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РЕЗИМЕ 
 
Овом приликом размотрићу на који начин је цензура утицала на богослужбену музику у 
православној цркви. Започећу освртом на историјат цензуре у домену православне музике, 
посебно у вези са контекстом њене канонизације и примене унутар традиције византијског 
појања. Након тога, осветлићу појединачне случајеве који илуструју на који начин су разне 
врсте цензуре утицале на обликовање различитих традиција у склопу православне црквене 
музике. Осврнућу се и на друге традиције православне црквене музике на Балкану, 
конкретно у Бугарској, Румунији и Србији, а посебно у вези са начинима на које је само 
постојање црквене музике третирано у овим земљама након успостављања комунизма. У 
последњем делу предавања бавим се Русијом, где је вођена правна битка у вези са 
објављивањем ”Божанствене литургије св. Јована Златоустог” Петра Иљича Чајковског. Овај 
спор био је илустративан за читав проблем цензуре на подручју богослужбене музике, а 
посебно имајући у виду тадашњу власт у Совјетском Савезу и њихов поглед на ”непријатну” 
чињеницу да литургијске композиције чине неизоставан део руске културне историје.  
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