
15. април 2018. г. — 1226ПРАВОСЛАВЉЕ ПРАВОСЛАВЉЕ15. април 2018. г. — 122628 29

ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА

Кр ште ни ца Или ри ка Све ти Ки рил рав но а по стол ни, брат Св. Ме то ди
ја, у свом де лу По зив (при гла си је) обра ћа се свим 
Сло ве ни ма, ово се од но си ло ве ро ват но и на Ср бе; 
де ло је са чу ва но у два на е стер цу, у ко јем ко ри Сло
ве не што не ко ри сте пи смо, јер ту ђим је зи ком слу
ша ју сло во (2).

Сло ве ни су има ли сво је пи смо пре све те бра ће, 
али њи хо вим ра дом Бо жан стве на Ли тур ги ја пр ви 
пут се слу жи на њи хо вом ма тер њем је зи ку, а пи смо 
ко је су они ство ри ли, ко ри сте ћи ра ни је по сто је ће 
пи смо, омо гу ћи ће Сло ве ни ма да се од у пру свим та
да по сто је ћим опа сно сти ма гу бље ња иден ти те та, а 
њих је био ве ли ки број.

Пра во слав ни хри шћа ни су се ве ко ви ма чу ва ли 
од отро ва је ре си. Свој под виг, жи вот и др жа ње, по 
ре чи ма Св. Иг ња ти ја Брај ча ни но ва, ве зи ва ли су за 
Пре да ње Цр кве. По ред Пра ви ла све тих апо сто ла, 
де ла древ них Ота ца и учи те ља Цр кве, древ них Ли
тур ги ја, Сим во ла ве ре по ме сних Цр ка ва из ста ри
не, древ но Све ште но Пре да ње на ла зи мо и у ак ти ма 
ко ји се ве зу ју за хри шћан ске му че ни ке. Ова жи ти ја 
су прет ход но ис пи ти ва на од стра не над ле жног епи
ско па, а чи та на су на хри шћан ским са бра њи ма под 
над зо ром ста ре ши на цр ка ва (3).

Раз ли чи те исто риј ске окол но сти ути ца ле су да 
по је ди на пре да ња, као што су на при мер жи ти ја о 
стра да њу све тих му че ни ка из ра ни јих вре ме на, бу
ду у вр тло гу вре ме на за бо ра вље на, а не кад на мер но 
ис кри вље на из по ли тич ких и ре ли ги о зних раз ло га. 
Ме ђу тим, Бог не до зво ља ва да се име оних ко ји су 
по стра да ли за Ње га за бо ра ви.

То ком про го на 304. го ди не, на те ри то ри је До ње 
Па но ни је и Гор ње Ме зи је стра дао је ве ли ки број 
хри шћа на. Сма тра се да је у Сир ми ју му та да стра
да ло око 200 ра но хри шћан ских му че ни ка, чи ја су 
име на де ли мич но по зна та. Ме ђу њи ма су по ред по
зна тих сир ми јум ских му че ни ка, Еп. Ири не ја, ђа ко
на Ди ми три ја, че тво ри це овен ча них, Св. му че ни ка 
Си не ро та и шест син ги ду нум ских му че ни ка ко ји су 
де лом по стра да ли у Сир ми ју му, а де лом у Ци ба ли. 
Њи хо ва име на су Св. све ште но му че ник Мон тан, 
ње го ва же на Мак си ма, чтец Ер мо ген, ко ји је бла
го да ћу Бо жи јом чи нио ве ли ка чу да при ли ком стра
да ња, Св. ђа кон Фор ту нат и Све та бра ћа бли зан ци 
До нат и Ве нуст.

Од мах по сле стра да ња они би ва ју пре по зна ти као 
све ти те љи и њи хо ве мо шти по ста ју пред мет по што
ва ња. Упа ди раз ли чи тих вар вар ских пле ме на на те
ри то ри ју До ње Па но ни је – кра јем 4. ве ка За пад ни 
Го ти, у 5. ве ку Ху ни и Ис точ ни Го ти, а кра јем 6. ве ка 
Ава ри ко ји су оста ви ли пу стош за со бом – усло ви ли 
су пре ме шта ње мо шти ју ових све ти те ља на за пад. 
Мо шти син ги ду нум ских му че ни ка би ва ју пре не се
не: Св. чте ца Ер мо ге на и ђа ко на Фор ту на та у Акви
ле ју (слов. Оглеј), ка сни је де лом у Гра до и Уди не; 
Св. бра ће ђа ко на До на та и Ве ну ста, Св. све ште но
му че ни ка Ро му ла и Св. ђа ко на Сил ва на сир ми јум
ски их у Чи ви да ле дел Фри ул (слов. Че дад), да на шње 

пред гра ђе Уди на; у Кон ко ри ди ју (око ли на Ве не ци
је), Св. Се кун ди ја на Сир ми јум ског, већ по ме ну тог 
Св. До на та и Св. Ро му ла; мо шти Св. Мон та на и Мак
си ме пре ме ште не су у ка та ком бу Св. При ски ле у 
Ри му. На кра ју, део њи хо вих мо шти ју на ла зи мо и у 
Ми ла ну. У ли те ра ту ри че сто се по ми ње 408. го ди на 
као го ди на пре но са мо шти ју, али пре ци зни по да ци 
ко ји по твр ђу ју ту го ди ну не по сто је.

Еви дент но је да је њи хо во по што ва ње и по сле пре
ме шта ња би ло из у зет но ја ко, а по свој при ли ци до
шло је и до ње го вог ши ре ња. Ово на ро чи то ва жи за 
по што ва ње Св. чте ца Ер мо ге на и ђа ко на Фор ту на та.

Акви ле ја је би ла по зна ти ра но хри шћан ски цен тар 
ко ји се на ла зио на рас кр сни ци пу те ва. Спо јен са ка
на ли ма ко ји су га по ве зи ва ли са мо рем, овај град 
је био ка ко тр го вач ко, по ли тич ко, та ко и ду хов но 
сре ди ште овог де ла да на шње се вер не Ита ли је. По
зна та је Акви леј ска па три јар ши ја ко ја је на ста ла 
568. го ди не. Од Акви ле је до Син ги ду ну ма во дио је 
рим ски пут ду жи не 335 рим ских ми ља, од но сно 530 
км. Сма тра се да је из Акви ле је вр ше на хри сти ја ни
за ци ја до брог де ла цен трал не Евро пе, са мим тим и 
по што ва ње Св. Ер мо ге на и Фор ту на та, као за штит
ни ка ово га гра да, пре но си се на те ри то ри ју да на
шње Сло ве ни је, Ис тре од но сно Хр ват ске, се вер не и 
се ве ро за пад не Ита ли је и да на шње Ју жне Ау стри је.

Је дан од нај бо љих до ка за по што ва ња ових син ги
ду нум ских му че ни ка на те ри то ри ји та да шњег Или
ри ка су оста ци гро бљан ског Хра ма Св. Ер мо ге на у 
Са маг хе ру (ве ро ват но у ди ја лек ту из го во ре но име 
Св. Ер мо ге на), по крај се ла Шти њан, на не ких 10 ки
ло ме та ра од Пу ле. Са зи да на око 500. го ди не, гра ђе
на је као три кон хо са, тро ли сна цр ка ва (4). По што
ва ње Св. Ер мо ге на ве зу је се и за ме сто Вод њан, опет 
у око ли ни Пу ле, где је не дав но от кри вен део мо жда 
ње го вих мо шти ју са де ло ви ма мо шти ју још не ких 
ра но хри шћан ских му че ни ка, али ово би тре ба ло 
на кнад но да се про ве ри.

Још је дан при мер по што ва ња св. Ер мо ге на је сте 
ар хе о ло шки ло ка ли тет Мо гор је ло крај Ча пљи не. 
Овај ар хе о ло шки ло ка ли тет пр ви пут је ис тра жи
ван од стра не Ау стри ја на ца из ме ђу 1899 и 1904. 
го ди не и сма тра се да се ра ди о vil la ru sti ca fruc
tu a ria – од но сно по љо при вред ном до бру, ко је је у 
су шти ни пред ста вља ло вој ни ло гор, ко ји је тре бао 
да бра ни од ре ђе не са о бра ћај ни це у сли ву ре ке Не
ре тве. Пре ма ми шље њу хр ват ског ар хе о ло га Ра до
сло ва До ди га, овај ком плекс по ти че из пр вог ве ка, 
с ти ме што је по сле од ре ђе них стра да ња об на вљан, 
те се по ми њу две цр кве. Сам на зив ме ста ве зу је се 
за име Све тог Ер мо ге на Син ги ду нум ског ко је, пре
ма До ди гу, свој про ме ње ни об лик има у име ну Св. 
Мо го ра (сло ве нач ки Св. Мо хор). Јед на од две цр
кве ко је су би ле са зи да не то ком 5. ве ка нај ве ро ват
ни је је би ла по све ће на Св. Ер мо ге ну (5). На те ри
то ри ји да на шње Сло ве ни је по што ва ње ових све тих 
ни ка да ни је за мр ло. По све му су де ћи, они су та мо 
вр ло по зна ти све ти те љи. 

Дра ган Пе тро вић

У књи зи Хро ни ка ве ли ко пољ ска ко ја је пи са на 
кра јем 13. ве ка, сто ји на пи са но:

„Јер за пи са но је у древ ним књи га ма да је 
Па но ни ја мај ка и ко лев ка свих Сло ве на. За пра во 
на грч ком и сло вен ском пан озна ча ва ‘оно га ко 
др жи све’. И та ко пан у Сла во ни ји зна чи ‘ве ли ки 

го спо дар’ (...) Сви го спо да ри на зо ву се па но ви ма 
(...) И за ове Па нон це на зва ни по па ну ка жу да ву
ку по ре кло од Ја на, уну ка Ја фе та (...) И та ко од 
ових Па но на ца тро ји ца је бра ће – си но ва Па на, го
спо да ра Па но на ца, ро ђе но: пр во ро ђе ни Лех, дру ги 
Рус и тре ћи Чех“ (1).
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ко ну Фор ту на ту и о Че дад ском је ван ђе љу на ста ју 
из гле да исто вре ме но, у истом исто риј ском тре нут ку 
и да се ве зу ју за Св. апо сто ла Мар ка. Ако у пр вом 
слу ча ју по сто ји вре мен ско и ге о граф ско из ме шта ње 
све тих из вре ме на у ко ме су жи ве ли и са те ри то ри је 
на ко јој су бо ра ви ли, у слу ча ју Че дад ског је ван ђе ља 
из гле да по сто ји же ља ау то ра да се у дру ги план ста ви 
оби чај и прак са ка ко ра них хри шћа на та ко и прак са 
на шег вре ме на, ме ђу пра во слав ни ма, да се при ли

ком до ла ска на по кло ње ње све ти те љи ма оста вља ју 
име на кр ште них за ка сни је по ми ња ње у мо ли тва ма. 
У ли те ра ту ри ни је за бе ле же но да је ме ђу ра ним хри
шћа ни ма по сто ја ла прак са (као ни да нас ме ђу пра
во слав ни ма) „кул та књи ге“, већ да су ве ру ју ћи ишли 
на по кло ње ње све ти тељ ским мо шти ма и ре ли кви ја
ма ве за них за све те. Ов де на ла зи мо ја сну си ту а ци ју 
да је по што ва ње све тих син ги ду нум ских му че ни ка 
мно го ра ни је ус по ста вље но на већ по ме ну тим те ри

То ком дру ге по ло ви не 6. ве ка на те ри то ри ју да
на шње Акви ле је про ди ре за пад но гер ман ско пле ме 
Лан го бар ди 568. го ди не, а 774. го ди не Гер ма ни са 
фра нач ким кра љем Кар лом Ве ли ким на че лу. Ин
ди ка тив но је да нај ве ро ват ни је у том пе ри о ду на
ста је апо криф но жи ти је Св. Ер мо ге на и Фор ту на та, 
у ко јем се Св. Ер мо ген и Фор ту нат пре ме шта ју вре
мен ски у пр ви век. Пре ма ово ме из ми шље ном жи
ти ју, у ко јем се он зо ве Хер ма го ра, ње га Св. апо стол 
Мар ко про из во ди у пр вог епи ско па гра да Акви ле је, 
а Св. Фор ту на та у чин ђа ко на. У за пад ним на уч ним 
кру го ви ма ово апо криф но жи ти је озна че но је као 
ла жно, а као раз лог ње го вог на стан ка на во ди се же
ља да Акви ле ја до ка же апо стол ско по ре кло сво је 
цр кве ка ко би до би ла ве ћу сло бо ду у од но су на Рим 
(6). Ме ђу тим, из гле да да по сто је и дру ги раз ло зи за 
пи са ње овог из ми шље ног тек ста.

То ком ра ног сред њег ве ка ве ли ки број гер ман
ских кли ри ка за у зи ма ис так ну те по зи ци је у Цр кви 
ко ја да нас при па да те ри то ри ји се вер не Ита ли је, где 
се на ла зи већ по ме ну та Акви ле ја. При ме тан је ути
цај и гер ман ског бо го слу жбе ног тек ста. По зна то је 
и то да тра ди ци ја по што ва ња ових све ти те ља ни је 
по сто ја ла ме ђу Гер ма ни ма (7).

Пре ма ау стриј ском исто ри ча ру Ру дол фу Еге ру, 
при мет на је би ла тен ден ци ја да се име Св. Ер мо ге на 
ве же за гер ман ско го вор но под руч је, ма да, пре ма ре
чи ма Еге ра, ово име ни ка ко не при па да гер ман ском 
го вор ном је зи ку (8). Апо криф но жи ти је не из ме шта 
са мо вре мен ски Св. Ер мо ге на и Фор ту на та из 4. ве
ка у 1. век, већ и ге о граф ски, ве зу ју ћи их за те ри то
ри ју Акви ле је, и пре ме шта ју ћи из Син ги ду ну ма и са 
те ри то ри је До ње Па но ни је. Ве о ма бит но је да је ово 
ла жно жи ти је и по ред до ка за о ње го вој не тач но сти, 
да нас ве о ма при сут но. Та ко се нпр. сма тра да је хри
сти ја ни за ци ју већ по ме ну тог Вод ња на крај Пу ле из
вр шио Св. Ер мо ген у 1. ве ку, што на рав но ни је тач но.

Све ово је, из гле да, ути ца ло на још је дан зна ча јан 
до ку мент ко ји се ве зу је за Акви ле ју, а то је Че дад ско 
че тво ро је ван ђе ље.

Пре ма па ле о граф ској про це ни проф. Вик то ра Но
ва ка, овај исто риј ски до ку мент на стао је кра јем 6. 
и по чет ком 7. ве ка (9). Текст овог че тво ро је ван ђе ља 
пи сан је ун ци ја лом на пер га мен ту. Ун ци јал је стил 
ла тин ског пи сма ко ји је ко ри шћен од 3. до 12. ве ка. 
Ово ла ти нич но пи смо има ве зе са хри шћан ством, 
јер су нај ста ри је Би бли је пи са не грч ким ун ци ја лом.

На зив овог че тво ро је ван ђе ља се ве зу је за град Че
дад (прев. Ста ро Ме сто или Чи ви да ле дел Фри ул) 
(10), ме ђу тим пр во бит но ме сто где се оно на ла зи ло 
је сте Акви ле ја, где је би ло све до 1409. го ди не, те 
по ред на зи ва Co dex Ci vi da le че тво ро је ван ђе ље но си 
на зив Co dex Aqu i le i en sis. За ње га се ве зу је јед но апо
криф но пре да ње да је ау тор овог че тво ро је ван ђе ља 
Св. апо стол Мар ко.

На мар ги на ма овог че тво ро је ван ђе ља и из ме ђу 
ре до ва са мог тек ста упи са но је око 1.500 име на 
(гло са) раз ли чи тих хо до ча сни ка, ко ји су ве ро ват

но од 8. до 10. ве ка по хо ди ли Акви ле ју и упи си ва ли 
сво ја име на или су сла ли не ко га да упи ше њи хо ва 
име на. На пр вих де вет стра на упи са на су име на 
раз ли чи тих сло вен ских по кло ни ка, из са да шњих 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, а нај че шће се ра ди ло о 
вла да ри ма и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца са те ри
то ри ја да на шње Сло вач ке, Че шке, Сло ве ни је, Хр
ват ске, Ср би је и Бу гар ске. Име на су упи си ва на ка
ро ли ном или та ко зва ним фра нач ким пи смом, ла
тин ским пи смом на ста лим у вре ме Кар ла Ве ли ког, 
ко је је би ло у упо тре би од 8. ве ка до 12. ве ка (11). 
Осим сло вен ских по сто ји упис и лан го бард ских хо
до ча сни ка, одн. Гер ма на. По сто ји ми шље ње да је 
ово је дан од нај ста ри јих упи са не са мо сло вен ских 
име на, већ и ју жно сло вен ских име на.

Са те ри то ри је да на шње Че шке, Сло вач ке (Ма ђар
ске, се ве ро и сточ не Ау стри је) у 9. ве ку, упи са на су 
би ла име на ни тран ског кне за При би на (уп. то по
ним: ма на стир При би на гла ва, Шид), ње го вог си
на бла тен ског кне за Ко це ља, ко ји је вла дао у До њој 
Па но ни ји, ве ли ко мо рав ског кне за Рас ти сла ва и ње
го вог бра тан ца, ка сни је кра ља Сва то плу ка.

Од хр ват ских вла да ра по ми ње се упис у 9. ве ку 
кне за Бра сла ва, кне за Три пи ми ра и ње го вог си на 
Пе тра, кне за Бра ни ми ра и ње го ве же не Ма ру ше.

По сто ји за пи са но име срп ског кне за При би сла ва, 
си на срп ског кне за Му ти ми ра, ко ји је вла дао од 891 
до 892. го ди не, за ко га се прет по ста вља да се мо жда 
упи сао на кон што је из гу био трон у Ср би ји и за тим 
пре бе гао на те ри то ри ју да на шње Хр ват ске.

Бу гар ски све ти краљ Бо рис, ко ји је на кр ште њу 
до био име Ми ха ил, у Акви ле ји је упи сан са бра ћом 
Док сом и Га ври лом, же ном Ма ри јом, си но ви ма Ра
стом, Га ври лом, Си ме о ном и Ја ко вом, и ћер ком 
Прак сом (12).

Због пи сма и пра во пи са ко ји су би ли дру га чи ји 
од та да шњег ста ро сло вен ског је зи ка, а бу ду ћи да су 
уно ше ње име на вр ши ли љу ди ко ји ни су зна ли сло
вен ски је зик, по ме ну та сло вен ска име на до би ја ла 
су дру га чи ји об лик та ко да рад на њи хо вом ту ма
че њу тра је до да на шњих да на. Пре ма проф. Ма ти 
Ши му ни ди ћу, нај ве ћи про блем пра ви ли су са мо
гла сни ци ста ро сло вен ског је зи ка јер су од 13 по сто
је ћих са мо гла сни ка, ита ли јан ски и гер ман ски за пи
си ва чи раз у ме ли тек пет, а оста ле су по и сто ве ћи ва
ли са бли ским или су их јед но став но иг но ри са ли. 
Не што ма њи про блем пред ста вља ли су су гла сни ци.

Ко ји је раз лог за што су упи си ва на име на на мар
ги на ма тек ста и из ме ђу ре до ва тек ста? По сто ји код 
за пад них ау то ра ми шље ње, ко је је из гле да при
хва ће но и код нас, да се са по кр шта ва њем ју жних 
Сло ве на и упо зна ва њем Би бли је као све те књи ге 
фор ми ра тзв. „култ књи ге“, од но сно да су сло вен
ски вла да ри по хо ди ли Акви ле ју ка ко би се упи са ли 
у Че дад ско је ван ђе ље, ко је је на вод но сво јом ру ком 
на пи сао Св. апо стол Мар ко (13).

По сто ји јед на за ни мљи ва исто риј ска чи ње ни ца – 
да апо криф на пре да ња о Св. чте цу Ер мо ге ну и ђа 
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то ри ја ма, с об зи ром на зна чај Акви ле је, од но сно на 
Че дад ско че тво ро је ван ђе ље јер оно на ста је, сма тра 
се, нај ве ро ват ни је кра јем 6. и по чет ком 7. ве ка, зна
чи ско ро 2 од но сно 3 ве ка ка сни је.

Упис сло вен ских име на на стра ни ца ма овог тек
ста нај ве ро ват ни је го во ри о још јед ној из у зет но 
бит ној окол но сти, а то је да се пре да ње о ра но хри
шћан ским син ги ду нум ским му че ни ци ма из 4. ве ка 
ни је из гу би ло, већ да се оно то ком ве ко ва пре но си
ло ме ђу на ро ди ма ко ји су би ли ве за ни за те ри то ри
ју Или ри ка и Цен трал не Евро пе, ко ји су жи ве ли и 
у вре ме све тих му че ни ка. Пр вих де вет стра ни ца са 
упи са ним сло вен ским име ни ма го во ри о то ме (уп. 
јед но од нај ста ри јих пле ме на на те ри то ри ји за пад
ног Или ри ка, ко је но си на зив Мо го ро ви ћи – пре ко 
30 фа ми ли ја je при па да ло овом пле ме ну (14); уп. 
то по ним Мо го рић, 30 км од Го спи ћа, Ли ка (15)). 
Та ко ђе, упис пр вих име на сло вен ских вла да ра то
ком 9. ве ка, у вре ме ра да Св. бра ће Ки ри ла и Ме то
ди ја ме ђу Сло ве ни ма, го во ри и о же љи сло вен ских 
вла да ра, кне за Рас ти сла ва и кне за Ко це ља, по ре
чи ма о. Алек сан дра Шме ма на у књи зи Исто риј ски 
пут пра во сла вља, да учвр сте хри шћан ство на сло
вен ском је зи ку и да оја ча ју сво ју на ци о нал ну не за
ви сност у од но су на гер ман ство, но вог исто риј ског 
ко ло са ко ји је у то вре ме на ста јао. Св. Ки ри ло и Ме
то ди је до ла зе код кне за Рас ти сла ва на ње гов по зив, 
док кнез Ко цељ (уп. то по ним: ме сто Ко це ље во, Ма
чва, за пад на Ср би ја) по ста вља са одо бре њем па пе 
Ха дри ја на II, Св. Ме то ди ја на епи скоп ску сто ли цу 
Св. апо сто ла Ан дро ни ка, апо сто ла Па но ни је, ко ји је 
био пр ви епи скоп Сир ми ју ма.

По сле смр ти Св. Ме то ди ја рав но а по стол ног 885. 
г., из Мо рав ске би ва ју про те ра ни ње го ви уче ни ци, и 
та ко у овим обла сти ма фак тич ки пре ста је слу же ње 
Ли тур ги је на сло вен ском је зи ку.

Мо жда је дан од по след њих тра го ва по што ва ња 
по ме ну тих све ти те ља ме ђу Ср би ма на ла зи мо ин ди
рект но у жи ти ју Св. Сте фа на Сле пог, где сто ји:

„Због си ро ма штва и не ма шти не, а и због бли ске 
опа сно сти од Ту ра ка, бла же ни Сте фан и Ан ге ли на 
пре ђу из Ал ба ни је у Ита ли ју, нај пре на југ у Апу ли
ју, а он да на се вер у Фур ла на ју (код Тр ста), у та мо
шњи град зва ни Бе о град. Ов де се они на ста не код 
Сте фа но ве се стре Ка та ри не, ко ја ту бе ше ку пи ла 
је дан за мак са има њем. У око ли ни овог гра да Бе о
гра да жи вља ше сло вен ски на род, и у цр кви се оба
вља ше Ли тур ги ја на сло вен ском је зи ку. Пра вед ни 
Сте фан и Ан ге ли на оста до ше са сво јом де цом до
жи вот но вер ни Пра во слав ној ве ри и Цр кви, што ни
ма ло ни је би ло ла ко у она вре ме на и у оној сре ди ни 
ла тин ској и пап ској.

Са сво јом по ро ди цом Сте фан жи вља ше у Бе о гра
ду (16) у скром но сти и оску ди ци, при ма ју ћи по не
кад и ми ло сти ње са ра зних стра на. Са бла го че сти
вом су пру гом сво јом Ан ге ли ном он се на ро чи то 
ста ра ше да де цу сво ју об у чи жи во ту у сва кој по бо
жно сти и чи сто ти, и у то ме му ми ло сти ви Го спод 

по ма га ше. Иа ко бе ше од мно гих стра да ња и стран
ство ва ња обо лео, бла же ни Сте фан не кло ну ду хом, 
не го бла го да ра ше Бо гу на све му...

... По сле ово га до ђе и бла же на кон чи на све тог 
пра вед ни ка мно го стра дал ног Сте фа на, и он мир но 
пре да де ду шу сво ју у ру ке Го спо да сво га да на 9. ок
то бра 1476. го ди не. Ње го во све то те ло би по гре бе но 
у Бе о гра ду, у Фур лан ди ји.“

Го ди не 1054. спу шта се те шка за ве са на ове те ри то
ри је, и не са мо на њих, већ и на се ћа ње на по ме ну те 
све ти те ље. Док на за па ду њи хо во по што ва ње у фор ми 
ри мо ка то лич ког об ре да по сто ји и да ље, ме ђу пра во
слав ни ма по сто је са мо искре ко је ука зу ју на ње го во 
по сто ја ње. Та те шка за ве са усло ви ла је и не ста нак из
вор ног пре да ња ме ђу при пад ни ци ма Ју жних Сло ве на, 
ста нов ни ка он да шњег Илир ка, и о њи хо вој кр ште ни
ци у Че дад ском че тво ро је ван ђе љу где су пр ви пут би
ли упи са ни као кр ште ни хри шћа ни.

Мо ли тва ма све тих син ги ду нум ских му че ни ка Го
спо де Ису се Хри сте по ми луј нас гре шне.

„Ако на ђеш не где не што из де ла све тих Ота ца а 
не маш хар ти је, за пи ши на оде ћи сво јој“ (Све ти Ата
на си је Ве ли ки).
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