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НЕПОЗНАТИ ПАРАКЛИС СВЕТОМЕ СИМЕОНУ  
И СВЕТИТЕЉУ САВИ

Теодосије Хиландарац, најплоднији писац српске књижевности 
средњег века, створио је богато химнографско дело намењено обједи-
њеном литургијском штовању св. Симеона и св. Саве. Тиме је утемељио 
молитвено спомињање овог светитељског пара какво се одржало до 
нашег времена.1 Поред Заједничког канона Симеону и Сави четвртога 
гласа и Канона Христу Спасу, Симеону и Сави шестога гласа, Теодосије 
је саставио и сложену химнографску целину, каноне на осам гласова. 
Такође, из његовог пера потиче Похвала Симеону и Сави, прозни састав 
намењен слављењу „свештене двојице“.

Поред ових састава, до сада су била позната и два каснија параклиса 
посвећена светоме Симеону и светоме Сави. Имена њихових састављача 
остала су до данас непозната. Заједничко им је то што су за основу својих 
дела они искористили Теодосијев химнографски опус. Ови параклиси 
пружају изврстан пример бурног живота књижевних дела у средњем 
веку, умногоме одређеног историјском стварношћу и практичним, бо-
гослужбеним потребама.2

Најстарији познати параклис за заједничко прослављање оца и 
сина сачуван је само у једном препису, у Зборнику из времена деспота 
Стефана Лазаревића.3 Заједнички канон Симеону и Сави четвртога гласа 
Теодосија Хиландарца чини основу овог параклиса. Испред Заједничког 
канона исписан је заједнички тропар првога гласа (Иже топлије заступни-
ки...). Теодосијев Заједнички канон четвртога гласа после шесте песме 

1 Уп. С. Марјановић-Душанић, Молитве светих Симеона и Саве у владарском про-
граму краља Милутина, Зборник радова Византолошког института, књига XLI, Београд 
2004, стр. 235–250.

2 Видети И. Шпадијер, Химнографски жанр и богослужбена пракса – Теодосијеви 
канони светоме Симеону и светоме Сави, Зборник Матице српске за славистику, свеска 
63, Нови Сад 2003, стр. 343–351.

3 Рукопис се чува у збирци рукописних књига Радослава М. Грујића у Музеју Српске 
православне цркве под сигнатуром З – I – 3. Параклис светоме Симеону и светоме Сави 
исписан је на почетку књиге (1а-37а). Детаљнији археографски опис овог рукописа у: В. 
Мошин, Молебни канон за деспота Стефана, Прилози за књижевност, језик, историју 
и фоклор, књига двадесет осма, свеска 3–4, Београд 1962, стр. 220.
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има само кондак трећега гласа. Непознати састављач параклиса овом 
кондаку додаје још две строфе. Тако у параклису иза шесте песме канона 
следи кондак (Симеон са Савоју блаженим...), стихира „на славу“ другога 
гласа (За преподобних молитав милостиве...) и стихира шестога гласа 
(Преподобни оци, ва все земље...). На крају канона исписан је светилан 
(Двоје светилники светозарније...) што није уобичајено за параклисе. 
Свака песма канона има по три тропара и катавасију која је иста у свакој 
песми (Спасите от бед раби своје...). 

Заједнички тропар првога гласа исписан испред канона, катавасија 
испред богородичног тропара у свакој песми и светилан после канона 
нису Теодосијеви. Ове кратке песничке форме вероватно су творевине 
самог састављача параклиса.4 

Непознати песник параклиса већ у наслову истиче да је његов 
песнички састав намењен заједничком штовању светога Симеона и 
светитеља Саве. Испред имена двојице светитеља стоје заједнички, 
општи епитети, којима химнограф указује на тип светости (преподобни 
и богоносни оци наши).5 Теодосијев заједнички канон Симеону и Сави 
четвртога гласа овде је заједнички за преподобне Симеона и Саву.6

У двема стихирама после шесте песме канона, за други и шести 
глас, песник се поново обраћа преподобнима.

Средином осме деценије XX века, Стефан Кожухаров указао је на још 
један параклис посвећен заједничком прослављању светитељског пара 
Симеон–Сава. Сачуван је у Молебнику из XVI века бугарске редакције.7 
Непознати састављач овога параклиса добро је познавао химнографске 
саставе посвећене светоме Симеону и светоме Сави посебно, као и оне 
посвећене њиховом заједничком прослављању. 

Како у наслову параклиса стоји, свети Симеон и свети Сава овде 
се славе као „преподобни и богоносни оци наши и учитељи српски, 
Симеон мироточиви и светитељ Сава“.8 Споменути параклис на по-
четку такође има заједнички тропар Симеону и Сави првога гласа (i/e 
toplQA zast\pnikQ...). Канон који следи састављен је за други глас. После 

4 Ђ. Трифуновић, Белешке о делима у Србљаку, О Србљаку, Београд 1970, стр. 
299.

5 paraklisq pyvaEmQ wb{e pr%y&p%o&dobnQm%q& i b(o)gonosnQmq w(tq)cemq na[im%q& sumewnou 
i savy (МСПЦ Грујић З – I – 3, 1а).

6 У параклису: kanon%q& pr%y&p%o&dobnQm%q& wb{i glas(q) d$. Код Теодосија (према препису 
у рукопису Хиландар 87, 196б-199б): kanwn%q& wb{Ji s(ve)tQmq ktJtoromq srqb’skQm. sVmewnU 
mVroto;’cou. i s(veti)t(e)l} savy ;oudotvor’cU...glas(q) d$.

7 С. Кожухаров, Един рядък случай на химнографска компилация в неизвестен 
параклис за Симеон Неман и Сава Сръбски, Зборник историје књижевности, књига 10, 
Стара српска књижевност, Београд 1976, стр. 41–51.

8 С. Кожухаров, Един рядък случай на химнографска компилация в неизвестен 
параклис за Симеон Неман и Сава Сръбски, стр. 44.
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треће песме долази седалан гласа другога (svytilnika tA mnwgosvytla...). 
Иза шесте песме исписан је кондак гласа шестога (sVmewnq sx savo\  
bl(a)/enQm...). После јеванђељског чтења долази стихира на „славу“ (za 
pr(y)p(o)d(o)bnQh wt(q)cq m(o)l(i)tvq...) и стихира шестога гласа (d(ou)ha  
s(vA)tago bl(ago)d(a)tq...). Иза канона нижу се четири стихире са стихиром 
„на славу“ осмога гласа. Све песме канона састављене су од по три 
тропара и завршног, богородичног тропара.

Како је истакао Стефан Кожухаров, химнографска дела Теодосија 
Хиландарца и у овом случају чине основу новог песничког састава. Не-
познати састављач је за нови канон узимао тропаре из Службе светоме 
Симеону, из првог канона четвртога гласа и другог канона осмога гласа, 
као и из Службе светоме Сави, такође из првог канона другога гласа и 
другог канона осмога гласа. „Позајмио“ је и седалан после треће песме, 
кондак и стихиру после шесте песме као и стихире којима завршава 
параклис.9

На крају рада Стефан Кожухаров доноси табеларни приказ свих 
тропара канона у параклису као и њихово место у Теодосијевим служба-
ма. Овај прегледан попис показује да је непознати састављач параклиса 
највише тропара преузео из два Теодосијева канона који су други по реду 
у службама и оба састављена за осми глас.

Састављач овог параклиса знао је за параклис са Теодосијевим 
заједничким каноном. Оба састава имају исти заједнички тропар првога 
гласа испред канона (који није Теодосијев) и исту катавасију.

*

Српско средњовековно рукописно наслеђе, будући да није у целини 
детаљно археографски обрађено, свакако чува непримећене преписе, нове 
редакције познатих дела, па чак и непознате саставе оригиналне српске 
средњовековне књижевности. Један такав састав, до сада непознати па-
раклис светоме Симеону и светитељу Сави, предмет је овога рада. 

Нови параклис светоме Симеону и светитељу Сави познат нам је 
у три преписа.

У Музеју Српске православне цркве под бројем 34 чува се руко-
писна књига величине 304х210 мм и обима 268 листова.10 Недостаје 
јој неколико листова на крају и задња корица. Састоји се из укупно 34 

9 С. Кожухаров, Един рядък случай на химнографска компилация в неизвестен 
параклис за Симеон Неман и Сава Сръбски, стр. 43.

10 Археографски опис у: Опис рукописа манастира Крушедола. Саставио Сава 
Петковић, Сремски Карловци 1914, стр. 48–51, стара сигнатура Ђ. V. 1. Посебну пажњу 
С. Петковић обратио је на опис садржаја требничког дела рукописа.
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свешчице, означене бројевима од 1 до 34. Ознаке су исписане на среди-
ни доње маргине првог листа у свешчици. То нису првобитне бројчане 
ознаке свешчица. Данашњи бројеви свешчица дописани су накнадно, 
вероватно приликом оправке књиге. Истом приликом махом су одсечене 
старе ознаке. Сачувани су само бројеви св. 47 (по савременој фолијацији 
на страни 28а), 48 (на 36а), 52 (на 62а) и 53 (на 70а). Они су исписани у 
доњем десном углу ректо стране сваког првог листа у свешчици. Дакле, 
прва свешчица у књизи, која данас има три листа, првобитно није била 
означена бројем 1, већ бројем 43. 

Прве 42 свешчице данас чине засебну рукописну књигу која се такође 
чува у Музеју Српске православне цркве под бројем 50. Континуитет 
ознака свешчица ова два рукописа први је уочио Димитрије Богдановић.11 
Исти аутор сврстава два кодекса међу Псалтире с последовањем и сагле-
дава их као јединствену кодиколошку целину.12

Данашњи изглед листова сведочи да је рукопис број 34 био прилично 
оштећен. Претпостављамо да се књига, с обзиром на њену садржину, че-
сто користила у богослужењу. Оштећења су морала настајати и приликом 
њених бројних сеоба. Али, њени корисници и чувари имали су потребу 
да је сачувају. Књига је прошла најмање једну оправку.13 Том приликом 
морала је да буде преповезана и листови опсечени. Неки листови су сече-
ни до саме линије текста. Уместо оштећених маргина, како спољашњих 

11 Л. Цернић, Рукопис Стефана Доместика, Библиотекар, број 1–2, година XX, 
Београд 1968, стр. 69.

12 Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века), 
Београд 1982, стр. 91. Случај овог рукописа и унутар њега сачуваног параклиса св. 
Симеону и св. Сави доказује, још једном, да Псалтири с последовањем представљају 
неистражено благо старе српске писмености. Ови зборници својим богатим, непостојаним 
саставом и великим бројем сачуваних примерака заслужују темељну археографску и 
текстолошку анализу. Псалтири с последовањем се, у основи, састоје од молитвословља 
и химнографије неопходне за свакодневно одвијање богослужења, прилагођених 
циклусима покретних и непокретних празника, за обављање појединих чинова, али 
и за савршавање келијног молитвеног правила. Писани као свеобухватна основа за 
редовну молитвену праксу заједнице и појединца, они сведоче о измени поимања књиге 
у условима сужених стваралачких могућности почев од средине XV столећа, о њеном 
израженијем подређивању потребама састављача. О саставу Псалтира с последовањем, 
уп. Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, 2. изд., Београд 
1990, стр. 293–296; А. Јевтић, Милешевски штампани Псалтир и значај Псалтира у 
животу српског народа, Милешева у историји српског народа, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 
1987, стр. 205–219, посебно стр. 207. О ширини заступљености ове врсте кодекса сведочи 
чињеница да је Димитрије Богдановић у Инвентару прикупио податке о 135 рукописних 
књига овог типа насталих до краја XVII века само на тлу некадашње Југославије. Упоредо 
је у употреби био и неизвестан број примерака десет штампаних издања Псалтира с 
последовањем, објављених између 1495. и 1638. То је чак четвртина издања старог српског 
штампарства, које није дало ниједан Псалтир без последовања!

13 Л. Цернић, Рукопис Стефана Доместика, стр. 69.
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тако и унутрашњих, „здравом“ делу листа додаване су лепљењем нове 
„маргине“ у виду трака од хартије. 

Засебно посматран, рукопис МСПЦ 34 представља Зборник особене 
садржине. Чине га зборник параклиса (1а–61б), требник (62а–161б) и ти-
пик светога Саве Јерусалимског (161б–268б). На почетку прве садржинске 
целине исписана је Служба акатисту Пресветој Богородици, а за њом се 
ниже чак 14 параклиса. Они су посвећени Исусу Христу, Пресветој Бого-
родици, бестелесним силама, св. Јовану Претечи, св. апостолима Петру 
и Павлу, св. пророку Илији, св. Стефану Првомученику, св. Георгију, св. 
Димитрију, св. Јовану Златоустом, св. Николи, св. св. Симеону и Сави, 
св. Јефрему Сирину и св. Луки.

Луција Цернић је с посебном пажњом посматрала начин исписивања 
слова основног текста и иницијалних слова у рукописима број 34 и 50. 
Уочивши да блок текста у обе рукописне књиге има исту структуру са 
изразитим индивидуалним обележјем, утврдила је да их је исписала 
једна рука.14 

Оба кодекса су писана српским канцеларијским брзописом. То може 
да чуди, будући да су овим типом писма до краја XIV века превасходно 
исписивани дипломатички садржаји, а књижевни једино по изузетку.15 
Штавише, кроз читаву прву половину XV века у српским владарским 
канцеларијама доследно је негован полуустав. До привременог повратка 
употребе канцеларијског брзописа дошло је тек у канцеларији деспота 
Лазара Бранковића.16

Како записи у рукописима МСПЦ 34 и 50 не пружају никакав пода-
так о личности преписивача, месту и времену њиховог настанка, Луција 
Цернић је у „откривање“ писара кренула користећи метод атрибуције. 
Корисне податке у повезивању рукописних књига пружио је и изглед 
иницијалних слова као и начин њиховог обликовања. 

У овом случају, посебно су била важна два типа иницијала. Издвојени 
су прво крупни иницијали које је илуминатор или писар обликовао пре-
плетом траке (на пример, иницијал Б у МСПЦ 50 на стр. 1а). Други тип, 
уска иницијална слова са крупним тачкама, нарочито на тањој линији, 
лако је уочити на страницама обеју књига. Оба типа иницијалних слова 
Луција Цернић уочила је и у рукопису број 103, такође из збирке Музеја 
Српске православне цркве. Ова књига, Житије и слова Јована Златоу-
стог и други састави, писана је полууставом и има запис са именом 
писара исписан брзописом.17 

14 Л. Цернић, Рукопис Стефана Доместика, стр. 61–83.
15 Д. Богдановић, Развој ћирилског писма у Србији до XV века, Студије из старе 

српске књижевности, Београд 1997, стр. 158–159.
16 G. Čremošnik, Srpska diplomatska minuskula, Slovo, knjiga 13, Zagreb 1963, стр. 

128.
17 МСПЦ 103, 416а.
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Захваљујући изврсно примењеном методу атрибуције и овом за-
пису, знамо да је и обимни Псалтир с последовањем у две књиге дело 
Стефана доместика. Тако се данас, у рукописној збирци Музеја Српске 
православне цркве чувају три рукописне књиге које је исписао Стефан 
доместик, све вероватно у Смедереву, у шестој деценији XV века. 

Главни део текста оба тома Псалтира с последовањем (МСПЦ 50 
и МСПЦ 34) Стефан доместик је исписао канцеларијским брзописом. 
Стиче се утисак да је за исписивање ових обимних рукописа он користио 
своје, „лично“ писмо. Тек поједине речи и реченице, нарочито одмах по-
сле наслова, исписивао је и полууставним писмом (74а, 77а, 85б, 111а). 
За наслове и иницијале користио је калиграфски устав.

Општи изглед брзописног текста открива веома даровиту руку 
писара. У сваком реду, вешта рука је исписивала низ усправних (уздуж-
них) и танких линија слова, а онда им додавала петље квадратног об-
лика. Усправне линије остављају утисак издужености слова. Смена 
усправних и водоравних линија слова тече складно. Делове неких слова 
писар сигурним потезом слободно исписује у простор изнад или испод 
замишљених линија реда. 

Посебну пажњу привлачи начин лигатурног спајања слова. На-
рочито је занимљиво спајање са словом w. Поред очекиваних лигатура 
(g+w), Стефан има и оригиналних решења. Тако слово b прво испише 
широко и положено, а онда споји са w. И за натписана слова Стефан 
има карактеристичан потез (слово р пише у два потеза, г је положено и 
једнопотезно са петљом на крају стабла слова).

Стефан је, вероватно, исписивао и иницијале, али није био и илуми-
натор рукописа. На појединим страницама остављао је празан простор 
(МСПЦ 50, 1а) који је, претпостављамо, наменио илуминатору за његов 
рад.

Слепи деспот Стефан Бранковић понео је ове књиге, заједно са 
Минхенским псалтиром и још неким рукописима из библиотеке свога 
оца деспота Ђурђа, када је напустио Смедерево 1458. године. Драгоцени 
рукописи делили су судбину свога деспота. Сеоба по Балканском полуос-
трву на неко време била је прекинута боравком у Италији где је Стефан, 
уз дворац имао и скромну придворну цркву. Заједно са Стефановим 
моштима, књиге су преко немачке царевине и угарског краљевства донете 
у Срем. До другог светског рата чувале су се у манастиру Крушедолу, 
задужбини Стефановог старијег сина, деспота Максима Бранковића.

Рукописи бр. 50 и 103 имају записе који потврђују да су били део 
библиотеке деспота Максима Бранковића у Крушедолу.18 Можда је исти 
запис имао и рукопис број 34, али њему данас недостају последњи ли-
стови где су, у друга два рукописа, исписани записи.

18 Опис рукописа манастира Крушедола, стр. 16 и 154.
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Поред тога што је био доместик, Стефан је био и један од најобра-
зованијих и највичнијих писара у Деспотовини Бранковића. О обимном 
преписивачком раду сведочи велики број сачуваних страница исписаних 
Стефановом руком. Свака књига коју је исписао имала је важну улогу 
у културном и црквеном животу у последњим годинама самосталности 
српске државе. 

Стефан је преписивао књиге за синове деспота Ђурђа Бранковића. 
Шестоднев Јована Златоустог, писан је за Гргура и данас се чува у 
руко писној збирци манастира Хиландара под бројем 402. Већ поменути 
зборник из збирке Музеја Српске православне цркве број 103, Житије и 
слова Јована Златоустог и други састави, писан је за Лазара Бранковића. 
Рукописе број 50 и 34 Стефан је могао да испише како би били саставни 
део основне црквене библиотеке Благовештењске цркве у Смедереву, 
новоподигнуте митрополијске катедрале, владарског гробног храма и 
почивалишта моштију св. апостола Луке.19 

У рукописној збирци Народне библиотеке Србије под бројем 682 
чува се рукописни фрагмент обима 15 листова. Према воденим знацима, 
хартија је из последње деценије XVI века или самог почетка XVII века.20 
Од старих ознака свешчица сачувана је само она која је некад обележа-
вала 76. по реду у књизи. Данас је на 5а страни, на средини доње белине, 
исписана бројна ознака првог листа ове свешчице, а на 10б страни, на 
средини доње белине, налази се ознака за крај исте свешчице. Сачувани 
листови, очигледно су некада били део обимног рукописа.

У рукописном фрагменту издвојили смо три састава, сваки само 
делимично сачуван. Параклис светим апостолима Петру и Павлу (1а-4б) 
сачуван је од шесте песме, затим седма, осма и девета песма и почетак 
прве стихире четвртог гласа после канона. Потом следе четврта и пета 
песма канона свакодневног за монахе шестога гласа (5а-8б) и део Пара-
клиса светоме Симеону и светитељу Сави (9а-15б).21 

Текст Параклиса светоме Симеону и светитељу Сави пратимо од 
почетка прве песме канона до пред крај трећег тропара у трећој песми. 
Већ на следећој страни (11а) исписан је део првог тропара четврте песме 

19 Пажњу привлачи чињеница да требнички део рукописа МСПЦ 34 почиње Чи-
ном освећења храма (62а-73б). О цркви Благовештења, уп. М. Поповић, Ка проблему 
средњовековних цркви смедеревског града, Старинар, нова серија, књига L, 2000, Београд 
2001, 201–217.

20 Р. Станковић, Приновљене рукописне књиге Народне библиотеке Србије. Водени 
знаци и датирање, Археографски прилози, 18, Београд 1996, стр. 262.

21 Радећи на опису рукописних књига из Приновљене збирке Народне библиотеке 
Србије, најпре смо сазнали за овај препис новог параклиса светоме Симеону и светитељу 
Сави. Овом приликом изражавамо захвалност Татјани Суботин-Голубовић, ванредном 
професору на Филозофском факултету у Београду, која нам је скренула пажњу на руко-
писни зборник број 34 из збирке Музеја Српске православне цркве. 
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канона. Рукопису овде недостаје један лист где је био исписан завршетак 
треће песме, кондак и почетак четврте песме канона. Кондак гласа трећега 
и припело гласа шестога исписани су после шесте песме канона. Текст 
параклиса сачуван је до краја седме песме. Све сачуване песме канона 
имају по три тропара и катавасију на крају.

Библиотека Матице Српске под бројем Рр II 23 чува Псалтир с 
последовањем, веома обиман рукопис малога формата. Рукопис је сачу-
ван готово у целини. Књига је састављена од 64 свешчице, те има преко 
500 листова. Писана је на хартији са воденим знацима с почетка XVII 
века.22 

Псалтир с месецословом овде заузима скоро трећину рукописа. 
На око 100 крајњих листова исписани су часослов и скраћени октоих. 
Посебну садржинску целину чине акатисти, канони, канони молабни, 
параклиси и молитве за разне потребе исписани на преко 200 листова. 

Овако обимни псалтири с последовањем малога формата често су 
се преписивали, нарочито од краја XVI па кроз цео XVII век. Само на 
подручју бивше Југославије до нас је дошло двадесетак оваквих књига 
насталих на прелазу два века. По саставу, као и времену настанка, ру-
копису МС 23 доста је сличан рукопис број 352 из рукописне збирке 
Народне библиотеке Србије.23 Обе књиге садрже псалтир, месецослов, 
неколико параклиса, часослов и скраћени октоих.

Три састава у рукопису НБС 682, сачувана делимично, исписани 
су истим редоследом и у рукопису МС 23. Оба рукописа, писана у при-
ближно исто време, приближно су и истог формата. Претпостављамо 
да су сачувани листови из Народне библиотеке Србије некада били део 
Псалтира с последовањем, сличног оном који се данас цео налази у 
рукописном фонду Библиотеке Матице Српске. 

Параклис светоме Симеону и светитељу Сави (326б-332б) исписан 
у рукопису из збирке Библиотеке Матице Српске најмлађи је до сада 
познати препис овог састава. 

На почетку параклиса налази се заједнички тропар четвртога 
гласа.24 Очекивано, за њим следи канон светоме Симеону и светитељу 
Сави осмога гласа. Свака песма канона има по три тропара и завршава 
се катавасијом. После треће песме канона исписан је кондак. Тако је и 
после шесте песме, где после кондака трећега гласа долази и припело.

22 Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице Српске, књига 4, Псалтири, 
Нови Сад 1993, стр. 53–58. 

23 Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских 
рукописа народне библиотеке Србије, Београд 1986, стр. 247–249.

24 Реч је о заједничком тропару првога гласа који се налази у саставу старија два 
параклиса. У овом препису он је гласа четвртога.
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*
Смедеревски препис Параклиса светоме Симеону и светитељу Сави 

има најсложенију структуру. На самом почетку исписан је заједнички 
тропар првога гласа (Иже топлије заступники...). Иза треће песме долази 
кондак за осми глас (Миро држанија и мирских красот...). После шесте 
песме нижу се кондак трећега гласа (Симеон данас са Савоју блаженим...), 
прокимен седмога гласа, јеванђељско чтење, стихира „на славу“ другога 
гласа (За преподобних молитав милостиве...) и припело шестога гласа 
(Васија данас преславно...). Овај препис има и четири стихире четвртога 
гласа после канона. 

На самом почетку смедеревског преписа, пре заједничког тропара, 
затим испред канона, после треће и шесте песме канона и на крају па-
раклиса исписана су упутства за ђакона или јереја. 

У сва три преписа параклиса испред првог тропара у свакој песми, 
одмах после ирмоса, исписано је у самом тексту или на белинама: симео-
не и саво светитељу молите бога о нас. Тако све песме канона почињу 
истим обраћањем и завршавају се истом катавасијом.

Заједнички тропар првога гласа исписан је у смедеревском препису, 
као и у препису параклиса из Библиотеке Матице Српске. После треће 
песме канона оба преписа имају исти кондак. Претпостављамо да се 
заједнички тропар као и поменути кондак налазио и у препису из збирке 
Народне библиотеке Србије. 

После шесте песме у сва три преписа исписани су исти кондак трећег 
гласа и припело шестог гласа. Само у смедеревском препису после шесте 
песме, а иза кондака исписана је стихира „на славу“ другогa гласа.25

Стихире после канона има само смедеревски препис параклиса.26

Писари три преписа су за обележавање појединих гласова или 
гласовних група изналазили различита ортографска решења. Употреба 
прејотованих вокала чешћа је у смедеревском препису него у два млађа. 
Смедеревски писар групе ије, оје и аје обележава са iE (plqtqskiE 51а, 7р 
оздо), oE (svoE 50б, 9р оздо, vsakoE 51а,2р оздо) и aE (wbl(a)gwUhaE[i 50б, 7р 
оздо). За обележавање истих група у друга два преписа у употреби су ie, 
oe, ae (svoe МС 23, 327а, 4р озго; wbl(a)goUhae[i НБС 682, 9а, 9р озго). 

Употреба слова w, Q такође је чешћа у смедеревском препису пара-
клиса. Писар овог преписа је много доследнији и у писању слова y. 

У смедеревском препису нарочиту пажњу привлачи употреба ви-
сокога јера. Ово слово писар готово доследно исписује у предлозима võ, 
kõ, sõ (võ nEi 51б, 5р оздо; kõ vi[nEi 51а, 11р оздо; sõ vyro} 50б, 1р озго), 
кад пише вокално р или л (skrõbi 51а, 2р оздо; drõ/anJa 51б, 9р озго), у 

25 Иста ова стихира исписана је и у Параклису из збирке Радослава М. Грујића и 
у Софијском параклису.

26 Завршетак параклиса у НБС није сачуван.



58 Миланка Убипарип, Владан Тријић

префиксима võ-, sõ-, võs-, võz- (võseliv se 51б, 10р озго; sõhraniti 51б, 15р 
озго; võshval]emq 54а, 11р оздо; võzigranJa 51а, 12р озго) и у облицима за-
меница võsq, võsakq (võsi 51б, 1р озго; võsako 51б, 1р озго).

Облици двојине, најчешће у непосредном обраћању светитељима 
више се чувају у смедеревском препису. 

*
Све три јектеније у параклису доста су опширне, нарочито прва, 

ис писана испред канона, и друга, после треће песме канона. Прва 
јектенија почиње уобичајеним прозбама за појединца. Верни се са 
свештенослужитељима кроз параклис моле за његово здравље, спасење 
и отпуст грехова, вољних и невољних. У јектенији после треће песме 
нижу се молитвени позиви за избављење појединца од сваке невоље, 
за излечење од сваке болести, телесне и душевне. Осим за појединца, 
параклис је могао да се служи и ради добробити заједнице, и то неког 
града, читавог краја или одређене манастирске обитељи (у целини или 
само оних монаха који су на путу). 

За састављање Параклиса светоме Симеону и светитељу Сави, не-
познати састављач је преузео тропаре из четири химнографска састава 
Теодосија Хиландарца. То су Служба светоме Симеону (тропари другог 
канона за осми глас), Служба светоме Сави (исто тропари другог канона 
за осми глас), Заједнички канон Симеону и Сави четвртога гласа (кон-
дак трећега гласа после шесте песме) и Заједнички канон Христу Спасу, 
Симеону и Сави (један тропар). Највећи број тропара, око две трећине, 
преузет је из Службе светоме Симеону.

Канон у новом параклису састављен је за осми глас, баш као и други 
канон из Службе светоме Симеону и други канон из Службе светоме 
Сави. За састављање прве песме новог канона, песник је узимао само 
тропаре из првих песама Теодосијевих канона, и тако редом до девете 
песме. Теодосијеве тропаре састављач новог параклиса доследно је 
преузимао. Није уносио нове речи нити нове склопове речи, а није ни 
мењао ред речи у колону. 

У најстаријем, Грујићевом као и у Софијском параклису светоме 
Симеону и светоме Сави иста је катавасија. Песник се у катавасији овој 
свештеној двојици обраћа као преподобним оцима.27 Они су „топли 
предстатељи“ којима се моли за спас од несрећа уопште.

Непознати састављач Смедеревског параклиса изабрао је за ката-
васију пети тропар из прве песме другога канона у Служби светоме Си-

27 Истакли смо да су у наслову оба ова параклиса свети Симеон и свети Сава „пре-
подобни и богоносни оци наши“.
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меону. Супротставивши два честа симбола средњовековне химнографије, 
светлост и таму, Теодосије је у овом тропару истакао заслуге оца и сина, 
за живота им, у просвећењу свога рода. Симеон и Сава доносе светлост 
праве вере, они су победници над мраком јереси. Зато су њихове молитве 
једини прави пут ка избављењу рода од поган находа и васакоје скрби. 

Заједнички светитељски лик Симеона и Саве као просветитеља, 
односно учитеља праве вере и молитвених заступника свог народа, у 
Смедеревском параклису додатно је уобличен у кондаку после 3. песме 
канона. Ту се истиче њихово одрицање од власти и световних лепота и 
селидба у атонску пустињу, као предуслов привођења Срба Христу. Они 
су предводили своје стадо са смирењем, као светилници праве вере, а 
и сада се моле да оно остане у Христовој љубави. Слично се понавља 
и у кондаку после 6. песме канона, као и у завршним стихирама после 
канона, где величање двојице светитеља достиже врхунац.

Појединачно, стиче се утисак да је већа пажња посвећена чудо тво-
рењима, него начину живота двојице светих. У кондаку после 6. песме 
канона каже се да је Симеон „међу преподобнима мироточац“, а Сава „међу 
светитељима чудотворац“. Скоро сви тропари посвећени св. Симеону ис-
тичу чудотворно дејство његових мироточивих моштију, уз два помена 
појаве, такође мироточивог лика на зиду (5п,2т; 7п,3т). Код Саве се, од чуда 
почињених за живота, издвајају зазивање мироточења Симеонових моштију 
(5п,1т), чудо са мађарским краљем (5п,3т) и оживљавање брата (6п,2т).

Као чудима осведочени Божији угодници, они молитвама заступају 
свој род пред Христом и моле се за његово избављење од сваке невоље 
(заједнички тропар), од животних мука и вражијих замки (1п,3т), од 
наиласка незнабожаца и сваке недаће (катавасија), од најезде страних 
народа (4п,2т), од подизања противника и сваке злобе (8п,2т).

Све параклисе Симеону и Сави повезује химнографско дело Тео-
до сија Хиландарца јер је у основи сваког од њих. Састављачи пара клиса 
су преузимали цео канон Теодосијев, или чешће краће песничке форме, 
стихире, тропаре и кондаке. Сви параклиси почињу заједничким тропаром 
првога гласа, док је после шесте песме канона увек исти кон дак трећега 
гласа. Заједнички кондак иначе је део Заједничког канона за четврти глас 
Теодосија Хиландарца, где је такође после шесте песме. Тропар и кондак су 
се заједно често преписивали. У богослужбеној употреби они су остали до 
данас. Свакога дана на литургији, осим на дванаест Господњих празника, 
у Хиландару се поју управо заједнички тропар и кондак.28 

28 Ђ. Сп. Радојичић, Заједнички тропар и кондак Симеону Немањи и Сави од старог 
српског књижевника Теодосија, Зборник Матице Српске за књижевност и језик, књ. 3, 
Нови Сад 1956, стр. 160–161.
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Више параклиса светоме Симеону и светитељу Сави, из различитих 
времена, сведоче о трајној потреби да се они заједно славе и да им се 
народ саборно моли. Параклиси свештеној двојици могли су се служи-
ти и у манастирским и у парохијским црквама, када год је постојала 
посебна потреба да се српски народ у црквеном сабрању обрати овим 
светитељима за помоћ. Јер, заједничке молитве у несвакидашњим 
при ликама (болести, опасност од ратних страдања, напади освајача) 
најснажније се изражавају баш у параклисима. Народ се молитвено 
обраћа својим заступницима у небеској хијерархији са покајничком 
свешћу о појединачном, личном греховном животу, колико и о колек-
тивном посртању, као узроцима недаћа које су га снашле. 

Параклиси светоме Симеону и светитељу Сави прави су пример 
особеног односа писаца према овој врсти химнографског дела. Поетика 
параклиса дозвољава песничку слободу у виду избора тропара и њиховог 
комбиновања у нову песничку целину. Он не „обавезује“ као служба све-
томе. Кад се јави посебна потреба да се једном светитељу поје параклис, 
на било ком месту, у било које време, химнограф не мора да саставља 
нове стихире и тропаре. Он може да их преузме из састава који су већ у 
богослужбеној употреби (служба, па и већ постојећи параклис). Избор 
стихира и тропара никада није насумичан. Њихово компоновање у нову 
садржинску целину рађа се из потреба историјског тренутка. У нашем 
случају, то је стање најнепосредније угрожености српске деспотовине 
турским освајањима. 

Tекст Параклиса светоме Симеону и светитељу Сави доносимо 
према Смедеревском препису Стефана доместика. У напоменама до-
носимо „разночтења“ која смо издвојили поређењем са фрагментарно 
очуваним преписом из Народне библиотеке Србије број 682 и са пре-
писом у Псалтиру с последовањем из Библиотеке Матице српске број 
23. У издању смо сачували и пренели изворни правопис. Скраћене речи 
означене титлом разрешили смо помоћу полукружних заграда, а оне 
без титле помоћу угластих. Надредна слова смо спустили у ред. Тачке и 
запете су као у изворнику. Све стиховне целине у издању смо означили 
новим пасусом.29

Миланка Убипарип  
Владан Тријић

29 Уз издање параклиса доносимо још два прилога. Прилог први: упоредни преглед 
структуре параклиса према преписима МСПЦ 34, НБС 682 и МС 23. Прилог други: по-
чеци тропара у Смедеревском параклису преузети из Теодосијевих химнографских дела 
(по читању). Скраћенице: ССи – Служба светоме Симеону, ССа – Служба светоме Сави 
и Зк – Заједнички канон.
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paraklis(q) s(ve)twmU sJmewnU i s(veti)t(e)l} savy. pop(q). bl(ago)s(lo)
venq b(og)q na[q. mQ /e na;inaemq. s(ve)tQ b(o/)e g{(i) slava. i n(Q)n]. prys(ve)
taa troice g(ospod)i pom(i)lUi. g{(i). slava. i n(Q)n] wt(q);e na[q. g(ospod)i 
pom(i)lUi. v=I slava. i n(Q)n]. prJidyte poklonnim(q) se g{i. ta/e Palwmq rm+v. 
g(ospod)i Usli[i m(o)l(i)tvU mo}. ta/(e), b(og)q g(ospod)q. 

trwp(arq) glas(q) . 1 .30 
i/e toplQE zastUpniki, vq skrqbyhq pr(i)sno imU{e. sImewna b(o)gwnosnagw. 

i savU prqvos(veti)t(e)l]. 31pripadymq kq nima sq vyro}2. ]ko da m(o)l(i)tvami 
ihq wt%q& napastei izbavl]emJi. po dlqgU bl(a)gwvyrno sp(a)sa i b(og)a proslavimq 
g(lago)l}{e slava dav’[omU vi krypostq. slava proslavlq[omU vi ;}d%e&si. slava 
izbavl]}{omU nas(q) wt%q& skrqbei m(o)l(i)tvami va[imi12 

v{(i) slava i n(Q)n]. 
bo(gorodi;qnq). 
i/e tvoE zastUplEnJe ste/av’[e pry;ista32. i tvoimi m(o)l(i)tvami wt%q& 

bydq izbavl]emJi. kr(q)stwm(q) s(Q)na tvoEgw vq zdy hranimJi, po dlqgU te vqsi 
bl(a)gw;qstno veli;aemq12

ta/e, a{e Es(tq) dJakonq. a{e l(i) nystq dJakona. g(lago)lEtq Ierei. 
pom(i)lUi nas(q) b(o/)e po velicyi m(i)l(o)sti tvoEi. m(o)lim’ ti se UslQ[i 

ni i pom(i)lUi. 
l}d(i)E. g(ospod)i pom(i)lUi, g{(i).
e{e m(o)l(i)m’ se O raby b(o)/Jemq im(e) r(ykq). O m(i)l(o)sti. O /ivoty. O 

zdravJi. O sp(a)senJi. O wt%q&pU{enJi gryhwv(q). i O E/e prostiti se EmU vqsako 
prygry[enJe volnoE i nevol’noe, rqcymq vqsi g(ospod)i UslQ[i ni i pom(i)lUi. l}
d(i)E g(ospod)i pom(i)lUi . $ . ta/%e& Ierei vqzgla[(enJe). ]ko m(i)l(o)stiv’. l}d(i)
E amin(q). a{e l(i) m(o)li[i se w bratIi plava}{oi. ili vq pUt’hode{ih%q&. a{e 
li ho{e[i pyti paraklisq gradU ili wbityli vq nEi /e /ive[i wt%q& napasti 
prikl};’[i se Ei. a{e l(i) m(o)li[i se O zemli i O gradovehq. i{i vq na;ely 
paraklisa h(ristov)a 

ta/e. Palwm(q) % . pom(i)lUi me b(o/)e. 
ta/%e& kanonq s(ve)tomU sJmewnU i s(veti)t(e)l} savy. glas(q) 8 pys(qnq) 1 
Jrmos(q). posy;enJi nesykomag(o)33

sJmewne i s(ve)t(ite)l} savo m(o)lite b(o)ga o nas(q)134

b(o)gosvytla svytil’nika poznahwm(q). svytwm(q) b(o)gwrazUmJa l}d%i& svoE 
sJmewne wt(q);e wzariv’[a. i t’mU Eresi wt%q&gnav’[a prqvyE. n(Q)n] /e mVrwm(q) 
mo{ei tvoih%q& sihq wbl(a)gwUhaE[i. tymq svytonosnU} ti pametq praznUemq 1 2

raka mo{ei tvoih%q& sJmewne. kladen’cq ]vi se iscylEnJa. ista;aE mVro bl(a)
gwUhanJa. im’/e sr%q&dce moE wmQ m(o)l} ti se, bl(a)gwUhanJe pokazUE h(rist)U. i 
Umq moi wb’v(e)seli. tvo} svytonosnU} pamet%q& vqspyvati 1 2

30 У БМС 23 овај тропар је гласа четвртог. 
31 Нема у БМС 23.
32 У БМС 23 pryneporo;naa.
33 У БМС 23 после ирмоса следи sVmewne i savo s(ve)t(ite)l} m(o)lite b(og)a w nas(q).
34 Исписано на левој белини, уздуж.
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sl(a)va
mnwgw ]ko kq h(rist)U imU{e drqznovenJe. wt%q& bydq /iteiskQh%q& m(o)l(i)

m se, i wt%q& sytJi vra/Jihq nasq izbavite wblqk;a}{a bryme gryhq na[ih%q& m(o)
l(i)tvami si. sJmewne b(o)gwnose i savo s(ve){en’ne h(rist)a m(o)l(i)ta 12

i n(Q)n]
i/e wt%q& zemlE do n(e)b(e)sq do[%q&dq[i, lystvica skaza se IakovU. E}/e 

b(og)q ;l(ovy)kwm(q) Upodobi se. bl(ago)s(lo)venaa pry;(i)staa neizr(e);en’no ;}do. i 
nedoUmyvaemo vidynJe. sp(a)sai k teby pribyga}{eE. 

katavasJe
]ko dvy svytily vyro} l}di svoE prosvytiv’[a. ;}desnQmi blistanJi slova 

propovydanJemq. mrakq Eresi wt%q& nihq wt%q&gnav’[e. i n(Q)n] poganq nahoda i 
vqsakoe skrqbi m(o)l(i)tvami si sava i sJmewne sihq izbavita 12

pys(qnq) g= Jrmws(q) 
35tobw} h(rist)e n(e)b(e)sa Utvrq/daema vqsa slovo b(o)/Je i sila. i ispovydUetq 

slavU vqsedytel’niE rUkQ tvoEe tvorenJe. nyst’ bw s(ve)ta pa;(e) tebe g(ospod)i6 12
sJmewne i s(veti)t(e)l} sav%o&36

bestr(a)stJa l}bwvJ} postrykaemq. plqtqska vqzigranJa isU[il(q) Esi. d(ou)
[U /e b(o)/(q)stqv’nJimi sJanJi prosvytiv si i namq Ubw svyta razUmnagw. savo 
wt(q);e UlU;iti moli se 12

Palwm(q)skQ ]ko fJniKq vyro}. sJmewne kq h(rist)U procvqlq Esi. i ]ko kEd’rq 
bl(a)gw;(q)stJemq ;eda tvo] wt(q);e Umnw/ilq Esi. i mVrwm(q) mo{Ji tvoih%q& 
Uma{ai. tvo} pametq l}bwvJ} po}{ihq 12

sl(a)va
vqsyhq krasnQih%q& mira ;}v’stvJa pry[%q&dq. sqmQslomq wt(q);e b(o)

gwmUdrQim(q). kq vi[nEi /izni Umomq prylo/iv se. ide/e sq agg(e)li v(e)seli[i 
se. i mVra tvoEgw isto;’nikq. l}di svoE radosti naplqn]e[i 12

i n(Q)n]
m(a)ti b(o)/Ja pr(y);(i)staa. bl(ago)s(lo)venaa i pryneporo;naa. d(ou)[i moei 

strUpi iscyli i str(a)sti plqtqskiE. i Umiri Umq moi wt%q& vsakogw vryda. i wt%q& 
vra/Je me napasti izmi vl%a&d%Q&;%i&ce 1 2

katavas%ia& ]ko dvy1 2
ta/e dJakwn(q). a{e li nestq dJakona. g(lago)lEtq Ierei.
pom(i)lUi nas(q) b(o/)e po velicye m(i)l(o)sti tvoEi m(o)l(i)m’ ti se UslQ[i 

ni i pom(i)lUi. l}dJe. g(ospod)i pom(i)lUi. g{(i).
e{e m(o)l(i)m se g(ospod)U b(og)U na[emU izbavitJ raba svoEgw. im(e) r(ykq). 

wt%q& vsakoE skrqbi. i gnEva. bydi i nU/de i wt%q& vsakoE bwlyzni. d(ou)[evniE 
i tylesniE. i prostiti EmU vqsako prygry[enJe. volnoe i nevol’noE. rqcymq vqsi 
g(ospod)i UslQ[(i) ni. i pom(i)lUi. l}d%i&E. g(ospod)i pom(i)lUi . $ . ta/%e& Ierei. 
UslQ[i ni b(o/)e. l}dJe amin(q). a{e l(i) m(o)li[i se O bratJi plava}{oi ili vq 
pUt’hode{ih%q&. a{e li ho{e[i pyti paraklis(q) gradU ili wbityli vq nEi /e /

35 Нема у БМС 23.
36 У БМС 23 sVmewne i savo s(ve)t(ite)l} m(o)lite b(og)a o nas(q).



 Непознати параклис светоме Симеону и светитељу Сави  63

ive[i wt%q& napasti prikl};[i se Ei. a{e li m(o)li[i se O zemli i O gradoveh%q&. 
i{i vq na;ely paraklisa h(risto)va. i sJe da vysi l}bw komU poE[q paraklisq. da 
g(lago)lEtq s(ve){en’nikq vqzgla[enJe na ;etvrqtyi pysni. UslQ[i ni b(o/)e. 

ta/%e& kw%n&d%akq& gl(a)s(q) i# 37

mirodrq/anJa i mirskQh%q& krasotq. ]ko sqnJa lqste{a wstaviv’. i vq aTwna 
pUstini sq s(Q)nomq vqseliv se. ide/e slavnoe stado g(ospode)vi sqbrav’[a im’/e 
vqsesvytla svytilnika ]vista se. smyrenJemq pryhode{a. i sihq prosve{a}{a. tym’/e 
sq l}bwvJ} vqshval]}{e veli;aemq. ishodnU} vqses(ve)tU} va[U pametq m(o)le{(e) 
se. b(o)gwnosnaa wt(q)ca sava i sJmewne, m(o)lite h(rist)a b(og)a pastvU va[U 38vq 
miry9, sqUzomq l}bve sqhraniti 1 2 

pys(qnq) .dä. 
Irmws(q). UslQ[ah%q& g(ospod)i slUhq tvoi i Ubw]h se 12
avraamU stran’nopriEtJemq p%o&dwbe se. i Iwva m(i)l(o)stiv’noE ni{el}bJemq 

podra/ae. Dko slypJimq, i noga hromQmq sJmewne. wt(q)cq sirJimq i vqsymq milovanJe 
]vi se. i pa;e sihq ize{nyi[a vqziskalq Esi 1 2

prosve{aemJi bl%a&g%o&d%q&tJ} kr(q)sta tvoEgw. s(ve)tJi tvoi vl%a&d%Q&kw. 
stranU l}dJi svoih%q& teby vero} privedo[e s(Q)nq sq wt(q)cemq, sava i sJmewn’ b(o)
gwmUdrqnJi. ih’/e molitvami sp(a)si E, Ezikq39 nahoda. po}{Jihq, sily tvoEi slava 
m(i)l(o)srde 1 2

sl(a)va
}no[e sqvrqnenJe vqzl}bivq. bwgatqsvo svoE40 ni{Jimq razdavq. c(a)r(q)stvo 

wstavivq h(rist)U poslydoval(q) Esi. tym/e na n(e)b(e)sehq 41skrovi{e teby12 darovalq 
Es(tq). wt%q&nUdU /e bwgatno mVro sJmewne ista;aE[i 1 2

i n(Q)n]
novq ]ko/e mwVsi ]vql’ se. Ustroilq Esi ]ko wn(q) skunJ} vq pUstini. vq 

gwry s(ve)tyi wgradU. }/e pryvqzrastil(q) Esi trUdq tvoihq poti. i vqzlo/il(q) 
Esi b(o)/Ji m(a)teri. }/e i sqhran]i kq g(ospod)U sq nE} m(o)l(i)tvami 1 2

katavas(ia) ]ko dve svytily 1 2
pys(qnq) . eä . 
Irmws(q). vqskU} me 1 242

starcU s(ve)tomU si wt(q)cU. vq /ivoty Egw poslU[livq bQs(tq), Umqr /e 
wnq i vq groby, tebe Edinogw poslU[alq Es(tq). mVro bw Egw mnwgQmi prosimo43, i 
nepolU;aemo. tvoim(q) wt(q);e poslanJemq. wbil’no l}dem’ si sJE isto;ilq Estq 1 2

slQ[ahwm(q) tvo] divna prqvyE, slavi i c(a)r(q)stva prywbidynJe. pryslavnaa 
n(Q)n] vidim(q) sJmewne ;}d%e&sa. stynopisan’noe bw tvoegw wbraza p%o&dobJe, wt%q& 
sUhagw vara. mo{em%q& p%o&dobno mVro ista;a}{eE 1 2

37 У БМС 23 није назначен глас за кондак.
38 Нема у БМС 23.
39 У БМС 23 wt%q& Ezikq.
40 Нема у БМС 23.
41 У БМС 23 teby skrovi{e; у НБС 682 skrovi{e.
42 У БМС 23 после ирмоса следи sVmewne i savo s(ve)t(ite)l} m(o)lite b(og)a.
43 У НБС 682 prinosimo.
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sl(a)va
sqpostatq c(a)rq Ugrinq, na wt(q);qstvo ti podvig’ se. tvoimi slovesi sverepJa 

prymyniv’ se. dive se sU{oi vq teby s(ve)tosti. Umiliv’ se vqzvrati se. gradno /e 
kamenJe lobza[e g(lago)lE. div’nq b(og)q vq s(ve)tihq svoih%q& 1 2

i n(Q)n]
kq h(rist)U b(og)U vqhoda /ela}{a. pryd’vode{U te vqziskav’[a. sU{ei ti n(e)

b(e)snyi bo/Jei cr(q)kvi. hramq44 tvoEgw vqhoda na zemli. tvo] Ugwdnika b(o)gwm(a)
ti vqzdvigwsta. vq nEm /e ne prystai da}{Ji pomo{q m(o)le{Jim te 1 2

katavas(ia) ]ko dvy svytil(y) ?
pys(qnq) Z# 
Irmws(q). m(o)l(i)tvU si proly} kq g(ospod)U 1 245

wt%q& mnwgQih%q& slU/imq. poslU/iti izvolilq Esi. wt%q& prybwgat’sva 
Ubwg(q) hote bilq Esi. vq istinU wt(q);e dobro} izmyno} izmyni se. Palom(q)ski 
p%o&dobno re{i. sJi izmyna desnice vi[n]gw 1 2

brata svoEg(o) Umqr[a slQ[avq. agg(e)lU kq h(rist)U drqznovenJemq. d(ou)[U 
Egw vqzvratiti povelylq Esi. i segw vqd(ou)[evlEna pri[%q&dq wbrylq Esi. wle 
vyra. wle drqznovenJe. ;}do wt(q);e vqistinU U/asno. zemql(q)nq sQ, n(e)b(e)snomU 
povelylq Esi 1 2

sl(a)va
hramq sebe b(og)U sqtvor[a46. i crqkwv(q) t(o)gw m(a)tere sq s(Q)nwm(q). vq 

gwry s(ve)tyi47 vqzdvig’lq Esi. }/e wbl(a)gwUhalq Esi mVrwm(q) s(ve)t(o)gw ti 
tyla. ]/e n(Q)n] bl(a)gwlypJem’ s(Q)ni tvoimi Ukra[aema. grwb(q) tvoi wbnavl]
etq. pametq tvo} praznU}{Ji 1 2

i n(Q)n]
i/e manovenJemq vqsa sqdrq/ei. c(a)r(q)stvUei vykQ vqsymi h(risto)s g(ospod)q. 

is tebe b(o)gwm(a)ti vqplqti se. bestr(a)stqnq sQ b(o)/(q)stvwm(q). mene radi kr(q)
stovi pri;eta se Egw/(e) str(a)sti /ela}{a tvo] Ugwdnika. c(a)r(q)stvo zemlqno 
wstavi[e. postni;qskQ tomU sqprope[(e) se 1 2

kat%avasia&. ]ko dvy
ta/%e&. dJakwn%q&. a{e li nystq dJakona g(lago)lEtq Ierei. 
paki i paki miromq g(ospod)U pomolim se. zastUpi sp(a)si pom(i)lUi i sqhrani 

nas(q) b(o.)e tvoE} bl%a&g%o&d%q&tJ}. prys(ve)tU} ;(i)stU} pryb%lago&sl%o&ven’nU} 
vl%a&d%Q&;%i&cU na[U b(ogorodic)U i pr%i&snod%y&vU mariJ}. sq vsymi s(ve)tQmi 
ponemUv’[e sami sebe i drUg%q& drUga. i v(q)sq /ivotq na[q h(rist)U b(og)U 
prydadim(q). l}dJe. teby g(ospod)i. Ierei. vqzgla[(enJe). ]ko tQ Esi c(a)rq mirU. l}
d%i&E. amin(q). 

ta/%e&. kw%n&d%akq& glas(q) gä. 

44 У БМС 23 и у НБС 682 hrama.
45 У БМС 23 после ирмоса следи sVmewne.
46 У БМС 23 и у НБС 682 sqtvorilq esi.
47 Нема у НБС 682.
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sJmewn(q) d(q)n(q)sq sq savo} bl(a)/en’nQim(q). pri[%q&dq[e d(ou)homq wt%q& 
napasti izbavl]}tq stado svoE. si bw troicU propovydav’[e Edinogw b(og)a. cr(q)
kvi Utvrq/denJe nepokolybimo ]vi[e se. vq pr%y&p%o&dobnQih%q& miroto;(q)cq. vq 
s(veti)t(e)lEh(q) ;}dotvorqcq. sJi bw i vq branehq nepobydimJi pobwrnici ]vl]}
t se. c(a)remq pohvala i l}demq svoim(q) Utvrq/denJe 1 2

ta/%e& prok(imenq) glas(q) . z# . ;(q)stna pryd%q& g(o)s(podo)mq sqmr%q&tq 
pr%y&p%o&dobnQh%q& Egw. 

s(ti)h(q). ;tw vqzdamq g(ospode)vi O vsyhq ]/e
ta/e dJakwn(q) a{e l(i) nystq dJakona. g(lago)lEtq Ierei. g(ospod)U pomolim’ 

se. l}dJe. g(ospod)i pom(i)lUi. a{(i). ta/e Ierei. ]ko s(vy)tq Esi b(o/)e na[q. l}
dJe amin(q). ta/(e) ishoditq kanEr’hq . i g(lago)lEtq. prok(imenq). vqsako dihanJe 
a{(i). l}dJe. tr(i){i. ta/%e& a{e Es(tq) dJakwn(q). a{e li nystq dJakona g(lago)
lEtq Ierei. i wsp%o&dobiti se namq slQ[anJ} s(ve)t(a)go eV(ag)g(e)lJa g(ospod)a b(og)a 
m(o)limq. l}d%i&E. g(ospod)i pom(i)lUi, g{(i). ta/%e& dJakwn(q) a{e nystq dJakona 
g(lago)lEtq Ierei. prymUdrws(tq) prosti i UslQ[im(q) s(ve)t(o)go eV(ag)g(e)lJa. ta/
(e). a{e i Es(tq) dJakonqne g(lago)lEtq sJE. nq Ierei wt%q&vy{aEt%q& i mirq vqsymq. 
l}diE wt%q&vy{a}tq. i d(ou)hovi tvoEmU. ta/e paki Ierei. s(ve)t(a)go eV(ag)g(e)lJa 
;qtenJe. l}d%i&E. wt%q&vy{a}t%q& slava teby g(ospod)i. ta/%e&. a{e Es(tq) dJakwn(q). 
g(lagol)Etq vqnmymq. a{e li nystq dJakona. g(lago)lEtq Ierei sam(q). i abJe na;inaetq 
Jerei s(ve)toe eV(ag)g(e)lJe

r(e);e g(ospod)q svoimq U;enikwm(q). vqsa mny prydana sUtq wt(q)cemq moim(q). 
i nikto/%e& znaetq s(Q)na, tqkmo wt(q)cq. ni wtqca ktw znaetq. tqkmo s(Q)nq. 
i EmU /e a{e volitq s(Q)nq wt(q)kriti. prJidyte kq mny vqsi trU/da}{ei se i 
wbrymenEnJi. i azq poko} vi. vqzmyte igw moE na sebe. i naU;it(e) se wt%q& mene, 
]ko krotqkq Esqmq i smyrenq sr%q&dcem. i wbry{ete pokoi d(ou)[amq va[imq. Egw 
bw moE bl(a)gw i bryme moE lqg’ko Es(tq) 1 2

l}dJe. slava teby g(ospod)i. 
potwm(q). slava . glas(q) . v# . 
48za pr%y&p%o&dobnQih%q& m(o)l(i)t(q)vq m(i)l(o)stivq wcysti mnw/%q&stvo 

gryhq na[ih%q&. 
i n(Q)n]. 
za b(ogorodi)ce m(o)l(i)t’vq m(i)l(o)stive, wcysti mnw/qstvo gryhq na[ih%q&. 

ta/e. pom(i)lUi me b(o/)e.15 
ta/%e&. pripylo glas(q) . Z# . 
vqsJa d(q)n(q)sq pryslavno vqsesvytla tvo] sJmewne pametq. sqziva}{Ji nas(q) 

praznikol}bce. kq pohvalEnJ} slavy h(rist)a b(og)a na[egw. i/e priri{U{e kq racy 
mo{ei tvoih%q&. mVro iscylEnJa dari priEmlEm(q). i tebe pr%y&p%o&dobne Ubl(a)/
aemq. nq ]ko i mQ drqznovenJe, mirq isprosi d(ou)[amq na[im(q). 

ta/%e&, dJakwn(q). a{e li nystq dJakona. g(lago)lEt’ Ierei. sp(a)si b(o/)e l}di 
svoE. pisano U paraklisU h(risto)vU. ta/%e&. l}d%i&E, g(ospod)i pom(i)lUi. v=I . ta/e 

48 Нема у БМС 23.
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s(ve){ennik(q). vqzgla[(enJe). m(i)l(o)stJ} i {edrotami. pisano U paraklisU h(risto)
vU. l}d%i&E. aminq. 

ta/e, pys(qnq) z# 
Irmws(q) b(o)/Ja sqho/denJa149

razUmyvaei na ni{a i na Ubwga. bl(a)gq mU/q milUe i daE ]vi se. i bl(a)
gwsti b(o)/Je sp%o&dobiv’ se. bl(a)gih(q) zeml} naslydovalq Esi. wt%q&nUdU /e i nas(q) 
n(Q)n] sJmewne v(e)seli[i i bl(a)gwUhaE strU]mi mVra tvoEgw 1 2

]ko h(risto)vq U;enik(q) i knezq wt%q& nEgw postavlEn(q). wt(q);qstvJa 
tU/dJihq wbhode. priEmlEm(q) si wt%q& nihq i l}bim(q). UdivlEn /e wt%q&;e 
i daronosimq pokara[e bw vqsyhq sU{Ja vq teby b(o)/Ja l}bi, i krotkost’ /e i 
byzzlobJe 1 2

sl(a)va
vq pe{i plamenemq rosU isto;ivq iz sUha bw /qzla cvytq izrastivQ. divnQ 

vq dylyhq svoih%q& g(ospod)q i tvoEgo wbraza stynopisan’noE p%o&dobJe. iz sUhagw 
vara50 sJmewne mVro prozeba}{a ]vilq Es(tq) 1 2

i n(Q)n]
ogqn’nQmi si blistanJi prosvyti mra;noe mi sr%q&dce. poro/%q&dq[Ja na zemli 

vqstoka mQslqnagw sl(q)nce. im’/e prosve{q[a se tvo] slU/itel]. sava i sJmewn(q) 
b(o)gwm(a)ti l}di svoE na zapady wzari[e. i naU;i[e pyti. b(lago)sl(o)venq b(og)
q wt(q)cq na[ih%q& 1 2

katavas(ia)1 ]ko dvy svy
pys(qnq) . i# . 
Irmws(q). sedqmq sedmice} pe{q51

zeml] wt%q& svoihq prydastq te ]d’rq. s(ve){en’nolypna. cyla /e i nerazdrU[ima. 
bl(a)gwUhanJemq i ;}desi Udivl]}{a. grada /itelE prqstJ} groba tvoEgw. pr(o)
ro;qskQ vqpJ}{ihq. pravednici vq vyki /ivUtq 1 2

]ko stlqpa visoka i kryp’ka. ]ko bl(a)ga pobornika i wt(q);qstvUl}bca. h(rist)
wimenitJi l}dJe tvoi imU{e te. protiv’nQih%q& wt(q);e vqstanJa, i vqsakoe zlobi. 
kq h(rist)U m(o)l(i)tvami ti sJmewne izbavl]em se 1 2

sl(a)va
h(rist)wl}bivQ vladislavq samodrq/qcq. ]ko drevlE d%a&v%i&dq pryd%q& 

kJvotwm%q&. pryd%q&hode s(ve)t(o)gw ti tyla, radova[e se poE. veli;itq d(ou)[a mo] 
g(ospod)a. ]ko dastq mi wt(q)ca i U;itel]. i vq cr(q)kvi svoEi radUE se polo/ilq 
Es(tq) 1 2

i n(Q)n]
ple{ami herUvim’skQmi. stra[nQmi nosimq vl%a&d%Q&ka. na prystoly ]ko/e 

wgqn’ny. vq tvo} ;(i)staa vqseli se UtrobU. i plqti priEtJemq, ;l(ovy);qskoe wbo/i 
sU{qstvo. kq nEmU /e sp(a)si m(o)l(i)tvami si. po}{ih’ te m(a)terq Egw 1 2

katavas(ia). ]ko dve svytily 1 2

49 У БМС 23 после ирмоса следи sVmewne i savo s(ve)t(ite)l} m(o)lite b(og)a.
50 У БМС 23 bo vara.
51 У БМС 23 после ирмоса следи sVmewne i savo. 
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pys(qnq) T# 
Irmws(q). Udivi se Ubw O semq n(e)bw i zemli U/aso[(e) se 12 52

pri[qstvJemq prqvyE mo{ei53 tvoih%q&. wt(q);qstvo ti radostJ isplqni se. 
pryd%q&statel] te kq b(og)U sJmewne54 ste/av’[e. i pametq tvo} n(Q)n] trq/qstvU}
{e v(e)selim’ se. wbwga{aemJi mastJ} mVra tvoEgw 1 2

pryize{na kq h(rist)U va} l}bwv(q) n(Q)n] wb]vi se. bl%a&g%o&d%q&tJ} danno} 
vama sJmewne i savo. mo{i va[e bl(a)gwUhan’nQ, mVro prozebatel’nQ. pametq slavna 
i s(ve)topo;ivaema. imQ /e UveraemQ g(lago)lEmq pametq pravednik(q) sq pohval]
mi bivaetq 1 2

sl(a)va
mo{Ji va[ih%q& priEtJemq. cr(q)kvQ va[e na zemli wbwgati[(e) se. i d(ou)

homq vq n(e)b(e)syhq prqvynqcq cr(q)kovq prosve{aeta. vq nEi /e sq ap(o)s(to)lQ ]
ko U;itel] prymUdra. i sq pr%y&p%o&dobnQmi ]ko postnika sJmewne i sava w nas(q) 
m(o)lita se 1 2

i n(Q)n]
edina pryimU{Ja drqznovenJe vl%a&d%Q&;%i&ce. za v(q)sq mirq s(Q)nU svoEmU 

m(o)li se. ne pomeni bez’;islqnQih%q& sqblaznJi na[ih%q&. zakrQli l}di vqpJ}{ee ti 
UmilEnwm(q) glasomq. sp(a)si ;(i)staa tebe d(o)s(t)wino veli;a}{ih%q&. 

katavas(ia). ]ko dvy svetily 1 2
ta/%e& d(o)s(t)wino Es(tq). 
potwm(q). st%i&h%i&ri glas(q) d #.
c(a)r(q)stvU}{agw vqsymi voinq ]ko silqnq c(a)ra h(rist)a. protiv’nQE vyry 

nizlo/ilq Esi. i l}di svoE nevrydimi wt%q& sihq sqbl}l(q) Esi. i vqsymi E/e vq 
/itJi dobrodytelEi wt(q);e wbilqnq. maslina ]ko mnwgwpl%o&dwvita vq istinU 
]vi se. n(Q)n] mastJ} mVra svoEgw ws(ve){ae[i tvo} pametq sJmewne po}{Jimq i 
m(o)le{e m(o)l(i)tvami tvoimi. I(sou)sa ;l(ovy)k(o)l}bca. prosvytiti i sp(a)s(i)
ti d(ou)[e na[e 1 2

ap(o)s(to)lwm(q) ravnopropovydatel]. s(veti)t(e)lEmq EdinomUdrqna. postnikomq 
sqpod%q&vi/nika. pastira sU{a izqbran’na. m(i)l(o)sti /e bl(a)gwUtrobna podatel]. 
dws(to)ino vqshval]emq savo wt(q);e b(o)gwmUdre. i b(o)gwto;nU} rykU U;enJemq. 
bezakon’nQE Eresi potopiv’[a 1 2

pr(i)snosU{nagw /itJa svytlosti. Egda sq agg(e)li prybivanJa, sJmewnq 
vqspominaE. svytlQh%q& /itJa wt(q);e izby/avq. i kr(q)stq svoi rad%o&uE se 
vqspriEmq. raspqn’[omU se tebe radi, vqslydovalq esi. vq pUstini posta te;enJe 
sqvrq[ilq Esi. n(Q)n] vq svytlosteh%q& s(ve)tQh(q) v(es)eli[i se. tymq tvo} pametq 
d(o)s(t)wino slavim(q). m(o)le{e I(sou)sa ;(lovy)kol}bca. sp(a)sti i prosvytiti 
d(ou)[e na[e 1 2

slovesq tvoih%q& U;enJemq. srqbskaa cr(q)k’vQ Ukrasi se. i n(Q)n] rad%o&u}{i 
se pravoslavJemq. sq b(o)/(q)s(q)tv’nQmi ti ;edi s(ve){enno tvo} pametq svytlo 

52 У БМС 23 после ирмоса следи sVmewne i savo.
53 У БМС 23 s(ve)tQh(q) mo{ei.
54 Нема у БМС 23.
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po;itaemq. savo wt(q);e s(ve){en’ne. s(veti)t(e)lEm(q) ravno;qstne i agg(e)lwm(q) 
sqprydqstoatel}. i m(o)l(i)tqvni;e w d(ou)[ahq na[ih%q&. 

sl(a)va i n(Q)n]
pr%y&p%o&dobne wt(q);e. glas(q) eV(ag)g(e)lJa h(ristov)a UslQ[avq. mirq wstavilq 

Esi. bwgatqstvo i slavU ni vq;to/%e& vqmynivq. tymq vqsymq vqpJa[e. vqzl}bite 
g(ospod)a i wbry{ete bl%a&g%o&d%q&tq vy;nU}. ni;to/%e& pryd%q&po;itaite l}bve Egw. 
Egda prJdetq vq slavy svoEi. wbry{ete pokoi sq vqsymi s(ve)tQmi. Egw/e m(o)l(i)
tvami h(rist)e sqhrani i sp(a)si d(ou)[e na[e 1 2

ta/%e&, s(ve)tQ b(o/)e. g{(i). slava i n(Q)n] prys(ve)taa troice. g(ospod)i 
pom(i)lUi. g{(i). sl(a)va i n(Q)n]. wt(q);e na[q. Ierei. ]ko tvoE Es(tq). l}diE. 
amin(q). 

ta/(e). trwp(arq). glas(q) . a #. 
i/e topliE zastUpniki. a{(i). 
sl(a)va i n(Q)n]. 
bo(gorodi;qnq). i/e tvoE zastUplEnJe. 
ta/%e&, dJakon’stva l}bw w;eswm(q) m(o)li[i se. pisana vq na;ely paraklisa 

h(risto)va. i po skon;anJi dJakonstva g(lago)lEmq. g(ospod)i pom(i)lUi. i#. 
ta/%e&. Jerei vqzgla[(enJe). UslQ[i ni b(o/)e. 
sJE vqzgla[enJe. da g(lago)lEtq s(ve){ennik(q) na konqcq paraklisa. l}bo komU 

poE[(q) paraklisq. pisano na ;etvrqtyi pysni paraklisa h(risto)va. potwm(q). ;(q)
stnyi[U}. ta/%e&. sl(a)va i n(Q)n]. g(ospod)i pom(i)lUi. g{(i). b(lago)sl(o)vi. Ierei. 
h(risto)s(q) istinnQ mQ /e slavimq c(a)ra. ili kral]. ili despota. ili mitr(o)
pwlita. ili igUmena ili vlastelina. pisano na kon’cq paraklisa h(risto)va 1 2
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[Прилог 1]

МСПЦ 34 НБС 682 БМС 23
упутства типикарског типа
тропар глас први 
(i/e toplQE zastUpnQki...)
слава и ниња 
богородичан
упутства типикарског типа

тропар глас четврти
(i/e toplQE zastUpnQki...) 
слава и ниња 
богородичан

канон глас осми канон глас осми
I песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

I песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња 
богородичан
катавасија

I песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња 
богородичан
катавасија

III песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија 
упутства типикарског типа
кондак глас осми

III песма
ирмос
тропар
тропар 
слава
тропар 
[п р е к и д]

III песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија 

кондак (без ознаке за глас)

IV песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

IV песма

крај првог тропара
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

IV песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар 
и ниња 
богородичан
катавасија
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V песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава
тропар
и ниња 
богородичан
катавасија

V песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

V песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

VI песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

VI песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

VI песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

упутства
кондак глас трећи кондак глас трећи кондак глас трећи
прокимен глас седми
читање из јеванђеља
славска стихира глас други
припело глас шести припело глас шести припело

VII песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

VII песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан

VII песма
ирмос 
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија
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VIII песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

VIII песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава
тропар
и ниња 
богородичан
катавасија

IX песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава
тропар
и ниња 
богородичан
катавасија

IX песма
ирмос
тропар 
тропар 
слава 
тропар
и ниња
богородичан
катавасија

4 стихире глас четврти
слава и ниња
стихира 
упутства
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[Прилог 2]

Богосветла светилника познахом ССи,2к,1п,2т
Рака моштеј твоих Симеоне ССи,2к,1п,4т
Много јако Христу Зк 6гл,1п,2т
Јако две светиле ССи,2к,1п, 5т
Бестрастија љубовију пострекајем ССа, 2к,3п,3т
Псаломски јако финикс ССи,2к,3п,3т
Васех красних мира чувствија прешад ССи, 2к,3п,4т
Миродржанија и мирских красот ССи, сед 8гл
Авраму странопријетијем подобе се ССи,2к,4п,1т
Просвештаеми благодатију ССа,2к,4п,5т 
Јуноше савршеније вазљубив ССи, 2к,4п,2т
Нов јакоже Мојсиј бог,ССа,2к,4п
Старцу светому си оцу ССа,2к,5п,2т
Слишахом твоја дивна ССи,2к,5п,3т
Сапостат цар Угрин ССа,2к,5п,4т
От многих служим ССи,2к,6п,1т
Брата својего умрша ССа,2к,6п,2т
Храм себе богу ССи,2к,6п,2т
Иже мановенијем бог,ССи,6п
Симеон данас са Савоју Зк 4гл, кондак 3гл
Васија данас преславно ССи,јевс 6гл
Разумеваеј на ништа ССи,2к,7п,1т
Јако Христов ученик ССа,2к,7п,2т
Вапешти пламенем ССи,2к,7п,3т
Огњними си блистанији бог,ССи,7п
Земља од своих предаст те ССа,2к,8п,1т
Јако стлпа висока ССи,2к,9п,2т
Христољубиви Владислав ССа,2к,8п,4т
Пришаствијем првеје моштеј твојих ССи,9п,1т
Преизештна ка Христу ССа,2к,9п,2т
Мошти ваших пријетијем ССи,2к,9п,3т
Царствујуштаго васеми ССи,мв,2сГв
Апостолом равнопроповедатеља ССа,вв,3сГв
Присносуштнаго житија ССи,мв,3сГв
Словес твојих ученијем ССа,вв,4сГв
Преподобне оче ССи,вв,1сГв



 Непознати параклис светоме Симеону и светитељу Сави  73

Слика 1. Музеј Српске православне цркве, Псалтир с последовањем број 34, 
стр. 50а
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Слика 2. Музеј Српске православне цркве, Псалтир с последовањем број 34, 
стр. 50б
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Слика 3. Музеј Српске православне цркве, Псалтир с последовањем број 34, 
стр. 53б
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Слика 4. Библиотека Матице Српске, Псалтир с последовањем РР II 23, стр. 
326б-327а
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Слика 5. Библиотека Матице Српске, Псалтир с последовањем РР II 23, стр. 
329б-330а
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Слика 6. Народна библиотека Србије, Рс 682, стр. 9а
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Слика 7. Народна библиотека Србије, Рс 682, стр. 10б-11а


