 
монаси градских манастира.  Претпоставља се и да су ране црквене мелодије 
биле једноставне, па су их појци и верни народ, услед непрестаног понављања, 
с лакоћом могли запамтити. Други значајан извор за познавање богослужења у 
раном периоду јесте Типик Цркве Васкрсења Христовог у Јерусалиму, из чијих 
се одредаба види да певани одломци у склопу појединих служби имају важну 
улогу. Персијско (614), а затим и арапско освајање Јерусалима (637) и разарање 
бројних цркава и манастира пореметило је устаљени поредак и донело значајне 
промене у јерусалимском богослужењу; монашка богослужбена традиција 
однела је превагу. У то време појављују се нови типови химнографских 
литургијских зборника – тропологиони у чији састав углавном улазе тропари 
и стихире, али и понеки канон. Тропологиони представљају претече минеја, 
триода, октоиха – зборника који садрже  сложене химнографске структуре 
(службе). По завршетку иконокластичких сукоба,  старањем студитских монаха 
уређен је нови начин богослужења, који представља  палестински поредак 
прилагођен градским условима живота. Студитски монаси су били познати 
као врсни химнографи, те су својим бројним саставима обогатили појачке 
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зборнике. Осмогласје је такође утицало на развој мелодијских образаца, па се 
претпоставља да су  мелодијско-ритмичке одлике гласова већ биле формиране 
пре него што су се појавили архаични облици византијске нотације. 

Ауторка даље говори о потреби састављања посебног знаковног система, 
неопходног да би се забележио сада већ богат појачки репертоар. Из најстаријег 
периода музичке писмености сачуван је мали број рукописа у којима су се 
користили  екфонетски знаци, а најстарији сачувани примерци потичу из IX века. 
Из истог времена потиче и нотација тита, која представља рудиментаран систем 
музичког писма. Даљи развој музичког писма водио је настанку сложенијих 
облика – неумском писму, које има стенографски карактер. Установљено је да су 
постојала два типа таквог писма: шартр (вероватно цариградског порекла) и 
коален (чија се употреба везује за Палестину). Појава и смењивање најстаријих 
облика палеовизантијске нотације уско је повезана с литургијским реформама 
које су се спроводиле у оквиру источног богослужења. Временом је нотација 
коален потиснула шартр, а тај процес се доводи у везу са стандардизацијом 
химнографских зборника који су се користили на богослужењу. Упоредо с 
византијским материјалом, ауторка  посматра и  једну специфичну групу 
раних извора – то су старији руски кондакари у којима су се нашле мелодије 
које су одраз  различитих појачких традиција. У тим рукописима је по први 
пут забележен посебан систем византијске кондакарне музичке симиографије. 
Затим је представљен процес настанка неумског рукописа (55–58) и објашњена 
је сврха писања и начин употребе  појачке књиге (58–62). Неумски рукописи 
су имали, у првом реду, задатак да забележене мелодије сачувају од мењања и 
заборава. Ту се поставља и питање да ли су појци такве рукописе заиста и 
користили приликом богослужења, или су то били приручници који су се 
користили изван певнице, на часовима појања или на хорским пробама. Ауторка 
је склона да прихвати претпоставку да сачувани појачки рукописи представљају 
материјал за учење и вежбу, и да нису били употребљавани приликом самог 
извођења обреда у храму. Незаобилазан извор у проучавању појачке праксе 
представљају типици, приручници који регулишу начин одвијања богослужења. 
Посебна пажња овде је посвећена појачким референцама Евергетидског типика 
зато што се поуздано зна да је тај типик био у употреби и у Српској цркви.   

Појање у Српској цркви је следећа већа целина у којој је представљено стање 
у Српској цркви. Материја је подељена у неколико мањих целина: Устројство 
богослужбеног поретка у Српској цркви у средњем веку, О појању у Хиландарском 
типику, О појању у Карејском типику, Хиландарски неумски рукописи XII и XIII 
века, Богослужбена реформа XIV века – новосаваитски типици, Српске богослужбене 
ненотиране књиге до краја XIV века, У зениту византијске псалмодије. С обзиром 
на  чињеницу да нису сачувани  српски нотирани рукописи, др Весна Пено је 
била принуђена да пронађе алтернативан пут у својим истраживањима музичке 
праксе у средњовековној Србији. Посебан значај у том делу истраживања има 
византијски контекст у коме се та  тема посматра, из чега произлази  јасан 
закључак да српска појачка пракса у свему прати  своје византијске узоре. Свети 
Сава је Студенички и Хиландарски типик саставио по узору на цариградски 
Евергетидски типик, одакле су преузета и упутства о појању  појединих делова 
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служби, као и њихов састав. Ауторка скреће посебну пажњу на два нотирана 
руска рукописа XII века (стихирар, Хиландар 307; ирмологија, Хиландар 308), 
чије присуство у манастирској збирци свакако треба посматрати у контексту 
њихове практичне употребе.  Одлика  корпуса српских богослужбених књига  
XIII–XIV века јесу  ненотиране појачке књиге – минеји,  триоди, октоиси. У 
рукописима насталим на прелазу  из једног у друго столеће јасно се види утицај 
Евергетидског типика. Даље следи запажање да је за XIV век карактеристична 
појава константинопољских и светогорских композитора „нове школе“: Јована 
Гликиса (Ιωάννης Γλυκύς), Никифора Итикоса (Νηκηφόρος Ηθικός), Ксеноса 
Корониса (Ξένος Κορώνης) и Јована Кукузеља (Ιωάννης Κουκουζέλης). То 
је и време када се појављују нови типови појачких књига, сада неповезаних 
с конкретним празницима или богослужбеним виклусима – пападика и 
антологија. Ти зборници по правилу започињу дидактичком песмом која садржи 
називе неумских симбола и објашњења која се односе на њихову интервалску 
вредност. Поменути композитори који негују нови стил следе импровизационе 
мелизматичне линије, где се препознају иницијални и каденциони пунктови – 
места с којих почиње нови тематски круг или на којима се он завршава.  

Други део ове студије насловљен је Српска појачка традиција у XV столећу  
(107–158) и представља најважнији сегмент овог истраживања. Ту је материја 
подељена на пет мањих поглавља: Грчко-српске везе у време Деспотовине Србије, 
Двојезичне грчко-српскословенске неумске антологије, Мелоди српског порекла у 
двојезичним кодексима, Српски композитори и њихове „ромејске“ мелодије, Грчки 
музичари међу Србима. 

После Маричке (1371) и Косовске (1389) битке измениле су се политичке 
прилике; после распада некада јединствене српске државе настао је читав низ 
независних области, међу којима се посебно истицала држава кнеза Лазара. 
Стефан, његов син и наследник,   добио је деспотску титулу од византијског 
цара, па се и његова држава почела називати Деспотовином. Добро образован 
и велики књигољубац, деспот Стефан је своју државу начинио уточиштем за 
бројне избеглице из грчких области. Присуство бројних Грка изменило је 
културну слику те је, у домену појачке праксе овог времена, карактеристична 
појава двојезичних грчко-словенских појачких антологија – неумских кодекса 
у којима се налазе драгоцени подаци о композиторима српског порекла и 
њиховим напевима. У табели на стр. 110. наведено је тринаест грчких и грчко-
српскословенских кодекса који представљају примаран извор за проучавање 
српске појачке традиције XV века. У том одељку посебна пажња је посвећена 
трима двојезичним рукописима – ЕВЕ 928 (рукопис Националне библиотеке 
Грчке, Атина), Лавра Е 108. и рукопису старе збирке Народне библиотеке у 
Београду, бр. 93. Ту др Весна Пено анализира кодиколошке карактеристике  
двојезичних зборника и запажа да постоје проблеми који у досадашњим 
истраживањима нису били разматрани; исто тако, читав низ раније постављених 
питања није добио задовољавајуће одговоре. Она, тако, долази до закључка 
да атински рукопис није „антологија различитих химнографских жанрова, 
већ антологија разноврсних  мелодијских варијаната које се односе на исте 
стихове“; избор текстова заступљених у том  рукопису наводи на закључак 
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да је он био у употреби у манастиру у коме су се редовно служила свеноћна 
бденија  по Јерусалимском типику. Рукопис из Лавре је мањег обима, па се чини 
да представља одломак из антологије. Ауторка у наставку излагања запажа да 
је за оба рукописа карактеристична подударност у песмама из службе Рођења 
Богородице. У табели бр. 2 (стр. 119–122) дат је попис инципита у три 
поменута двојезична зборника. Посебан значај има укључивање у те зборнике 
напева тројице првих, по имену познатих српских мелода – Исаије, Стефана 
и Николе. Др Пено преиспитује време настанка појединих рукописа, те на 
основу филигранолошке анализе износи податак да је једино Антологија из 
Лавре преписана у последњој деценији XIV века, док су остали зборници 
преписани крајем XV или током  XVI столећа. У том делу свог истраживања  
др Весна Пено критички разматра и оспорава поједине произвољне тврдње  
др Андрије Јаковљевића, које се односе на хронологију живота неких од аутора 
чији су напеви ушли у састав Антологије из Лавре. Такво преиспитивање 
омогућено је применом резултата археографских и кодиколошких истраживања, 
која доприносе тачнијем одређивању времена настанка појединих рукописа.  

Посебна пажња посвећена је првим познатим српским композиторима 
– кир Стефану Србину, Николи Србину и Исаији Србину. Исаија Србин се 
посебно истиче; о њему има нешто више података у запису у ЕВЕ 928,  па тако 
сазнајемо да је он био сабрат Манастира Пресвете Богородице у Скопској 
Црној Гори (претпоставља се да је реч о Манастиру Матејче, задужбини царице 
Јелене). Треба нагласити да су у атинској Антологији најзаступљенији управо 
Исаијини напеви. Покушавајући да разреши дилему да ли је Исаија лично 
исписао рукопис ЕВЕ 928, др Весна Пено се посветила и анализи рукописа с 
археографског становишта; једини закључак до кога је у овом тренутку могла 
доћи јесте да га је исписала једна рука, подједнако вешта и у исписивању текста 
и неума, те да се ради о писару/мелоду који је подједнако добро владао и грчким 
и српскословенским језиком.    

У додатку се налази Прилог одабраних фототипија из неумских рукописа 
(159–179).  

Студија др Весне Пено резултат је њених дугогодишњих проучавања 
средњовековних грчких и грчко-српскословенских појачких рукописа. 
Примењена методологија истраживања представља новину у српској науци, па 
су захваљујући таквом иновативном приступу добијени и нови резултати који 
у одређеној мери коригују досадашња знања о појачким рукописима и појачкој 
пракси у средњовековној Србији. У исто време, отвориле су се и нове теме, те се 
надамо да ће се др Весна Пено у свом даљем раду с подједнаким успехом и њима 
посветити. Посебан квалитет овом истраживању даје и чињеница да ауторка 
не приступа овој теми само као теоретичар; она има и лично појачко искуство, 
будући да се у византијској и касновизантијској неумској нотацији и музичкој 
палеографији усавршавала у кључним центрима византолошке музикологије 
у Атини, Солуну и Копенхагену. Та, у нашој средини јединствена практична 
знања омогућила су јој да на другачији начин сагледа одређене појаве у области 
којом се у овој студији бавила.  

Татјана Суботин-Голубовић
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