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nетаЧRО праЗRовање Васкрсења ~ праВОС)I. ЦРКВIi 
и 

РЕФОРМА КАЛЕНДАРА 

Ускрс, Васкрс. Васкрсеље Христа Спаситеља нај
већИ Је и П8эначајнији празник свију хришhава и 
хришhанских цркава. 

Ускрс се празнује у спомен страдања, смрти и 

васкрсења Христова и ако љегов у жи значај опо· 
миље само на овај носледљи дoгa~aj. 

Може се реiш, да припрема за празноваље У с
крса почиље почетком великога поста, а нарочито на 

осам дана пре Ускрса, Лазаревом Суботом, којим се 
ЧИНО:М ОПОМIIЊУ хришhави на улазак Христов у_ Јеру. 

салим, место Његова страдаља, смрти и васкрсеља. 

Јер 1I ако је Христос и пре тога дана проповедао 
и учио народ Новоме Завету, љеговим уласком у Је
руса.шм отпочиље НИЗ оних догађаја, који су га до
вели ва Голготу, претходни чин васкрсеља. 

Због тога је улазак Христов у Јерусалим нераз
ДВОЈан од свега онога ШТО се до са:..юга васкрсеља 

збило, и зато се пред сваки ускршњи дан хришhапи 
опомињу на све те догађаје од уласка Христова у Је
русалим ДО самога васкрсеља. 

А:ш се хришЪанп не опомињу СЮIO читаљем све
тих кљига, певаљем светих песама, проповедаљем и 
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описивањем догађзја, псЬ II са,МПМ понаЈ3љање:м, репро
дукцијом појединих догэ:9<lјrt П3 тога доба. 

Са}l улазак Хрпстоп у ]еруса.1ИМ и данас се ре· 
продукује литијом и НQшеЊбl гганчице, прпближно 
као и у доба ИСТИНСКОГ уласка Христова у Јерусалим. 

ПричешhИПilње, давањс :хnеба и вина ХРИШћэнима, 
" . 

КО)И се за таЈ чин npuyrOTODe, потпуна Је репродук-

ција чина тајне, ПQСЛО;l,ње вечеРЕ: Христове. 

Изношењеы ПЛ:1штаНlJце на I:!елики Петак репро
ДУКУЈУ се ва извесан, према l1рилнк:нra измељен, начин 

догађаји, који су се тата iJ.эна и у одређено доба дана, 

дешавали у истини пре толиких l-одина -
Ве .. ш.чину и IIзузетан значај Ускрса међу свима 

осталим хришliaНСКИ:М празпицим2. ЧИНИ независност 

тога прэзновања O~ осталих празнтљ:а хришhанске цркве . . 
и пгатњом ДРУГИХ празника KOJI-I Ћ!У претходе или КОЈИ 

:му слеДУЈУ. 

Сви црквени ЧИНОDИ и прагновања од почетка 

велщ{ога до поqетка ПеТРОlЗа поста јављају се сУс· 

I,PCO~! заЈедно, ОД њега зависе п ГСО њему се управљају. 

Сви UFквени обре.::\Ii, ЧIШОсп IJ празници који 
се збивају и трају DПlпе С)\ чепртине сваке године 
110свеhени су успоr-:ени на T<lj недиюr празВlЗК хри
шћанскп. 

Ако је допуштено упоређење, може се реhи, да 
у СКРС са својим I1раэницима н 06ре;:џша uтоји као сунце 

• 
са СВО}ИМ планеТСЮIlI CLJCTe)Jo~! у коме све планете 

од љега - сунца - sависе, с ЊИbl се крећУ и ПО њему 

се управљаЈУ. 

Ето, тако је велики, узвишен и свет значај Хри
стова Васкрсеља. 

И тај тако велики, тако зна'Јајан, тако узвишен 
празник у ХРИIDћЗНСТВУ, источна православна црква, 
противно свима одредбама ХРИШћанске цркве, још и 

данас, грешно по времен>', прославља и светкује. 
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Пра:ШQвањо Ускрса или пасхе у ХРИШћ[Ј,НСi<ој цр' . . 
'I\'ВИ СТОЈИ У теСНОЈ вези п проистпче неПОСРС;Ј;НО из 

п;]схе\ rю]у (јУ праЗlIовали Јевреји у СПО.\!ен свога 
избављења из МИСЈ1РСКОГ ропства. 

Сама реч пзсха значи )про.lазакс (transitus); а 
обред праЗНОl3ања пасхе код Јевреја ОСНlша се на ОВИМ 

одредбама Старога Завета: 
"И саВ1!а Мојсије све стар;еши:пе ИзраИЉСI<е, 11 рече 

IНJ.: I!збе~ите 11 У3А1ите себи јагње п:ш јаре по породи
щша СВОЈИМ II ззкољи:те пасху. 

,.и узмите киту псапа 11 за~очlIТО је у крв, која ће 
БИТlI у 3ДЈ"ели 11 покроппте горњи праг tf оба Довратка 
крвљу, која ће бити у здјели, и IШ један од вас да не 
113ЛЗЗll на врата куhпа до јутра. 

»Јер ь.е за~~и Господ да бије ~l11сир~па Кад види крв 
на горњем прагу u на оба довраТf(З проhи ће Господ 
){IIМО она :врата ll-Hehe дат\! :крБ1ШВ:У да уђе у куће :ваше 
да убија, _ 

~И држите ово жао Зal,оН теб!! II сино:вима твојим 
до BlIJeKa. 

:&И кад дo~eTe у земљу коју ве Ea~ дати Господ, као 
што Ј'е казао, држите ову сиуж6у 

"И :кад вам реку синови вашu: Юll,:ва nrl~1 је то служба? 
"Реците: ово је жртва за прО)I3.ЗЮС Господњи, RRД 

проljе куће синова И3РЗ!lЉСDIIХ у М:!спру, убијајуhи МII
СlIрце а домове наше сачува.« (Моје. 11, 12, 2I-27), 

Као ШТО се зна, I~a;J: је изврше!! тај покољ око 
nOHolHI, Фараон ПО3iЩ l\Iојспја п Арона по нови и 
рече IIЫ да могу И<Јраиљци IIзаhи I!Ј љегове земље} и 
ослоБОДИ'lИ се ропства. 
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»Та се НОЋ светкује Госпщу у коју их иаведе из 
Мltсира; то је ноћ Господња, коју треба да свеТКУЈУ си· 
нови Израuљеви од кољена на ко:ьено, 

::t>И рече ГОСПОД Мојсију II Арону: ово нека буде 
захон за пасху; и ни један туђин да је не ј еде« (11 Моје. 
12, 42, 43). 
ИСТОМ наредбом, којом је Бог наредио Мојсију и 

Арону како треба светковати пасхалну ноћ, одређено 
је и време светковања: четрнаестог дана првог ме
сеца (Авива:) сваке ГОАине. 

»И рече Господ Мојсију :и Арону у земљи Мисир
ској говорећн: 

.. Овај мјесец да вам је почетаIё мјесециыз, да вам Је 
први мјесец у ГОДI1ВП. 

",Кажите свему збору Иэраи:ьеву и реците: десетога 
дана овога мјесеца, сваки Hef\a узме јагље или јаре по 
поџодицама по једно на ДO~. 

»И чувајте ra ДО четрнајестога дана овога мјесеца а 
тада сав ICОЛИIШ збор Израиљев нека га закоље у вече. 

",И нека једу :месо исте НОћН на ватри пе'lено, с 

хљебом пријеснијем и са зељем горким нека једу.« (11 
Моје. 12, 1, 2, 3, б, 8.). 

,.Јоtп рече Господ Мојсију у Пустиљи Синајској, 
друге године ПО изласку ЊIJХОВУ 113 земље Мисирске пр
вога мјесепа, г()ворећи: 

. ,.Нека славе синови Израиљеви пасху у O::IpeIJeHO 
ВрИЈеме. 

,.Четрнајестога Дана ОВО1"З :мјесеца у вече славите је 
у одређено вријеме, 110 еВllјем за!\ОНmt:а и по евијем )'ред
бака њезинијем славите..ј.е-с{.Моје . . 1\T~'-9,. I-З). 

"'Још рече Господ Мојевју говореhи: 
.ЧетрнаЈестога Дана првога ~Iјесеца у вече пасха је 

Господља« (Моје. lII, 23, Ј, 5.). 
",Држи мјесец Авив, те слави пасху Господу Богу 

својему, јер мјесеца Авива извео те је Госпа;!; Бuг твој 
из Аlисира ноћу'" (Моје. У, 16, 1). -

Као што се јасно ВИДИ, Јеврејска пасха била је 
празник радости и весеља због спасења и ОС.Аобо~ења 
Јевгеја од МИСИРСRОГ ропства. 

Појавом Христовом и оснивањем Новога Завета, 
апостоли и ученици Христови, с једне стране угледа· 
јyhи се на извесне одредбе CTapora Завета, а с друге 
стране, да би можда прелаз к новом учељу народу био 
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.:ЈаКl1lН и ПОСТУНННЈН, задржавањеы извесних старих - . ()оич:ча, УСТ;)ПОВИС1И су, ~JCCTO старазаветног свеТКОвЭња 

ос.10бо~еIЬа, :место стаРОСЈа!Јстне пасхе, новозаветно 
светковање ослобо~ења, и то ие о;!. I\''Iисираца, веЬ. од 
Н.1ЭСТП сатане и паК:IЭ; устаНОDИ.Ш су празноваље но

Бозаветне пасхе опет клаље:м рпьетэ. 

Клаље llовозаuетног јагњста 0зна'IaваЛQ је сада 

страдање и смрт Хrистову, који је себе, као јагље 
принео на жртву ради спасења рща људскога. 

,. QЧПСТ1Јте дакле. стари. кваСfiЦ да будете ново тиј е· 
сто, као што сте ПрИЈеСНI1; Јер II пасха наша зак.ла се за 
нас, Христос. 

»За ТО да празпује:оЈО не у староме квасцу НИ у 

квасцу паКОСТlI 11 лукавства, него у пријееио:м:е хљебу чи
стоте п истане« (Ап. Пап. КорlfНЬ.: 1 ПОСЛ. S, 7, 8.). 

"А сјутрадан видје ]ован- Исуса rдје Iще к њему и 
рече: гле јагље БожЈе, које узе на се rp\ljexe свијета'" 
(Јов. 1, 29')' 
На тај је начин врло лако, без иканпих потреса 

и без икакво борбе, само с Другојачим ту:мачењем:, ста
розаветна l1асха прешла у новозапетну пасху . 

• 
За ПРВИХ сто педесет ГО,:Ј;и:на ПОСЈЈ.е Христа, нигде 

се не спомиње, да је међу хришhанима IlостојаАа ма 

каква раз."'Iика у празновању пасхе. 

Хефе:Је) вели да се о;:;;мах после половине дру

гога века први пут сретамо са извесном диференцијом 
у празповању пасхе међу Хрi!шliашп.ra, коју саопштава 
Евсевије (l1ist: есс1. V, :24) п !юја се појавила на са
станку Поликарпа (еписк. из Смирне) са Анисетом 
(епнск. из Рима), али се не казује у чему се та ди

ференција састојала. 
За тим се другим документима, КОЈе исти писац . . 

исцрпно и I"РИТИ'IКИ наводи покаЗУЈе, како Је та ди-

ференција у празноuању пасхс Ne1jy хришhанима узи
мала сне пеЬе размере и I,ати је цео хришћа.нски свет 

у поrледу праЗ1l0вања пасхе бно у rлавноме подељен 
на два табора. 

1 Dr. Carl Јо.срћ УОП Нс[сlе, 1ЉсЬо! Уоп Rottcnburg, Conci1iengcschichte 
П Ausg. 1. В. 88. 
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За питање, КОЈе се (!нде расправља, нема никакве - . осооите взжности да се у детаљима износи раЗВОl те 
- '" ,., 
распре 11 разлози КО]ЮIa је сваки таЈ таоо}) правдао 

своје празнова~е васхе; овде ЋС се само на основи 
АОr:умензтз, КОЈИ се у T())r делу наводе: извести су

штина распре, како 6п се боље разумс.1О ОНО што је 
после тога следовало. 

Иаа ШТО је раније наведено, Јевреји су празно
вали у Бреме Христово пасху четрнаестога дана свога 
пр::ога месеца, Нисана, у ве<Iе (quarta decima), беs об
зира на недеЉИ1l дан у који је тај датум падао. 

Познато је да:ъе Ј',а је у доба Христове смрти 
јС!ЈрСЈска пасха празноваН<1 у суботу и да је тело 

Христово ноь.у измеЪу петка и суботе скинуто с кр-- . . 
ста и сахраљено, да не ои на дан пасхе Jel3pCJClte 
остало на :крсту. 

",А будуlш да бјеmе петак, па да не би тијела остала 
на крсту у суботу (јер бијаше вf'лD.ки дан она субота), 
Јевреји молите Пмата ;\З ШI пребију rолијеНlI па да llХ 
скину« аован, 19. 31.). 

И један део Хрищhана, држеlНl се строго датума 
одре9еног у Старом Завету за празноваље ,пасхе, пра·· 
зновао је пасху заједно с ЈеврејИ~Iа, четрнаестога 
Нисана, без обзира на не;I,ељни дан у' који је тај да
тум падао; ти су ХРИЩћ:ШИ названи били иварmодс
щutа1-JU - чеmрнаеСйlНU1t,Il. 

Други, знатно вehи део ХРИШћана хтео је одр-. . 
жати у IIOTIIYHOJ успомени сваки ПОЈедина моменат: 

распеhе и смрт, сахрањивање и васкрсеље, OHRKO како 
су се ти NО)Јенти ЛО вр.е;.'6НУ У иеl'И-ИИ '--дurаiуIЛИ; "'rИ 
су хришhани празноваЛlI цасху увек у недељу (прву 
после 14 Нисана), јер је Христос у недељу васкрсао и . . 
тиме тек СВОЈе дело спаесња човечанства нрунисао. 

Ови се хришhани нuзивају неде-ьницu.ма. 

Постојбина четрнасстника, како Евсеrшје наводи, 
била је Азија, тј. Asia procons~Jlaris tf об.н~жње llPO
винције. Цар :Константин Велпки наводи (:по Евсевију) 
да неАељом празнују насху )(~Be цркве на аападу, југу 



9 

и северу, а юrено: Рюr, це:ш Ито.лијfl, Афрl1ка, ЕгипаТ 1 
11Iпаинја, Га:;шја, Британија, Лнбllја, цела Ахаја (Грчка) 

а тако ИСТО 1I АiJец~зе Азије 11 llонтуса и l{илtJкије. ( 
Н ;~OI~ је разлика у праЗl:lовању пасхе међу хри

Шћюшма била ОШ::'К1за, 1(аl:О ј (} горе 113.ТlO;l\еио, дотле, :може 
со реЬи, то питање ниiс 6И:10 заплетена, А,1Н доцније, 
а нарОЧIIИО од Tpe~,eгa ueKa, посталО је то IIlпањемноrо 
С.10;неЮIЈе, ПIJШ'!'О се у чисто DepCKY приро;r)' тога ПП~ 
тања ЈЂ:ЮО још један саС!Нl1{ НОВ моменат: асtпроно.ЦСКll. 

Ево како се у r:t<lBHOMe развијало та питање до 

онога доба кад је о љему имао решащпи Никејски 
Сабор'). 

Пошто су четрнаестници праЗНQва.Н1 своју llасху 
увек Ј 4 Нисана, бсз обзира на недељни дан, а СВИ 
оста.Ш хрншi1ани у нед;ељу пос:rе 14 Нисанn, то се 

О;Ј,М8Х I10СТ8В.Ъu. питање: па када у години пада таЈ 14 
Нисан? И.IИ: 'Како СС тај месечни датум слаже са СУН

чано:м годином? 
Нисан је први :,!есец у литургијској јеврејској 

месе'lево) гадни!! н lIa~a цео Н.Ш г.'з.вним делом у 

пролеће, тако ;:r.a прml пун месец у тој новој години 
l1В;Џl llоuле IПИ: на cJ..\Нl дан l1родећве гавнодвевице. 

Мес('ц Нисан почпње 01-l0га ЩШ3, кад се први пут у 
неСIС види срп Я.,:цога :Јесеца и тај се дан бехежи 

rcao 1 Онпn. 11. јер Јевре-јп почиљу рачунање сваког 
;Џ1Н:1. у Be·-le. По -.0:\1(; рачуну пун :месец пада 14 Нн· 
сана (luпа XIV) у веч~. СУТ[Ја дан опет у вече почиње XV 
дан ит д. Јеврејска је насха 11Очшь:.\ла даъ::ле 14 Нисана 
у вече, тако да је п сутраlliЊИ дан, до у вече био дан 

пасхе2). Другим реЧlша, јеврејска је пасха празнована 
увек Првог пуног .11С(f.'Щl После йролепне равнодневнце. 

Четрнаесници су IIрема томе праановали своју 
пасху такођер тачно на дан пуног .-иессt<а йослв ира
лс/те равноднrвlЩС, без обзира на недељни дан и без 
обзпра да ЛИ Ье тај пун "lссец пасти увек 1 4 јевреј. 
ског Нисана нли не. 

1) С. Ј. ]Jc(~lc пр. cit. ~2" ete. 
2) От. Јо,,'р\) Ba~b -- ИјС O"t~rfc,l - Llсr~сЈШ\ln,~; r'l~iburg јш DICL.gR~ 

1907. р. 8. 
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Хришhани недељници llраэновали су евоју пасху 
увек у недељу йосле ирвог Й)'1iог .месеца йосле йролелнс 
равнодневuце.Акобu тај ПУН ~Iесец пао у недељу, пасха 
није праанована у ту недељу веЬ. у идуhу, а ТО с тога, 

што се васкрсење није з6и_10 на дан 14. Нисана (када 
је Христос био умро), ве[) после тога датума. 

Пошто се Јевреји ПОС:lе разорења ЈеРУСЗЛIша нису 
тачно придржава.:ш старозапетноr прописа за празно· 

вање своје пасхе и пошто су хришliЗН!1, И 'Iегризест
ници и не;:Ј;е.ънзци, пр33НОI:Jање пасхе uезали за рав

нодневицу и пун месец, то су ОНИ :моrалн са~ш одре

ђивати дан пзсхе, неЗаВИСНО ОД Јевреја, нарочитим па
ОХЗ.1НI!М рачуном и склапање~! нарочитих пасхалних тз

блица. НајСТiJрије таю.ю ра'Јунање извео је Хиполит 
за период од 1 Ј 2 година (од 22 2.-333. после Хр.\узевши 
:као основицу шеснаест о ГОДИПIЊИ циклуСј по коме Је,llосле 

16 година ускршњи пун :месец падао У исте дане :ме

сечне, а,~и не и недељне, а после 112 год. У исте и 

месечне и недељне дане. 

3а нас је још важно 
полптова рачунања: 

да УТВРДИМО ова факта Хи-

1 Хиполит Y'I'llpt}yje пролеhну 
18. март и по томе дат)':му врши 
рачунање. 

равнодневицу на 

СВОЈе ускршње 

2 Ако му 14 падне у петак, онда је тuј петак 
узео за Велики Петак; а ако падне у суботу онда за 

ускршњу недељу не_ УЗЮ1а сутрашњу недељу Dch осам 
дана доцније (на пр. за ГО;::(. 222.). Исто тако, ако 14 
падне у недељу, онда је УСКlliLпраз~~оJ.lil,Н . .у ЈLђ'.ћ.У_llе
дељу (на лр. у год. 227.)· 

Како је ХИЦОЛI1Т био један од највиђенијнх учи· 
теља. цркве у Риму, то се ':'lOже сматрати да је ње
гово ускршње рачунање вредело за целу западну на

рочито РИМСКУ ЦРКВУ У III веку. 
Други центар ме9У llеДсљницама за ускршњс ра

чунање нојавио се У Ал.ексан:дријИј за ОНО време при
знатој вараши астронома. И юrексаНДРИЈска црква узела 
је пролеhву равнодневицу за полазну тач:ку и њен ве-



11 

Л'ИКИ влаДика Дионнспје 05јш.ш 
• 
Је;\ан ООiOГО,Ј.ИШЊИ 

ускршњ~{ канон, о KO)IC се ниu!та. деТ;}.ЪННЈе не зна. 

Зна се само\ да је други један Алекс3.щ:рпmщ, Ана
толије (од 270. вла;щка у ЛаО;l,нкеји у Спрв.ј!!) нзга
чунао ускршње таб.lИlt,е узев 33. основицу ;1,еветпаесто 

l'ОДИШ1ЬИ ускршњи ЦИК:I)'С; те таб:Ilще ПО')l1lЪУ са ::1::17. 

rоДино1'lI. 

Из тога АнаТО,1ијеЕа pa~!YHaљп наро'што Dа.ъа ис

таћи ово: 
1 ПолазећИ од Основног правила, но I;o~e су стари 

Јевреји светковали пасху после равнодновице1 то се 

и хришhанска пасха мора увек ЙОС.IС про .. 1ећне рав
нодневице празноваТИј 

2 Као равнодневични датум узима Анатолиј е 
19. :март. 

Овај деветнаесто ГОДИШIЬнциклус Анатолијев претр
пео је доцније извесне :модификације, ОД !~o.inx су на јваж·· 
није ове: Алексйндринци су равно;:щеВИЧН\I датум. пренелп 
са I g-or на 21. маРТ1 ,~ao што је то у оно доба астро
НО.'llСЮI ПРИ;1Ично тачно БП:IО. Зап'!м\ ако би 14-ТИ пао 
у суботу, празнова.Ш су Ускрс одмах сутра дан у нс
дељу (онако како је до данас остало) 

Према свему овоме ево какво ie стаље пасха. . .iIНОГ 
питаља бн;lO у почетку IV хрпшЬ.анског века: 

ЧетрнаеСТНlIЦП праЗНОDали: су своју пасху\ }-:ао 
што је раније П3:JQжено\ увек 14. Нисана. ОД ЉИХ l'y 
се И3;1,војв:ш не ca:-.lO извесни Азијати, БСЬ II многи за
падљаци п прихватили су 1I ОI1РЖ:1ЛlI та:ЩШЊ(1, нови] С) ен

рејско рачунање по KO~le је УСКРС ыогао пасти п пре 
равнодвепице. Тако је бп.'lО :ыогуl}е да је у току jCdh'(' 
исте године пасха ПР<iЗНОl:Jана два Пј'/II', je~aH пут по 
пуном месецу иза пролеЪне раDноднепицс, а други пут 

ПО пуном месецу пре раВНО;:Ј:невице Онп ХрИШћани који 
су тако праЗЈ10В<lЛП пасху, зов.1 се йроmопаСХllСlllе\ и 

нису то ИСТО щто И четрваестнИ1Щ, 11 ако-'се често и 

до најновијег Bpe~1eH;:J.1 погреUН\Q с Њ1-Јма изјсдначујi). 
Меtй НС)l;ељвицима постоја.1а је разлика у томе, 

што (:у А_,ексаIЏРИНЦl1 сиоју пасху одгсГуНR:l,1И по .1,CI:CT· 

1) Dr. JQscpl! BaGl •. -- Ор. ~i\. р, '", 
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"аесто годишњеы ЦИЈ:лусу станљајуhи јЈавнодневицу на 
:2 1. :март, ДОК су --Рим.ъапи, (док су се придржава:ш Хипо

лита) IIмаЈШ шеснаеСТQ годишњи (доцније 84-ГОДИШЊИ) 

циклус, са равнодневп'!ним датумом ОД 18 марта. Према 
ТQмедэкле, ако Једне I-о;rшне падне пун месец 19-0Г :марта, 

он је био за Лnтине 'ј скршњи пун ыесец и по њему 
су одреl]ива.ш и празновали пасху, ДОК је за Алексан, 
ринце тај НОВИ месец пцао йре равноднеВЈще и ОНИ 
су тога ради чекали идућИ пун месец, праанујуlш своју 
пасху читав месец дана доцније. Сем тога ако 6п пун 
месец после равнодненице пао у соботу, једни су (ААек
сандринци) IJрпзнова.ЈИ Ускрс одмах сутра дан у недељу, 
а други (Римљани) ОД.lОжили су У скрс за другу недељу. 
Ако УСКРШILН нун месец падне у недељу, и једни и 
ДРУГИ су одлагали Ускрс за ИДУћУ недељу. 



1 1. 

-;.,-: Т31<0 заrr_1етеНО?>1 стадијуму налазило се питаље 

о :врс:ыен)' ПРrlЗЈIОЩ\lЫt пасхе КОД ХРИIПЋЗНЗ, почеп{ом 
lV века, Дакле преn С:Ј3ИВ никејског васељенског са· 
бора. Разлика у празнопању пасхс КОА хришhана СТllЗ

рала је :многе непрП,ЋЈКС Христовој ЦРКВИ II толике 
је досадне распре ме1ју појединим црква~Iа бl1ла изаз

вала да су, по речима Епифанија и Евсевпја, хри
ШfЈани били постали предметом подсмеха за погане1 . 

Стога се :МНОГО раније по:мишљала, да се ТО 1)т<l. 

ЉIШQ питэњс за цркву расправи 1Iа саБОРIJма, и у ТОМ . . 
циљу то Је питаље често расправљано на по)единим 

месним сабори:ма пред крај другога века 11 то: у Па
лестини по;:!; ТеОфIЈЛО)Ј из Цеэзрее и Нарцисо:r.r из 
Јерусалимај на РИ~IСКОМ сабору под Папом Виктор ом, 
у Понту су ит.Д.!! Тако реhи пред сам никејски саБОРi 
године 3 Ј 4. покушало се на сабору у Арлу да се по· 
стигне извесно јединство у том питању. У свом приом 
канону нареI;ивао је тај сабор, да се пасха празнује 
ипо die et ипо tешроге рег отпет огЬет, и папа је 

на уобичајени наЧIJН разаслао посланице о томе. Овај 
је сабор хтео ;:t;a преоблада римски начин празноваља 
пасхе, те да се ТИМ путем сва1iCИ други начпн, па и 

александријски, истисне 9• 

I Н. М п л;).!д. llраВlfЛа Васпонскпх Сабора 1<'1. 
z С. Ј. о. Hcf ele Ор. cit. ЈОЈ. 

3 С. F. v. Heielc Ор. еН. 325. 



Ме9УТИМ, разлика у праэноnању пасхе узела је 
била тако велике размере Me~y ХрИЩћанима, да се 
нико није хтео ни обзирати: на решења појединих са· 
бора ужега обима, и распра изме9У појединих цркава 
ВО9ена ј е са истом жестипоы после тих сабора као и 
пре тога. То је питање могло бити расправљено ca!lfQ 
на јеДНО:'1 општеи, Јвасељенском сабору .. , и први такав 
сабор, сазван 325. год. ПОС.'lе Хр,. у Никеји, бавио се, 

између осталога и расправом пасхалнога питаља. 

3а- нас није нарочито важно да знамо, кога се 
дана З25.-године' са?ор у Никеји састао и к~лико је 
дуго радио, колико Је на љему епископа и других АУ

ховника участвовало. Узгре;::Ј; само напомињемо да је 
тај сабор сазвао Цар Константин, да га је он отво
рио и љеговим радом У главноме управљао. 

Важно је, меЈјутиы, да се нагласи да је тај сабор, 
дотле разнолико схваћене п тумачене појмове о осно
вама ХрИШћанства, средио lJ систеиатисао израдом СИМ

вола Бере. До тога сабора свакп је хришhанин иска
зивао своје вероваље како је Х1;ео, како је умео и 
како је схватао; ОД тог сабора тек сви ХРИШflани без 
разлике исказују своје вероваље тачно и дефИНИТIIВНО 

утвр~ении речима: )Вјерују во јединаго Бога Оца .... с 

Не _ :маље је важно да се зна, да је та ј исти Ни
кејски Сабор поставио основе црквенога законодав

ства израдом канона за ХР!Iшhанску ЦРКВУ. ДО тога 
сабора свака обласна, па више пута и локаЈ/на црква 
управљала се по св_ојим ПQ..Oписима,-Jroј.и--су--често·{)или--
СУПрОТНИ прописима других суседних цркава. Од- тог 
сабора тек вреде извесни општи основни законски 
појмови и одредб~ за све цркве у хришћанству. 

Оне су тачке истаннуте претходно само тога ради, 
• 

да се ви~и, каквим се значаЈНИМ и важни1о! питаљима 

црквеним бавио Никејски Сабор и од наквог су оп
штег и доминантног значаја за све ХРИШћанство његова 
решења и уредбе. Без сумње због тога епископ РИмски 
Јулије 1, говореhи у своме знаменитоме писму о Ни-
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RејСКИ1 Сабору, три пута га наЗИflље ) веЛI-IКП:'f са
боро~>!« 1, 

По себи се Дакле разуме, )l,8 такву исту важност 
и значаЈ има и саборска решењс и ype~Jeњe пасхал
нога питања. 

Прво питање, КОЈС Је сабор одма по свом све· 
чаноМ OTuapaJЬY претресао и УТВРДПО, а ПОВОДОМ рас

прављања о арuјанској јереси, био је Символ Вере. 
Друго питаље којим се сабор занимао било је 

питање о дану Кад се пасха има светковати. 

Како ie и од кога је то питаље пред сабор ПО

стављено, како је и у коме смислу ОНО на сабору 
расправљано и претресано, како је и којим је речима 
ОнО текотуално решено и утврђено - нс знамо. Ни
какав ни званичан ни приватан текст о појединостима . . 
решеља тога питања, о таЧНОЈ стилизаЦИЈИ решења 

љегова, ве ПОСТО)!!. 

Зна се само ОПШТИ рсзултаl' решења пасхаЛНQГ 

питања на никејском Сабору, и то онако како се то 
решење садржи у енцик.'1ИКИ самога сабора како ју 
је саопштио Сократ и у окружној посланици цара 
Константина како су је саопштили Сократ и Евсевије~. 

И један и други докуменат доносим, по преВО;Ј;У 

Н. Милаша: 

у саборној посдав.lЩII, уnрављеliOј uphBa~la у Але,,· 
сандрllјtl, ЕГIЩТУ, Пен-rапољу, ЛИБији 11 ПО свој васи:оној, 
сабор каже: "Јав;ъа~lO ва}! радосни глас iI о СУП1аСllју, 
:које смо ПОСТИГЈllI у пог:tеду дана свет}{овања пасхе; по 

вашим 'МОДћтва:ма 11 ово је пптање рјешено тако, да сва 

источна бра~.а наша која СУ прије светковаЛli! пасху са 
јудсјима, од сада ће је светю?ва:ги заједно с рuмљаню.l.~, 
с нама 11 са свима ЩПlма, 1(0)11 Је И3 древности свеТI<У)У 

по нашем обичају". 
у ОКРУЖllој посланици царевој к епископима, кој\! 

нису присуствоваЩl саБОру, КонстаНПili јавља: :l>Разправ. 
љено је било и У !lогледу CBeTora дана пасхе и оБыlш 
гласоы привнано је ва добро, да СВИ христјаllИ. ма гдје 
ОН11 )l(ИВИЛИ, имају свршаваТI{ спасвтелни празник свете 

! Н. Милащ Ор. сј1. 112. 
2 с. У. У. Н е (е i е Ор. cit. рб и Н. МИЛRШ Ор. clt. 101. 
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пасхе једног петог дан:!.. Јер, шта може бити љспruега If 

свечанијсга, lIего ка;:Ј; се празник, који усађујс у Ha~Ja 
наду на беС~Iр7ије, светкује од свију је;::{нако, по једна
коме ЧП1fУ п по утврђеНО:'ЈС реду? Прије свега УЧПНИЛQ се 
је непршшчним, да се овај свети праЗIIlIК свсткује заједно 
с јудејима, којп, QСКВРНПЦШИ своје руке 6езаКОНlпrщ чи
НОМ праведно су пораЖСНlr, као нс'шсти, душевнпм сљс

пило:.!. 3аIlУСТИВШИ њиоr.е _ обичаје, много ће бо.ъс бити, 
да се у будуhе продужу.iе онај правп ред, кога смо се ми 
цржаЛII од времена стра;џња ГОСllОДЊИХ пак цо цанас. 
Тако Дак:Iе, нека нс буде ниmТ<t обhега међу нама 11 ~IP' 
3KO~1 jY)JcjCKO~{ свјеПIНО:II. Нама је Спаситељ показао другу , . 
ставу; паше:ll свето:.! UОflJllоштовању ПРИЛIIЧИ СВОЈ рс:\ У 

времену II свој 8акон. ДржећIl се овога сугласно, љубезна 

браhо, МЈI ће:ЈО пше О;Ј;страlllIТИ од себе срамотно о нама 

ынење јудеја, као да ми не може}1O независно ·од lЬиових 

установа светковаТ!1 по себll. Него, о че}fУ су у стању 
правилно МIIСЛЈ1ТI1 ОНП, који, изврmивши убијство Господа, 
пису ВСћ прп СЩ.>}1е y;uy? ОНИ ступају не по њеком разум
наме правцу, него цоплаче се 8а ТИМ куда их поведе њиово 

ПРОТIJВIIlIЧКО Љ1а:юдушпје. 3ато они и у овом случају не 
В1ЩС :ПСТИНС; увјек у взб;IУДII највећој, они, у мјесто да се 
мудро поrЈРЮlе, светкују насху Два пута у ГОДИНiI, 3ашто 
бtl ии сл,еДIIШI њима, кад се они ОЧIПО У највеЬој зао:хуДII 
на::rазсr Ми нећемо нараnао себи допустити, да се два пута 
у једној истој ГОДННИ светкује пасха. ПаК да вама IJ нпје 
све ово предложено, ваше ће само блан)ра8умије поста

p<lTII се, да се чисте ДУШС ваше не OCI,:npFle обичајl1ма 
ндјГОРIJХ људи. ОСIШ овота, треба узети у обзпр, да pas
НОГ,lзсица у поr<IеДу овю·:ог важног празника пјере нпје 
lНJJ.:aKO' СУГЛfiСЕа НlI са б.l<1гочаСТЈЈје}l. Спаситељ вап' да
ровао нам је један ;З;ЗН да светв:ујемо наше ослобођењс, 
т.ј.' дан љегових светих сградања, и хтјео jf'; ШIaПI једну 
сноју ваСIIОНСКУ цркву, како 611 СВИ чланови исте, :ма ко
ЛЩ(Q Ш!'! бtlд'I разтэгщ,е'~~~QВffiI'Ч1tmм'--страяаlfа,' -про

НlIKHYTi'I били једним духом, Т. ј. једином божанственом 
ВОЈьОМ. Размислите сама по вашој свеТОСТIJ, како је зло 11 
неупутно, кад у једно време је;Ј;НР.: посте а други се ве
седе, и затим, п()сље дана П<1схе, једни пропаде npe}le 
празнујуiш, а ДРУГII ч)'пзју још установљене посте. И зато 
божанственlt је промисао одредио да ОБО буде на прави 
начин направљено 11 доведено под једно правцло, - на 
што, ја мислим, сви ае се саГ.'lасити. Кад је све ово тре
бало изправити на наЧiIН, да међу нама не остане ништа 
обhега са ОНИМ оцеубпјцпма И господоу6ијцима, одређено 
је, да сви морају примити онај ред, као најбољи и нај
придичнији, кога се држе све цркве, које су у западнnы, 



јУ:'КIa\)ј 11 сјСnСРIiI!~1 06Ш\С1!1~1Q. Д?,;~азе, 1I ОД KQra. се у"Лfi
њају са~ю !!o.:j~,~ llС'[ОЧI~С ЦРI,СС. Ја ~1]1C.'1!~!, да ј.,с 01Ю (,1IТ1I 

ПО!Ю:Ll110 а ваШОI G:r,НСР<\ЗУ)lнју: ЈНIU!а ј,с РЈ.ЗVорптост, 
('с;;;:mојG'::IЮ, pa;r,')CIJ!O lJР1Щl:Тi! ОНО, ШЈ'u се jC;-'\1l0;:r,уr.;}l;0 1I 

суглаСl!О 'IYDa у РШЈУ 1l ИТ:',:1l1ј~Ј, у сној А~':;-IЩ:I, lkп<'l
Ј!lIји, Г.Ј.1Ј1ј:l, :Gратзна;il, l .... Пll1Ту, :IШЈl1ј!Ј, у С:Ј6ј ГР'I1:vј, у .. .. .' , 
06:1<lC11B1H ;Ј.З)I}С":Ој, ;tOllТl!JCKC.1 il ЕI!:::I!!~ИЈСl~ОЈ, - Y3H~I;!,Y"~1 

У об:шр, Ј](: С;")1.'" lI(:}-,Н;IУ '-ЏК:Ј:Џ у СПО:ЈСlJу!ш! ~jj(:CJIOl;\, 
l1cro Il 10, ,1,а аб},.;: cyr:blc\:;e у ОБ(}),;С ~lOга 6!Ј'!1 3<1. СНС 11 

"DaKQra 11ајСIJСТ!lјlШ :ljC:10;\[. 00<1:,1 Tora ЧI1!l!l Cl', Д:i 11 З:I[Ј:1Б!Ј 
с~шсао захrјеlJf1, да ~Ш НС)Ј:;.'>:О нашта oU1iera са llpecTyll
шш јУ;Ј,сјЮ1Э. :Кра};с да ка:·Ј.;{;/ЈО: по obl-:lе~Ј суду свнју уста
lIовљено је, ;Џ1 c~ C!JeTI1 ПР:<3Д:!1l;: пасх.с ll~a еl;1,; ft-:OUJ.TI! 
О;:Ј; С!Јију у је;џш псн! ;(·ш. Није I1р;јстоЈно да ,ју;:..<:: РilЛlO
г;(аСllјс у погл.С;Ј.у то:шко CII<..:YOI а IJрсд."Il,-"га, [Ј (јоље је c:ь~_ 

Д1!т т ... кој УСТ:НШU!!, Koj:l j~ ЧПСТ;l 0;\ с:;э.КС ту1јС з:\6;ЈУ;1(: 

11 грјеха. ОНО шга је 'уСТЈ:Ю[,_ЪС:IO [ЈО БОЈО;! !Ja;.;aXtJY-ЈО:'( 
су").)' ТО;I1I\-:II;>': IЈ тщ,;о спсга:: СПI:С;'О;ЈЈ., P:;':lOCHu I1iJ!1:..rIlTC, 

t-;:ю с нсба даг :r K~O ЩЈа,;у Сl\,,,:lПСТIJ~"У а.l!1\.ЈБј';';:I; 1'-'1' 
све, што је УСТЈ,llQiJ.ЪЕ'!lО !~., СјЈСТ;;,\! C':lUO}JTJ',t:'. СП;;Сi.:(;па. 

мор;). се С'lI;).iр:П:Ј IЈзразо;ч ,:Ю,;,:ЩСТВс.:нс EO:"~. 06ja:;I;,;:-:"Ш 

устаНОlJе са(јора С!Јој :Ъ)'ЏC~1;O) СраЬа l1J.l.IlOj, Bl! !.~I~ при

Ы;ПIJ II OCTDapJ1T1! 1~0:111KO ОјlO, О 'ЈС;;!), Је ПР!lЈ~ Сlю:.1t_'пу,о, 

1,ј, llспопјс~аlЬС сјерс, ,0,1:1;;:0. 11 ('l.iYJ:Y, у lЮГ:Ј~;.!'у ClJCT
КО[!,lIьа lI;).схе. 0':;0 ја ;кс.'l\,1 за-,-о, да 611 ~IOl'ЗО с јЈа:,:а 

aaie;J;l!o v ic;::t;al! 11СТ11 дап СiJСТ!i:О!Ј;1Пi СВ(;'::I пра3Нll'; 11 за

je~HO с ;1з~т pa;::t;o\JaTII се о с;;е,ЈУ, JI да С.Ј, Бп;џ.:\,а TUiJ
Дl")КОРНОСТ n:ј:lшп[L. ;i!;p'Jt":I'Y Jj,L~ml ЧI1Jl[ј:Ј.::! пр\! :ro.\.!О),Н 
БО1'а 11 rш:.r,сlщ свугдјс д;;: }ј'Шi)с.l.ује II:1ПI:!. BjCj):I, ;.Н!ј) ;1 је
ДЈIOЩIС:Н1јс, MOI,\O ya\ljt:TII заје;~llv с ]JJ.:i!'" 6:1aro::\apI1Y ПЈССIУ 
Давачу cllera д06ра I! С'П;::С:ЈТ~:ъу Бог~-." 

Сеы ова ;].Ва писаН,-l ;Ј,ОКУ1Јента о р:џу Са.:50ра у 

пасхалном rштању\ ыа He~I;'.~!O ;L!Ј}ТИХ ДОКУ:,lената. 

Ако се сеIИМО сгањ:Ј., у КС-:',С се IН,_1!13i!ЛО ШIС
хално питање пре;:!; сазг.ш HiJKGjcIcor Сабора} DйдеЬе!lЮ, 
да су сви хрПШћаИ11 у ТСЈ:.l ПОГ.1е,Ј,~r бl1.'Ш п.одеЉЕ:НН у 

гла"Вно~[е на две груне: на оне КОЈ П спеТКУЈУ пасху с 

Јевреiиr.щ и без 06зпра 1]3. Р;:llЛ-IV;iНСППЦ.У 11 на оне 
:који паде рачуна о (ЈаЕНО,Ј,,~ещщи_ II<J садр;;":iIНС окру
жнице цара I{ОНGТ3lПИН<l IIЈ:iаЗ!1\ I;a је Сабор rлавну 

бригу ПОСlЗетио оним прrш:н, оа је еаЈЗ Сlюј труд био 
уложио на 'ГО) да оне ХРllщhане 1 који CneTI(yjy пзсху 

С Јеврејима1 одвојII o~ Јевреја 1I да их преведе у кодо 
равно,цне13ичара у опште. 

, 



Као што се зна, ти су хришhани празноnз.'1И своју 
пасху тачно Ј4-0Г нисана; ОДНОСНО па дан п,Уног ме

сеца1 па ма који то недеЉIlП дан бпо, Ii Сабор је сва
како желео да не буде DiJIL.:e хрпшваНlI: који ће Ускрс 
светковати рецимо Једног уторника ИЛИ среде; да не 

буде више хрищвана, који ]-,е се веселити 11 радоваТи 
Ускрсу у петак, кога је Д<1на Госпо;{ био у пајl3ећП~I 

мукама. С тога Сабору није по вољи што юra хри· 
пана, који се у том ТЮЮ р,ажнО:.,l nитаrьу! 1<:30 ШТО је 

пра~нован.е пасхе, наСЛnЊ<iју Щl ]евреј:, који са Је
вреЈима п ио њихову Р<1ЧУНУ праЗfl.УЈУ пасху, па 

да их једном за cвn.гдa од Јеnреја одстрани, посланица 

не бира речи, којима ве }епреје што пише хрншfiа
нима ОМРЗНУТИј она их наЗЈЈва: "J.tPCKO.ll јудејско.м СВС
тино.ч ll , nнај20рим, љуаиЈ.иl"Ј "ои.еубuu,а.lJtа u 20СЙООО' 
убuu,а.ма" и т. Д. С друге стране, нападајУћИ овако 
отворено Јевреје, посланица се чува да peKH~ ма и 
једну реч, )Соја би можда t.:aMa собом узбунnла хри
шhане који празнују пасху с Јеврејима. Посланица по· 
зива само ,да сџи хришl1ани, ма где они живели, имају 
свршавати спасителни празник свете пасхе једног 

истог данас, али се чува да каже КОЈИ Је ТО дан; у 

њој се изрично НШ'де не СIIомиње "неаеља"". На:ма та 
реч сада не казује ништа особито, али је можда у 

ово доба она једина била ;lОDољиа, да рзазове буру! ц 
зато је посланица нигде не спамиње већ само окО
~ИШНИ:М путем и после врло дугог увода, сасвим благо 

JI{ помирљиво, вели: ,Ј?Г]I!t/(;.:lu.мЈdёГ1iё- '060 -·-(Jiiiziit . по
вољиmо tt ваше.М 6лагоразу.!tuју: ваша Ас раз60рuw.осm 
6ездвој6ено paaOCf{l1-f.О йрu.ШfiliU ОЈtO што ссјеаноUуиЈНО 
u суглаС1-ЈО чува у PU.jl), и т .. д. С Спе се то очевидно 
односи на квартодецимане и протопаСХlIсте, и посла.

ниц-а. се стара да их б.1апш речима, тако рећН 1010-
леhи их, ПРЮЮ]Јil да напусте везу с ]е.вре-ји:ма и да 
llређу равноднеВlIчари:ыа. 

Сf.и склоп 11 стил ове посланице ,-::Ј.ОВОЉВО јасно 
објаШIb8.ва, зашто Сабор није формулисао нарочито 
решење, парочити канон о пра3I-IOваrьу паСХС ј }{(!;:Ј; је 

то урадио у другим Dитањимз. IIITa вище пре~.IЭ благој 
• 
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. . 
и ПОМИРЉИВО] сnдржш-ш ПОС.Аашще, кор ШЈ Једпо~r 

реЧII не Hapc~yj~, пећ саIЗ~тује и у неку руку ~[а.'IИ, 

нарочитог З3КОНС\(ОГ решеља, нарочитог канона, КОЈИ 

би по самом СВОМ ЗНачају 0:10 llзвршан, није НИ :мо

Г;lО, није НИ требало ;:Ј;а БУ;.I.е, ка;,: се а~е.'lело, да се 
размврица НС C~",JO стиша, већ и уклони јеlПiO~1 за 
CDarJla. Јер ]ЈЗ ca;tp:A~IJНe посланице јасно J1-З;'iaЗИ, ;Ј;а 

Сабору п није 600 задатак ;],11 lJзриче парочпто пра. 
вила за l1р2знов()ње Ускрса., Ilpll чему би зацело Д{)IlClа 
до највеЬнх супротности на СЮIОМ Сабору, Beti да се 
у опште у ПРИНЦИIlУ Ј1ЗРСНП да усва}а пасхалнl.I рачун, 

који се употребљава у РЮIУ II Афрпци, т.ј. да се 1!асха 
ОДРёђује, са обзиро:\! на ра[ЈНО,Ј.uевшщу, у недељу и да 
замоли оне хришhане, који о раЈ3нодпевВlЩИ и не;Ј,е:ьи 

не воде рачуна 1I који се васлањају на Јевреје, да у 
интересу је:nНООбраЗНОСТIl у lIраЗНОВ<lЊУ тога Haj~ 

већсг ХРИШћ~ШС1;ОГ празнина, Iiзпусте оне )КОЈП . , 
оскпрнивwи СВОЈе руке оезаконитим Ч1iНОМ праведно 

су пораженн: као неЧИСП1) ДУШСВНИ:l>[ СЉСПН:;О:l>I). Пlто 

сад и MCljy Р<l.IНIОДНf;нничаРИ.\lа постоје несугласице 
у датуму раuноднеnнице и у uщшус!!ма, дакле у ПЈl· 

тањима ЧИСТО научвог ёНctчаја, Сабор је ТО сматрао 
као стзар секундарнс r.pe,1.HOCTH, која ће се C:LMa еоБО1lJ 
израnнати. Сабору је БИ;JQ ста;!о ca:l>iO да утвг/1,И један 

општи ПРИНЦИП, ззто се у ПОС.ЈаНllЦlI нигде и ве СIlО~ 

:миње нн да је раЗ~ЈlIРII1Ј,а И3)ЈеfЈу равноднеlJlшчара из
равната, нитп да ова iОШ постоји; преко тога се пи
тања просто Щ){~;IaЗП Ьутке, преыда постоје извесни 
подаТЈ;И, као што ћемо воже ВИ;:Ј,СТИ, који показују да 

!'е и '1'0 питање на из~есаlI Н<l'lИ1! расправљено. 

Остаје Ha~[ са;Ј: З<1 fПС нај важније питање по ТОМ 
предмету: 

Кад Никејски Сабор није l!3РПЧНО форыу.Нlсао п.а
рочtпо правило пли lШНО.н о Bpe~leHY праЗНОllања пасхе 

у хриш1!анској ЦРКВИ, зна .1Il се, нрсыа OlIO:tJe како је он 
то l1итаље распр<\вио, };аћО ваља одређl1ватн l1lјазнс,~ 

ваЉе тОг највећег ХРИШћ[lnСКОГ ЈЈразни:ка? 

" 
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Несумњиво се зна. Јер се у О[Ш.IТе~I, ПРИНЦlliJСКо::.! 
решењу пасхаЛЕQга UПТШL" од стрпне Нш;ејСI';ОГ Са· 
бора, то правtJло садря(И. 

Иа посланице цара КОЕ,~тантина [)и;:t;1f се јЈ.СР.о: да 
се он у име Сабора обра!',:. четрнаССIlшцњ.\13. н про· 

. . 
топасхистима н пОЗI1Dа IJХ ;~:, п она праС;НЈЈљо,Ј.У СВОЈУ 

пасху онако, како се тај I!Ј!~ЗНИК lIIЮС;lаВ.ъа у Рпму, 
Африци И Т. Д., т.ј. Щl 11 СЈ:иI Bo;~e рачуuа о ,нс;џ::ъи 
и о равнодневници. Друпr:\I РСЧШIa, зпачн )џ'\ је ·На· 
кејски Сабор УСЈЈојно онај l:аЧ!ЈН IЈјн'\З:ноuања ппсхе; 

како је практикован кад 3о,lЈ<Ј.дњака п: А.':!СКСilН.'lрпнаца, 
те да се на ОЗНОIШ саБОIЈС:ОГ IIРИНЦlШСЬ:ОГ решења 
:може, о правновању пасхс, Ilсuести ОВО праВН.l0: 

Хрuшkанс1СУ йасху ,ии ·Ускрс треба йразноеаШlf 
у uрву недељу uоја до&е ·lic,a првога йунога .1lСССlф 
йосле йролеlmе равнодневНlще, 

То је правило очуваво све дО данас, и у овоы 

се ОА ПРИЛllке облику наТЈО;:m у свима дели:.rа, I~Оза се 
тим питањсм бапеј само ынсги можда и данас држе, 

да га је тако ФОР:МУЛJlсао С3.М НвкејСКII Сабор, док 
смо МИ видели да ОН ТО није учшшо, neh да се оно 
у таквом свои значај у NO;i;C формулисатп као веСУ)Ј

љива, HeOIJXOfIrE:la 11 Једпиа :lынчна I10сле;щца ПРИНЦИП
ског рсшсња l1асхаЛНQГ Iшт('(ња од стране Ню;сјског 
Сабора, Оно се, }J,<IK:IC, беs 11K<li~lle погрешке :може С)Ј<1-

трати нао правило HrH.::cjcr;')I" Сабора о празноuању 
у.скрса, 

Као ШТО је раније изложено тога су се правпла 
у главноме lIридрщава;нr НС·\СЉНЈщ.u If еКВИНОКЦИОна

ллсте, аАII да и Mel)y њп:ма Iшје би.10 јеДlJНСТLа. 
Немогуће је преТПОСТ<1Ш:rн )џl поједини (Н акП не 

сви) чланови Никејсксг CuOop<'l. вису 8на;rи З<1 те ра
злике, пошто је међУ њп:.ш 1:la:.o Ч.i<tнопа п са запада 
и ОД АлеКСН,II,РИl1аца. Па Шl,-If~ се о томе ШlIuта :не 

,-
спомиње у ОКРУ·ШН!lЦИ цар<Ј. ћонстанпшз. 

Према торс изло:шеној аН3ЛИ811 тога ДОКУ}IеНТ<l, 
ми потпуно разумемо, зашто се о тој нес)'гласнпцп 
ништа не спомиње. Пошто је, !шо ШТО смо Dиде,ш, 
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С,-,Сору 6[J:ra T.1:\H<ia Ь1Јј!Г:1 ;«1 :јстрн:::еСIшке И про

TOТI3.c:..:r1CTC ,ЈјЈ;шо:m ;,Ј. ПГll,~-,,,tI.У у опште на равно

ДЈ!СПIIlJ.Н') Р"'јУ');ш.е iJa'.'xe I:С\l<нрајуь.П;Ј;а је раЗ:ШRа 
у ;i::lТY:,IY Р;l:·.ё();i.НС:i\:~'~С C-::ЕУН,::дрне предности) није 

6i!,Ю Нlll!V.'l:lТЈ)чr;:r, ГО р;,,;!:.! I~1!PKY;;~1PO~! ДOI-;уыснтовати ту 

раз.1!Н':У ;Ј,:оја 6uз ,,":nј,ЬС н;\јис!,ој пећинН четрнаест

НlJка ЈЈпјс 6~r_':,1 ,1'1 ПО3i-I:на\ те ТIше ос:шбrпи УТИI~ај 
H;~ НЈЈот!нm:1!;:;С 

> 
р,шно;\непнце. Ш:РУ;I;ШЩС 

.\:ш н <1;(0 се о ТОЈ р::tЈ.liЩII ништа не ГО:ЈОри у 

ОКР:Г-Ј-.:ШП:Щ Ц:1!Ј:: KOI!CT~HT1!,!rt, као глапном званичНам 
:!,Cl,y~rel-IТY о решен.у паСХ;l,Н{'Јга П:П:1ња на ниr,~ејскоы 

C<16~:py, ЈЈОl~г()јt; .'lРУГП П().-~;<rШI\ којп до((азују да је 
н то Ji~lТ;Ш,'.:О на Сз.;)n[Ју Р:1f:IIр1lЈ.ъено. !{llрШI И3 Але· 

кс:н-џрпје у С[,О\јС Ргоl0gu-.; pasc!lalis наВО;Ј;И: 
.,ВеШI1-.::' C:1C1r,p i~;;\НЈ'-:I~!L:ЈО је УСТ:ШОВJIО)..{З ЦРIШ;] . . " 

:J.'-Il:"С~iЦl)iјiС!';<Ј, ПVl.UlО 1t.: O!I,1 li:Ј.ЈВСШТЈ!ЈЗ У томе, саоп· 

ј,уј;.; С\јаке -rO;\;r:IC ј,РСЈЗ ГТОС:-ЦШЩС РШ;СI.:ој ЦРКВI! дан, кад . . 
I1;Ц;t.~у !~i1.:1,~!r:~(: ЈП1Ј чстрнај',-:ГIJ, Т. Ј. Цзн, Юl;Ј; се IIма све-

О.ОЈ;:; ":Ј lJ;tcx:r; II ЦIН:Б:l!оС Р1Ј)lс"а с:юб1НIТ!I ПОС:Iе о томе 

CSoJi !\m·:!JI!"'. • • 

с.'1а'IНО TmrC IIзра"iК:\Б~ се н Папа Лав 11 у своме 
I1ПС~IУ Ц:lру Ы<l[Ј:шјану у }(,Ј \Iе ка.же: 

"С ТОЈ а се спеТјI оца (по::\разуиевајуhи) НикејСЮI 
с .. бор) ЛОСТ<1рзше да уК;ЈОпе г.РIL"1IIИ:У 8а ову погрешку. 
IIoncpaRajyhl! спу ову Gршу ,,:!еr,сандријско1t епископу (јер 
се чщшло, ;IЗ је }(ОД стари;.;: Еrппhана ОД старина остала 

DСШТЈ;на у ово).1 прораЧУ[Ј;m~љу) да он С!3<Ј.ке rОДIIIIе јавља 
;:џш liЈ.прС';Ј; П())ll'путе СВСЧ:Ш{)СТВ апостолска; столици, кој а 

(щ П![С~lеl,О С!;:\."1:!. }";(;I:{,сп!!.јш! црКD.:!:dа општу објаву"2, 

Нај.ч.:~ :\"нврос:;је fйже, да је Ни!(ејсr-:п Сабор, по 
CZll3eTY ;:::1U1С ;\r:lТс~[з.тач~ра уеСОЈО0 Ig·тогодишњи ус· 

кршљи lЏЛ-:.1УС,S 110ШТ!) еу. <-:"О што С~Ю ВИ;::I.ели\ по 
TO~Ie ЦУКIУСУ .'-\.l!Јf:саН;1.{Ј!!IJL:!! О;Ј,РСђиваЛII ускршњи дан, 
то Il3Т\З!I ;lQ i! овај ;\О!{)'\If:П,Н ПОј)G;l; горљих YTBpt)yje 
да ј.е Ншс'.;:јск!! Сn.60Р i!L:~}):ШИТИlЈПО усвојио алексан· 
ДрИЈСКО усr;ршљс раЧУНi'l.ње, са раЈ3ноднепицом 0,:1; 21 

.:it. 
1 С, Ј. ". Hcf~i<J ог. <J;t. 330~ Српс;..:п 

106. 

:Ј С. Ј. ". IIсЈсlс 0i" sit. Ј,". 
З С. Ј. '., Hcl~lc ог. cit. 331. 

llpeBO;~ ОД Н. MIIJlaWa, 01'. 
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марта и да се, кад УСКРШl-ЬИ пун месец падне у су

боту, Ускрс празнује Ој\~IШ.'~ сутра ;з:ан. 

* 
и ако је НпкејСIШ Сабор, ОВО тугаљиво питање, 

како изгледа, Једно:..! за свзгда расправио, ипак су го

тово све опе' раЗЛlше у празновању Ускрса остале.и 
после Никејског Сабора. }-ЈШlљани су се 11 даље при

државали свога 84-ТОГО,:;лшњег циклуса са раВНОДАе

Дневицои од 18. ;о.шрта. Т ако се десило да су се 

Латини год. 32б.~ т.ј. OД~Ja:·: идуhе године после Ни

кејског Сабора, као II у гo~: 330.,333·,340'1341., 343, 
разликовали у ЩЈззновању Ускрса ОД Александри
наца, Због тога је то Шtтање понова расправљено 

на Сабору у Сардикгr ГОД. 343., и на основи узајамнога 
поuуштања нзмеl)у Римљзыа п АлеI\сандринаца УТВр
t)еио је заједнич!{о праЗНQБ:lње Yct{pca за идуlшх ја 

година. 

Аливеhпосле неколико година, тај је компро.мисиs-
1>Iе9У Ilсточњака и запад.њака покварен, услед чога је цар 
Теодосије Велики llокушаFао да поново успостави слогу_ 

Године з87. Римљанп су прuзновали Ycr{pc 2I. марта, 
а Александрпнци, (који су нС'престано одржаваЛ!I PI\BHO

дневицу на 21. :март,) НЫRЛli су Ускрс пуних пет не

деља доцније, 2ј. аПРП:Ia, зuОГ чега цар Теодосије по· 
тражи објашњење томе 0;.( ё._lександријСl{ога еПИСКОl1а 

ТеQ1lИла. Овај се ода20ве томе 1103И13У JI састави, на 
основи познатих александрпјских правила, јеАНУ ус

кршњу таблицу, од ћоје ј<2 остао још само пролог. 
С тим се YCKpco~! ?3 18] ... sчд. бавио и Амвра

СИЈе и пришао Је алексан;rријском: рачунању. Кирил 
александријс.Ю1 скратио је УСl:РШЊУ таблицу свога 

ујака Теофила и састав по таблицу за 95 година од 
4з6.-531. после Хр. Поред тога Кирил је у јодном 
писму, уауЬеном паlШ, IJ3:1О)1;:I-IО погрешке латл!{ског 

рачунања, што су :масто пос.т1е тога УЧИНИЛИ и Еп. Пас

хаз~нuје ИЗ Лшшбеума и Ь:. Прот.ерије ИЗ Алексан· 
ДрИЈе по З3.ПОБЕ;СТИ Ц<iРС"IOЈ У СВОЈШ! Шlсыим:а папи 

Лаву 1. Последица тога бпла io, да је папа Лав, РIJМСКО 
рач}'нање чешhе прrrлагоt1rшао а;rександријска:'1е; щта 
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више у то је доба све знше преОВјЈађив::шо МИillљење, 
да Је ХР:јСТОС ц. Нисана јео пасхј', да је Ј5. (а не 
Ц. 1;:ао ШТО су СТnРП .f3lша:rн) У:\ЈРО, да је 16. у гроб 
ПО_'ЈОiЈ;ен а 17. васкрсао. Протсрије АлеICсандријСI<И 

Је ТО НЗРОЧIIТО У СЕО)! горње)! IЈИО.lУ опширно извео. 

Yt;KOPO за ТII.\1 0],0 -1-57. гo;~. покушао је Виrпо
рије !ЈЗ АКUIП<lJlнје, ЈЈО варе,'ј,би римског -архиђакона 

Хн."Iарпја, ;1<1 JlOnC;!,C у Cr-::Нl;Ј; РН:\1('::{О и il.tександријско 
• 

l1<lсха::шо РflчунаЊе; нзг;rс;щ врло вероватно, да]6 

XU.'I:1PII,ie, K:t;t је [!Остао шша, увео то НОВО рачунаље 

у год. 46 5., K;.J:~ се 84 того;џппњи I)ЈПIСКИ ЦIIКЛУС свршавао. 
у ТОМ НОlJИI цпклусу НОВИ су месеци били тачније 

o;:I,реlјСlШ н С[Је су дпферевције ИЗ:'iСГзу Римљана и Алек
сап;tрlШ<1ца БШIС УI,;rоњене, TaJ-~O да су се лаТИНСRИ ус· 

кrсп често никако, а често вр:то M3:'tO разликовали од 
а.lскс3.[џрпјСКtIх. У ОНШI СЛ."'1ајGвюtа, кад би 14, пао 
у суботу, ОСТЗIJIIО је Вшпогије нерещено питање, да 
ли ћ.С се Ускрс Ilразпоџатп одмах сутра дан ИЛII тек 
после oca~J .;~aH3.. Он је у таб .. шц<ша означио оба да
туыа остаШ!llillИ, да папа решава ту ствар у сваком . . 
ПОЈединоы случаЈу. 

}1еЬуТlШ, јuш су постојапе извесне диференције, 
ДОК није Дионисије Ма.lИ изра'lунао Римљанима, на 

ОСНQUИ: r 9-l'ОГО.1ишњег ЦИК .• уса ускршње таблице, које 
су се у све)ЈУ слага,и с a.1CKcaH;I;plljcKIIM patIYHOM, те 

на тај начин увео пзтпуну хаР"IQнпју у араЗ1l0вању 
у СI(рса. Њсейво је ра4унање било усвојено у РЮfУ 
1[ скоро це.1Ој Ига.lијl.I, ;Ј;ОК се у Галији скоро свуда 

УСКРС !lЭјЈа'-IУН:lвао по I3икrоријеву наЧИi:lУ, а у Бри
таП!.Iји 6:1.') је за;з;р·.-кан 3+'ТОГО;ЏIШЊ:I ЦИК;IУС са иаве· 
С!iШI lIопра,н;а~!а Сј.1ПЙЦl'Јја Севера. Кад су затим 

РПМСКП ,:-,шсдонари Ilpei3e:r.1 Хепгар:шју у ХРllшhдн
ства, УСВQјИ:IИ су ти HOBr1 хрншtiЈ.ЮI Д~он:исијево ра
чунање, а сrари су с,з 6p;rrdHC,(~I ХРИШћ~НИ у Белсу 

U~НцржаЏ<Ј.-"I!I crapora 06н:п;а, иза1заi3Ш(l ПОi:lнату бри

таНСf(У УСКР:ШЬУ рЗЗ!..lИр:ЩУ: коју је Ко,'умбан пренео 
II у Га;щју. T~K 1'0;::1. 729. CCti;J!la сгарих Британаца 
YCl10j 11 19 -ТОГО.'ЏI!UЊИ цпклус. 



Много ра<љје је оп.'\ј ЦИ:К.'1ус био усвојен у ШШ1-
нијп; за пuе~lе K:'fI.'Ia Бе.:НПСОi' побеАио је тај П~'·:ИН 
рачунэ.ња на Ц~_И:-'I З<1liа,1.У! Те се .може 01атраТlI па су 

се 0;1: ь:раја VПI п почеТ1Ш IX века сви хришћз.на ПО 
њсыу упраВЉ<l':Ш, о:ашто се НС5УТ!l:>!: 11 четрнаеСТНiIЧНО 
рачунање сащзгш угаСl1ло.1 

-

Ето, то је у Г:Ј<1ВllИ;о.[ патезш.[а раЗТ!Clј iI заВРШ~lтак 
тог петIК:}I' спора ~Iеђу хршпliаШlма 01>.0 праЗНОlJања 

Христова в?С"рсеЉ<1 l;ојп је трајао ot:o 600 го;(ина. 
Почев ОД КаР:l:1 Бе:шког сва ХРИШЬДШI празвУiУ Ускрс 
ПО ОПШТИ~I O),pe,'r,o:t:Ia, )'тврljеПU:\1 на HHl\:ejcKo~1 Са
б~ру (па QСВОГ!:IЦП I~-ТОГО,Ј,llшњег ЦНрксIуса са ра13НО
;!;пе[НIЦО~[ О); :! I. )Јзрта, К:-ШО су је постави.:{и А:rеь::саи, 

:Ј;РШ'ЩН), са об:3'I)ЈОЫ на ове посебне одредбе: 

Ако 6и н/н месец пао и на С<Ј,МИ дан раIШ(1;l,1iС

IШЈ~О) ипак се он C).J'ITpa као УСКРШЊ!l llУН ~Iесец; а!(о 

би се то Д(;СrI:Ю у суботу, Ускрс се празнује а;щах 
СУЧЧ )~аи у l-lt;~с.:Ьу 2:! марта н тај је ;Ј,аТрl најращtјlt 
:\IОГУЬИ J\~Hyi\! ) Сl:ршlЬИ, 

Ако ОП !ЈУН ысс::щ ПИО 20. :,J~'rTa, ;ЩК'IС у очи рао
НО.\~Ј-!с!Зпце, OHcl.'-' се О<IСI:ујс llрВИ fl;l,УћИ НУП ыесец 
који :-,;,о-"ке нз.ј:1,VЦlшје шtс-гушпи llOU."1C 29 ;1,.ctHa1 Т, ј, 
18, аЩ)Јпа; :1КО 1 З. <шр!!:r с 11O[lI1M меССlЏНI па;~не у 

пе~с:ьу, анд"- се УСlфС празнује у пдуfiу нсдеЉУ1 Т, ј. 
:!5. априла, н тај је 11:<Ј.ТУ.'l Ј-М/()оцнuјн ЫOI')'ЋН ;~aTYM 
ус[{ршњи. _ 

, с - Т<', • \" ' у 'О D· I . е· ~ ,1, \' .Ј", ::::: .. 33.~.;I, . '" r ') ,".'''·'е, С lp ОС:':'(:'I"С 1 ~.j. Г. 145. 
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Цео спор ОКО нрззноваља хрншћанске пасхе, КОЈИ 
је трајао DИГПС стотина ГО,l.ина И3~lе9У појединих хри
l11ћанских I~ркаl3а, као ШТО смо nид.елw, није се тицао 

начина, са.з;РЖIi:lе, ДОГJolЗТИ!{С с<рюг:Ј. пра3НОl3ањ~. nећ 
једино времена н:ш, још бо.1,е, датума и дана l1pa
зноnања. И Ы<I. КQЛИfЮ Дd је познавање постанка и 
раЗНОl" тога спор:t ДО његопа решеља важно са 'ШСТО . . . 
ИСТОРНЈСКОГ Г.,еДНllIта, IЗ<lља ваРО'IИТQ )'очити онаЈ эпаЧЗЈ 

љегов, У.оји Н!Ј),! покйзује, са ЩIКDИ)l I10стојанством и 

коликом су се IJстрајНОШГЈУ цр:кuеЮI поглавари 60-
РИ.'Ш баu~ 0"0 ТО1';.1 ;I;~T)'Ma, НрИ,'1,ајуЬи нарочиту важност 
ПlIтаrЫНIЗ: да .Ш ћС ХIЧIШ~1аНI-I праэноваТIJ Ускрс пре 
или поспе р;ЩВо;tнсщ-шце и ,1.3. :111 ћС се равноднеDница 
РЗ 1 1."'Н:111I 2 1 IПП 1. В. март1'\., П тек кад су сви хри

llЈћ<lНП НРИХRu.ТIf.'IJ-I рапиоднснииц.У о;:; 21. марта, тај јо 
nuшевеЈЮIJНИ: саор тим самим заврщен. 

у OCTa_'IO~1 тако је мора.1О и бити. Јер су сnи по
г.Нl.ваРII l! С,lужите.ъи п.ркпс 3НR.'ПI да сва временска 

Ilитања зависе ИСК:ЬУ'IИВО 0;( кретања извесних небе

Ских тела илн, тачније речено, од :кретања и положаја 
зеllље и ~Iесеца према сунцу, а та се кретања Ii полошајн 

Збивају по неуМ!lТНЮЈ и тачно одређеним законима. 
Поглавари и служитељи црI~ве та су своја знања о
СНивали на старозаnетним истина).l{\. утврђеним при саы.оы 
стварању света, јер се ве.~и: 

лПо том ре'Iе Боr: H~Ka буду впдјела на CBOJ:G' }lе· 
бсеком да Дllје:rе дан I! ноl\, nl\ буду знаци вре)lеUЮl3 
и ДаНlIма 11 rо;џша)iЗ" (Моје. 1, 1, ц) 

и за ПI\!: "Створио си )Ijeee!~ да показује времена" 
(IIеал. 104, 19) 



И кад су то зиа:l!I; ШЦ;; су зна.Ш да се само крстarьеи 
• • 

и ЛО.'IOж<tЈн:ма горе ПQысuутm.:: НСОССI:ИХ TC:l<! \!O:.\~C одре· 

;:ЩТI!, К{IД Ыlступа про.1сliНc.l РZ1зао;\нсвница, ка;\ ће б[lТИ 
тс< . 1. • 

ноп, :1 1-:<1;~ llУН мессц. ~l <-,,::ЈЈУnП JO'U;:l,:1 су та кретања . ~.~ " 
н поло){й]ц У опо дoo,~" ;!)jOOЉ~ П Н:lЈта'!ПВЈС у~,!е."'IИ 

одрсtНВЈта А.IсксаН;;;РП1Щil. ОН!Ј су најпре на Никејско~,! 
Сабогу у опште, 3. 3:l Т;:.'.! посrУiIПШf 1l0пуштаљеы 

tЈРОТШШЈ!!С:1 успс:пr ;1,3 н,;?::.:'5апо;; ]ЈУНУ l3а',;(н()ст ОНШ[ Il

стнаR.'.Ш, КОЈе су про:ri"ТП;.;<СЈС из кретаља 1I rЈО.1QЖ3Ја 

l'Ore lIО)IСНУП1Х BeOe(;ICClX ТС:13) ПС.1nв;.r.ПI за ЉИХ, као 

за пе!10IИ:ЈСб:ьпuе 3Ha!{,~ ~:r)jII нс ;:::аЛ;Iсе О;:Ј; поље чо

ВСI{ОПС. ;~\\.TP( It ;т;ан Ј1ра:зп .'ГН!Ь<:l највеЬег хrИШ~I;:'iIIСКОГ 

празника. 

До нас нпсу дocue.НI IПН;:lIО.m HerIOcpe;~HH Iшсанп 
ДО"У:\IСfПU, који би IJa}1 cr:'~·Ј;оtш .. lif, зашто су A:1e"CD.H· 

;""'P~HЏ~ T;1]~O УПО;)!Ю С·;lJ,:·~(:_:l,а.ЈП п Сраllll.1:! јЧВНОЈ(не-. . 
1>{1[1), 0:1: :! I ~!3.pT;} П [Н, 11<1.1 н [ЈУНО).! месец)' КОЈ!! за 

Њ(,Щ ЦО.'IаЗ!I, О.l[Јс'5:Ј:,;(,Щ :'I~!(p;_a;b:{ пе;Ј;СЊУ. IIсто тако 

I{С значо з.tЩТО су f'r1\ЈЪ;l11Ii :с:а.стуна:пr у нст..}:,ј Ц[IЉУ 

1 S :\IЗрт. А:т пре"'f1- с.цаiЈ!!Ь':',\! ста:!>у aCTpOHO-"IСI{С науке 
. , 

'1'0 нз.ч ШIЈС н;\ поrР·::О;I~). !IO!lНО t!PiO:\!a знаљу C'l;:J:a-
шњсг раВПО:ЩСlНlПЧКiЧ' ::::2-_-:·"~IЭ. :1 прс"r~щrању њсгову 

зоог рз.з.'!ике ИЗ)lсr)у ЦСЗ1Р''')ЗiJ rод!ше и сре;Ј;ље тропске 

го;:t;tше, ?>!оже-"IO ра'lунањо'.: у HaTpCI,,~- ваЬа 7ЏЈ. је .чпого 
[O)(lНJil: lIP·~ Fi 'IOСIС И'iТI:еј{~i:0г"Са60ра раl3подне!ЈННЦn 
у истини па;:(ала :2!. ~r<tpT<t ca.\IO у разне сахате, о IЮ-
ЈШI<t се у OCTa.l0~[ НИЈе 

реАбу ускр:mьс Ije;~eљ(]. 

раоноdнеаЩflР паdп.l!l 
на 2I. 3ta/'1!l. 

НИ lI10f-'3.0 ЕОДИТИ рачуне а од-, , 
Ти зна'ш, UСi7llfНСЈ(П, стварна 
/С .') ()о6а Hm(Cj(.le)~ Caoo/I;a 

Због онога lLlTU Ье,,:о :tОЦНl-JјС RIЏСТИ парo'lIIТО 

паља истаћи да АЛСI·;с:ш;:р;m:ци, а' по Њ!-Ј~Ш, IH ССНОI:Щ 
рсшсња Никсји:ог Саб(;р~,. fl остаЛij ХРШПlуанн, 1-f.!fc.'" 
одређrшзли '/ :~оба НПF( (>6. ускрuшд n:lH по р:шно, 
днеnНИ'IНОЯ дату:..:у I:ојп је 6но )' доба Хрнст.ова 1\ас
!~pc~њa, ueI'J. 110 ;ЏПУ:,lУ ЈЕ! !(о;и јо у 1fCUI!Hlf Пm3а.-la 

раЫlO)m'6}{!ща у они uо(;а, ,>(1- 1(0;'1' (.: Y-СЈ(рс одр{'/;ујс) 
то значи по стеП!,i!:'.!,_, i!{П7/0Н().1/О(,').н, равноднЕ'-

13ичНОј! AaTpz)'. П,) сс';)п Cl ра'Јр:;:е, ;щ је :,-~ Cfcl'C тре-



ба.l0 н НОС.lе Никејсt<ОГ С:НЈора, па ;~a требu а данас, 
O.J:pe~'joaT'l у онт! С.IIИСЛУ, Ј,;:ако је то решио Нш.::сјски 
Сабор, Т. ј У ()ЈI')М С~IИС:ЈУ, како су онда о:~рсђИDалн 
Анскс ш.::t:Р:-I:IЦlr, tшји је на'шн одре91lUЈ.lьа усзојcrr (Ј.'1. 

свију ХРllшhанс!.::rIХ l1,pKaBa~ ;~ar,:le: у IIроу Il'ДС.Ъу H~a 
ПУНОЈ- .\lеССЦ:1 JlOC:~C ствn/,нс, ПРО.1ећне раDIЮ;ЩСВНИЦС. 

11 Нilша, !J,-:ТО'!fl'l правосtавва црква I1рЮНl.'zа је 
uраВИ.1НО Нщ:тјСI;ОГ Сабора за одрсljивањ-а ускртње 
недељс, а:щ се !:о IЬСМУ стварно увек не придржава. 

Источна Ј1Р:I:ЮС:18Dпа ЩЖF);'1. ПflIПЩВШИ рапнодне

пични даТУ)I 0.\ 2 Т. MRpra, (~ЧQТРR да је по Цеза.рову 
кален,.\ару lt да;--I(l( раlJ!lО,'ЏIеrJlllща 2 Ј. марта, као ПlтО 
је nН.1а у доба Нпкејског СаБОРR, а то у ствари није. 
у ПроШ.'IОН пеку ПРО.'lсГ}на се равноднеВНИI~а стварно 

дешавзла 9. II S. 3I<lрТЗ, а 0,1 Ј!О<Јстка онога пе},а 8. 
марта 110 Це8<tрсву l(a.leHД~P)" К()Ј'Ј се сва источно Јlра
rJQС:Iаппп :ХРIJшЈ'iaНН и :tаПi1С придржавају. То значи да 
наша нраВОС.'IаВ!lП црю3а нс o:~pel)yje празноваље Ус«рса 

по С1'ваРНО.\1 раВН(ЦlIеВИ'!IЮ.\1 ;ЏlТY:I-IY, у С:.lнслу правила 

Никејског Сабора <Јећ 110 ОН.1;1lПlЬе~r, СRд,а СИМО НО
миналrЮ)Ј датуму (21. )lаРТ<1\ којп је у ствари погреmэн. 
у TO)Ie ЛОЈ/Ш Г.IrJ.ПН3 погре~Ј/ка з .. :многе ускршње пра

. ЗI:ш:ке, Kojr! се празнују у праrюслзвној цркви. 
И:\r:t Ускрса, који 11 ако се oilpeJjyjy по TO)I НО

Ми:на.1I1И дату."у за равнuдеfЈНИЦУ (2 Ј. м.), ипак су тачни; 
то ПРС;~Н зi1 ОНС УСI·:РШiТЈ(! "разнuке, где ПУН месец 

у ~JapTY пада с.lУ'laјно 21. или после 21. марта. Према 
тоМе пошто је cruapHIf равнодневи<IНИ дату:и ca;:ra на 
пр. 8. ~JapTa, ако lJyr-l месец l1a;tBe рецимо 12. марта 
у среду, )~CKpc треба да буде 16. марта у недељу. 
Тако IIсточпа flравос;,авна црквСј не oдpe~yje Ускрс, већ 
се она на тај ВУЈЩ :'Iессц ОД r 2. марта не обзире, пошто 
УЗИма у рачун са~1O оне пуне месеце који се десе 21. 
~I:HI пОсле 21. ыарта. I\·1е~ј}'ТИМ щю при саДЈ.шњој равно
дневшщ 0,'\ 8. марта "рви пун .мееец не падне оре 21. 
пеЬ z Ј. или НОС:ЈС :2 1. марта, онда је према томе пуном 
~Ieceцy o:~pe~eH У Cl<PC тачан. 

Друга погреШЕ<а коју ЧИНИ IIсточна прnвослаппа Ц[1-
l<Ba при 0;tре9ивању Ускрса, дола:.:m ОД ЙQгрешно одреljе· 



НО:! оана оног п}'ног .·Ш'СГЦГ: ,.;: "ј ,r ДО.ТВН 1I:-й ГI р о., е Ј'Ј Ј:!С Р R п· 

ноДневице, д:tr:,lС 0_1 П'ЈГ;1С::l'Ю v,'lpebcI1:);: ;;_1.TY~:;l ус' 

I(рщњег пуног :,fсссца. 

Још ! ' о Г пр" X",'r~-'1 '.Ј-" џ -' i ,~'---1,,-. 

А/стан) да 235 t;Пf1'.);lС!{Јr_'~ 
i(()СЈt;ТЈ.'ПОiЈ3n је f\тпљ::Ј.нип 

::С;:(':\:1 чп;rс ! 9 СУН'Ја!ПIХ 

гo;џrнa п Ti1.j наз ОЈ; т 9 ,"'",Y',I::l Н<lЗИВ~t C~ .11(~"l"!i.!l! \оу,', 
ЈП!-I з:zапr(lIl 6ра.Ј. T<-tj кр)'] ::: :~l'1П, ,1'1 П'ЈС:.1С 19 СУЈ!'IашIX 
го;щаа и;::гс :месеч:све ф:lЈС; ;\().'laJ~ ЈЈСТШI ре;;о.Ч у ш,;тО 

;l,оба СУН'I.аЈ!С ГОЈ,нне, :r::t:,:.,c ';;'1. пр. П'ЈН!i ~I'...:сецн спаr,ог 

~!~::ccцa П<Џ<lЈУ а3. liСТС: ;l'l1'.'''.rc [(:1') п :Јре 19 го;џша. 

"јо"ољ"о Ј'Р. б'I"'') ),о",,'(г,,3.-" IТГ':'~T!1H'" rЬ,')З" \';""-'Сј"'пе Г " • ~,-. _" о ',. с" "'--'.1'''_' џ , ~ •• ~~'. џ. 

за НР!ЈИХ I9 ГО;:ЏJl-Ј}, па ;',',( ._'~~ Ја CBaг;~a :нЊју у oY:Lyh· 
носта даТУ)Јl1 'ClНIjy :Щ:ССti'::Ј ,:Х фаза. Q::ПХ :2 35 С/ЈНО),-

, 
ских месеца р,tса:ЈLЈСђса:I с-: Н::! ;9 ~,!cce'leB,E го;џ,ша 

о·, 1"0)11" су 1" ~-(I-;-'Г"'i1/" '1. Ј[() 12 о.10'·СР" " ~I С,I)~И-.~ '-.~ - . i IЈ. ј, ... \ '" џ ,« '-' V 

" ! 9. ГО,'J.IlI-l?'). 

T;tj Мс.:сс'!ез '''~;'(Г !:О'[Т ,'\' (:,1 !l:НJe;~Ha.\1 ПЗ}f(;нача ',-' .' 

"'''~J'["''[ '1 ,\ ""-"С"I""""'!;'" -' '\"1"ј1О Ј'" '"ПСК ,[" C"I"I;J[ .' t,j;ЈИ.! _ • ,., ..... " , •• 'l"' , ·1", '--'.'" _ '-:, . "', 

rr ;],::lH3C у наШ;)ј цр:,Оil 3'1 ()".~)c,JJ";Y ~Jecec!e!;;!x фЈ.за, па 
'["'''10 Ј' .~" (' ':'''',<'-" ','С""-'," " " П."'f["'" ~",~ceHCl ПО ТО"'" ,'''' • , .., .... _Ј, " .... '0' ... ,; "1'" .. ).. ,_ _., . "џ 

I(РУГУ C"-C1'a3-'J)'~II:1. Је на~о'~;п,'_ ГI6:Ј<Iца, 110~,Ю!-IУ :~ojc се, 

K;J,;~ се 'за :ма КОЈУ i\Ц!lil)' !; I l-!3.РОЧIНОЫ flрUјЈПЛ'у 0;(

ре;,\н кру{' _чессчеЈЈ, ~,!Oгy II~:'П ;~аТУ~liI СВ:)ЈУ ~lесечс· 

ЕН_\: фаза, за ту ГО;ЏIау. 

Онај круг, 'II:ЈТРСUЉГ;;-]_:_-':l ~r;"I"ц_--t<-и.з-_ Г0;tИН-Й,--МО;г.с 

т;e-"'~ Јрати као тачан. а:Ј:! !:clJ; .се ПО ље:,lУ O;'ipt>IJyjy 
месечеDе ф<l'Ј~ 1:[103 дише C;'"iНH го;:щна, 01џа (;ТП<1рне 
~lcce'ICBe фазо не п~цају 1~,1 ,'нс датуыс које тај I:Р'уГ 

озна'!d.ва, Јер у 19 ЦеЗ:'!i)(";;:;:: ГО;ЩНZI п,) 365 даП<1 11 
6 час. иыа 6939 Д2IIц п )F. -,е. а ~35 СIlП\'Х(f':КНХ ме· 
сеца, ПО 29 д. 12 '1· 4'.~ )1. ;r :~ 9 сек. Ј1ЈООСС 6939 ;~i1па 
16 чз(:. 3! :1IlИU Н :?I'5 СС-:. ;:; та Р~\З;!П[Ul 0,1 1 'J:H~, 23 

ИИИ, з8.5 С{ЈК. ЩЈОЗ llСШТ,) fЗ'~:Н':; о;; 300 ГIJ,],. <црастс 
на Један читав дан. 

Не У:I«зсћп у друго IСО:.;,I'Т'~,с,ца.ЈС 
, 

ко\есус 

ВИlliевеКОВНИ~1 раЧУН(lње~r ~\f{''-~е[Iеr::их фазu с:\:опчане 

11 које _ути'lУ 'и на ,lЗТУ-"!С CB~j,:Y, на 11 )'СКрillIЬПХ ауш!х 



е ')" """ ,О, ,О., ,., 1 (, Ј,. '.';.' ,'" -

110 
pei;C~!!,1 -

') f"_j 
~,~ .. I,l 

, '--',)1,"·,,_ '_l-'-r- .... 

29 

r();ti-,:1JI 
);(':I!оћ1" 

Ј'();Ј:I!;\' .. 

0-' --, , 
ЈЈО· 

ГРС1Јн.:е: П'.:; ~:c;гy иIlТ,: Ti"I,i:l, ;-,ипI С<'; )ј;Јј"у C.-ЩГ<l';'Н l:3 

сгuарi-НШ ;t,aTY-"!ШI;1 ОЈШХ П,I!IИ>: :'I(;ceц,!~ IЈ,) 1,:0.111.\1<1 се 
, ' , 

JJpa:1[:10i);J.i:ЬC ~,' Ct:p<:.J. I1Щ), О::i:)~НЈ:]L:1ТП. 

IIор';"( J9·TLH"O;1,\I:U!!..;l" ~!'':;:;C'JC,,~ ЦПI':"У,_~Ј. ::::<1 O;l~ 

РСЬИВ:1ЊС У с;..:рса у,ютрс,SЉСН .Је п Trti,Q ~\l;;:ШI ('Nl'I,'L; 

111'.1'2 o;~ 2~ ГО;lппа. 

IДезарОl);) сунченз ГО.'(IШ;:;', K~lI·:(} llроета o:~ 305 ;:{ап.э, 

тако II ПРССТУIlН:1 o;~ з6D. :ШЈС ,\С.1..!П!~ \)(:3 \lстан.:а с 
СројС)l 7 (НС;Ј.е."ЫШХ :~~HH:. ТluШТU ]С: l";;;lI:a ч~врта 
ГО;Щ1-I~\ 110 TO~!":: I:J..-U:Ii:lа:,), );PCCTYlIr:c;\j ТО оП lJРОlfЗUСЦ 
Т3 ;l[;:! СЈрС>ј:Ј.,..ј.Х 7;",,= ;::S, П'_,ка:Ј<t? јс~а.ll Шl~i ГО;Т,ш:а, [;OC:J~ 

"~~"'.C " ['-~' """ "[""ОС'" ,>c,_~'-') _ "LJ.'~ ",,_,'с -, "1 Ј.Н; Н 

I Ici',\:;~i-1, ;;t:"i.ij,J",-;;U;Е:, ;;::'~~,;~i pZt L l,\'iiJ. п ,1l/I,~Ial{ CJ?~!' 

i:Јња СУ!lЧС:';,~ ј'ј'Уl'а O:~ L'T:;O:_)(_;iЬ:; с!3(;та. Стс)га јс: CYH~ 

ЧСLJ круг, го;(пнс ХРПСil)С;~1 роlјсња био :2(), 11 110,Ч{Ј}1.У 
,-' ' - . 

ТОГ арор, О;\[!С1))'Је се с,,'!-': :е!..: годину 

IЮС.1С XP.JCIJ, 

Око ПО:lоrщ,,~ 

--'-Z'lHJI"·, г:С;IБН!l\'l,'(; 
" "ј ~ 

Е(;Т();'.1 ]-,СI(а Bli!"!ilOil~i( из А;:иЈ
'Са ;,у:, ;!,li:c::rYCil, супчсn п 1!CL'C'!Cr1 

[ , ,'0:::"0 !",у.-, .. "., -1'-''''''-'''-'>'[ (["<"'(' - - -~,..,~ l,pyr, ; АО,,,]] ". __ ~"'~.",, J'l'",,'--'C-"_,,-\,I.. ;:1/ -'~' --- ~.}_) 
,," , 

[, '''3 ',,""""" 0'1 ~ ~, ['С)'''''''''') "-"'1',' с< З"пе "1"', '"/''' ","'110 VJ ..,,,,,_,~ __ ", Ј"- ,-".< .. ~ ~ ".~, ~ ~ '-' «v, ,,' ОЈ. ", 'Ј 

I7m:X!ir:! ;\'ј'!У" (J!H::::.'j~ п ,~i1)5 l'_шisоl:н';S, cic:l\,-s Р::Ј.sсЪ:t
k;, a1l11lI'; ШЭ.б'Щ1S , сiгс;.:lu~ !;lJ..\?:mlS PQ~Cll::lC); :ю истеку 

I /\.. (:; : ();). c,j~. :,;.:.) 
;; .'о. :,ј,';.:с! о". с;" ~','l- ,--:''':11,' .. -_l;,lС:'-:' С", '11. 17. ту 

ll.;:"\i __ Лј E~;'Y:J~P A~i"uu" 



тога цик"'уса (кад би MeCeqeB круг био тачан) падале 
би поједине месе<Јсnе фазе нс само на исте :ЏiТ)'ыe, Beh. 
:и у исте недељне д?не. То вреди очевидно и за ус· 
кршње празнике, КОЈП завпсе од УCI'РЩЊIJХ пунлх ме

сеца. Почетак тога циклуса статню је ЉЈКТОРllје на 
годину Христова стра;:Ј;зња, /-:оја је 1\0 љегову Р:1ЧУПУ 
надала 28. год. наше ере. Еа:( се так'О тај ЦИК:ЈУС ра· 
чуна~ назива се Bm.;mopu/I'G t!ОР1ЮI). РЮЈСI:И Оl1ат, Дио
нисије Мали, којlI се С:Јужио ТИМ ЦИIСЈУСОМ да ypel1.H 
свој пасхални канон (526. год.), стаано је почетак тога 
циклуса на годину Христова рођСЈьа )'деСИВШI! да се 
прва година хришhанске ере сложп. с ДРУГОМ гоДИНО}[ 
IIзсхалног циклуса; тако рачунат таЈ ЦII}':,'Ј),С на31ша се 

ДUОНtfсuјt6 йepuoд~. 

Узгред наПОЩfњем, да је ДrIОlЩСlli~ ]\Ја.1Н, по· 
четак тог свог периода иыао да е J·3.fН! у год. 24') ра· 

чунато од ДИОI{лстијана, па како није хтео то 13ре~lе 
рачунати по ГОДrlНЮ,lа тога "пре тираН!1на него го· 

спо~ара!(, "безбожпика 1I ГОНlпеља'-, IIО'lео је рачунаТlI 
године "од паl1.10ћења Гос[юда нашС'га Исуса ХРЈЈста!.: 
11 ставио место :ч8 год. од ДИОК.IСПlјава 532 год. ОД 
рО9 Хр. не 06јпснuвlflU ,-:ојиЈе је lf)'Пl('.ll он дошао до 
зm •. Ъ)'lfh'а да 248. год .lZUOJ(.l. О()<'йlира 5Ј2. го(). оЈ 
ра!;, Хр. А:IИ је та 532. год. rrајра!lијIl историјски при· 
ыер употребе рачупан.а времена 0;( ро1)ен..а Христова!). 

Источна православна црква )'сuојЮ<l је T3Kot)C тај 
ГО~НШЊiI круг lЈЛll l1асха:Шlf кључ ОД 532 го;( 3:1 О.:Ј:' 

ре;.r.б):.У.СКРЦIљес .npаЗIш"а, -сз!>ю ~!.Y она, као 11 r;o;( гор' 
ЊИХЦИК~1уса. ставља почетак у створењС\ света. По та!)lIOЫ 
рачуну наше цркве, Христос се рОДНО за вреые једа· 
наестога тог круга који је почео 532 I. а завршна се 
5852. од створења света (РО9ењо Христово 6И.10 је 
5508. год. ОД стn. св.). Сада се ~Ш наЈазюiO у четрна
еетом том кругу, који је ПО<Iео цоg. Год. (69I7' г. од 
CTD. со), а завршиhс се 1940. (7443. 0;( СТВ. св.). 

-1 А. G i r}' Ор. cit. 149 - ПоDr. Ј· ВасЬ.у Ор. cit. 18 даЭllва се Д Ј!' 
Оfll!спје.ва или Александријско,ДИОlIllСПјева Метода. 

:/: В. В. Боло.ов. - ИЭ8ещтај руске комrrсије Прилоr 1I, стр. 17. 



3' 

EpojcI;~o:a, I:СЈ]Н г. (.Ј [. <>.зуј\' :')('С',"IСВ I! С)"Н"СВ круг 

за Н3IЗС('НУ ГО.-ШНУ, \!О';Ј,'С се IЈо,.1сћу Пf1РОl]ИТQ којЈСТРУ
Ј;с."'.не таб:mцr:: 11::\rIII 7:t';0 :~r;п)ю I~(:Г\'(! . .'''!U r.i{!CO, КОЈе 

ТОЈ' ГО""'ЧК o-'г"''''Г\и Г]'.,,( r. 1'- "., ""., ..... 1 Р.Р ""(>,""",0 " 1.. ~ .... ' .. 1'. ,.. оо 'Ј>е, _.'" -:::>' •• 
IJ~ra п :-'Јогуiшх ;\QTY~JJ. ,;од 22 :,,!~pJ~j ;\0 '25. f1пгm.1;;) I-H.\ 

, " ј , КОЈС :'1:0;1;(; ..> о:крс JjjiCTiI. _ е;U:·ј:·ј Н,l.f)СћО паСХ,t;ШО С:ЮDО 

по:ыаже Ha~l ;1::> \' ,,{ia(xi!.llflii" (Hi'.','(\-,У);f,1'tI!· {{,!(.\'a.Il:;"ll), 
• ,1 Ј • 

пађе:чо ;~3.TY.\! 'YCl~PC:1 ::;3. ту Н':::нну, ј;;1О н СВС ОСТ[lле 
ПР<lЗНШ,С који 0:( Ус;.:рса 3HLj;:CC. ПНil'ЈС се пасха.'ШО 
С;!ОВО неЬ O;(IJeJ,e,ro на::-rазн 1\ у ГL'-щшље~! К!)УГ\". за· 

./ ~ с <. ~, 

Једно с ~!есеl;СDШ! н сунчепшr ],'РУГО;,Ј 11 :J31H::eHII~I 

дРУГllЫ ПО.!Ј,аЦШla (ш-!,,\ш:ат, пе:,е:ъно сюrю, IЈТ,Д). 

ГО;ЩШIЬИ круг 0;:1: 532 гс;\. ('а O;1.roH:1pajyIHНI пас
ха:н-шы СЛОDIВН'I п ПQСХё.1П.1 01, као п 1.ЈесечеIJ ЕРУГ, ва-

, , 
лази се наро'!Пто у г::r<lПНОЈ п ОСlJОБНО.1 ЩЖ1:СНОЈ ЮblЈ3II 

)" u.jJl,-/ЈСНt1.1I YCi:lar.y 1!.11f п/иlfln:,', 1JIEle је ТВ",I п(::џ:щп~!а 
, , , 

дат IJЗ~'зеню ~Щ-.II:ZШ ЗШtчi'l.1, r;IЈЈП ОЈ-т за цгкну п:.rа]у. 

По ЉIIХОRlпr Н()~l<tЦЮlа O;~P(j)yj(:: Н:tЈЈIз' lIР;':В:1 1:Р:13НО· 
паље УС1,рса, Тр:1ј<lЉС ~rесој(:ђ~" nОЧСТal, џе:шког НОСТ;). 

пџ. На пр. за ОВУ ] 908. ГО.'!. ]:(,ј'1 је преСТУПП<l.II:1ла
ЗИ~IO у НРЈ..:пе11 ЩЈ :\-ст<шу, ,'1;<1 'е п"сха.1НО С10130 _У. а 
спрам тога С:ЮЈЩ у lJa(~X<1.1IJjll стоји ;щ ~Jec()jc!)c траје 

7 НС';-Ј:е:ъа п 6 ;lДI-,Ј, ):еСНе 110;,_"1:ЦС t:y 17 (I'ебр., Gепс 

ШН::Ја;lС 24. (1_1еСр., УСКРС 13, э:!:-m:l;(, Ba::.I!cceIbt 22. ~,!ap, 

ДУХОlOН !. Јуна IlТ~. 

К;Ј.КО ШТО се ВIЏП, )!e':;HII:JtI,,1 О.'Ј:рt:1,бе У с!:рсЈ. спс· 
, , , -;Ј:СН le на НЗЈl!!1ОСi'ПЈl1 оо:mс,. (·;В[() 1-:;],1 оп ПОД:1ЈЩ, на 

, , 
I,ОЈЮlil се ОН ОСнив,t, UИ1П ПОУ:-3ЈRНП н '1'::t'1 1-1 1-1, нпо У 

СТП:1fiii Ш1ЈС. 

" ' , .) ОСТ<1:-:0;", таЈ оп ЦfШ.l)'С о:, 532 ГОА., С;} СВЮI;Ј. 

таблицама по Н-.C~JY саСТ:1З:LС!!П:'!, ОНО и )1.апас тачан, ;-Щ 

су се поглаВ<lрlI пгаВОС:iа!ЈНе ЏРКЕС ПРНДР:l.:Ш:Ј,ЋI у свему 

онога ПРШ-IЦII!Ј<!! ко.iп су Ilсеташпи АлеI;саН;IРПНl!,lJ 1I 
l{ојll је пртнщпп }'сеојно п;::јпр~'" НЈ-IК. Сабор а по lЪe~,y 
1I све хрнтћаНСЈ,·С ЦР,<IJС, тј. Ј1С!. су га ПС' ("uaKObl његову 
сврШСТI-:у ПРН;Т;Ј.гоtипа:ш пстш-щ п СТDарностп По

ШТО ;\lCI:C'\Cn r-:pyr (1~ Пr:>С;::Ј!l!(С R;t време 0:::\ преко 300 



ro,:I;. покаже РАЗЛИКУ у :месечевим фазама за један дан, 
тај је дан у циклусу треб;)ло поправљати, и циклус би 
и данас био тачан. ОваК<Ј пан: круг MeCeQeU, од његова 
уношења у Дионисијев период ШL дО данас, није 
попрэпљан, није прплагођuван пре~!а истини и ствар

НОСТИ и зато је период и постао 110грсшан Ме~утим, 
ни један ХРИШћански :капа н, пити ЦРКВСП";КО правило не 

забраљује цркви да се придржава пстине. 



JV. 

Пре:ма стању ствари, како је напред изложено, из 
кОга ВИ;i,И!IlО да је основна таблица, неuсходuма йас
халuја, по којој се Ускрс O;I.peljyje, основана на по
дацима, који су пре више ОА хиљаду година били тачни, 

али кој (f одавна веЬ, па и данас нису више тачни, не ио
жемо ни 'Очеrшвати: да праЗl:lовање Ускрса буде тачно 

и у смислу правила Ни:кејсr(~г Сабора. Али да би се 
у појединостима Вllдело, кз .. ;ве ПQгрешке у одреljиваљу 
Ускрса могу наступити и какве се погрешке заиста 
и ;Ј;анас чине, прег.1еда~lСМ:О датуме ускршњих празника 

за време целог последљег сунчева круга од 28 го
дина, тј. ОД 1881. ДО 1908. Поqиње~1O с ГОДИНОЫ 1880., 
како бисмо преглед почели 11 сврши .. ш ИСТИМ броје!lI СУН
чева круга, јер је и 1880. п 1908. број сунчева 
круга 24. 

Год. 1880. Yc~pc је праЗНQван 20. апри;пt.. -
Стварна равнодневница била је 8. марта у 7 С • 35". 
пре по.];ве Јеrусалим:ског Bpe~1eHa; пун месец после paB~ 

нодвевице био је цОС у петак, узе. 45"'. по п. 

и УСКРО је требало празноватл у He;~eљy 16. марта. 
Пошто је ОН празнован 20. априла, као ШТО га пасха
лија одређује, значи да је црква рачунала равноднеВIЩУ 
2 Т. :марта и пун месец КОЈИ Је после тог датума Ha~ 

ступио био ј е по цр[Свенској таблица 14. апр. У понед. док 
је стварно пун месец био 1 з"" У недељу (у 1 сах. 11 М. 
изјутра). Према црквеном и стварном пуном :месецу 
Ускрс је празнован 20О" апрШI<\. Овде је УЧЙЊбна 
ПDгрешка I1pe~,la ctba,i)H-:Ј] гаННТНlеШIЦ!I. 

3 
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Год. 188 Ј. Ускрс је празнаван 1201' априла. - Први 
пун месец после стварне раБнодневице био је по цр
квеНСКОЈ таблици зег апрuла У петак, а стварно 2Dr ап
рила у четвртак су :2 сах, 1 1 "'. ПО ПОД.). Како по ствар
НОМ тако и по црн:веНО:li (погрешном) пуном месецу 

требало је прззновати У с!\рс У недељу 5 0Г априла, 
а он је празновнн тек у другу недељу Ј 2"1' апр. Овде 

се погрешка ОД стварне равнодневице не би нн ја
ВIша, пошто и иначе није бнло пуног иесеца пре 21. 
марта, нити би се јавила гюгрешка ОД црквеног по

греШН(ЈГ пуног месеца, Јер Је пао у петак, дакле I':ао 

и стварни ПУН :месец пре недеље 501', да је Ускрс пра
знаваи SђГ. Праэновање У Cl,pca 1201' априла погрешно 
је по самим црквеним ПО;lДцима, 

Год. 1882. Ускрс је пгазнован 28. марта - На 
овај Ускрс није утицала llOгрешна равноднеВlща од . . 
21. марта, Јер Је прпи lJ)'H месец пао по ЦРћВ 

табл. 2з-r марта у уторак, а стварно 22 0r :марта.(у 8 С 8". 
после под.) и Ycr.::pc је празнован тачно 28. марта. 

Год. 188з. Ускрс 17. априла. - Ове је године 
учиљена погрешка Пр'е~~ ___ <;Т~Щ).~9ј равнодневнци, јер 
је први пун :месец после те равнодневице по ЦРК8. 

табл. био 12 0Г марта у суботу и требало је праано

вати Ускрс У недељу 1 3. ы~pTa. Овако пак, сачекана 
је Dогрешна равнодневюща ОД 21. марта и пун :месец 

од II"Or аар. у понедељ. (стварно ЈО. JQ 49'" ПОС. п.). 
па је Ускрс праанован идуhе недеље 17·0Г. 

Године Ј 884. УСКРС З. априла. - Погрешка од 
стварне равнодневнице не јапља се, пош'ГО је први пун 
меСец после ље дошао по цркв. рачуну З 1. марта у 

суботу, а стварно 29. марта у С:6твртак (у 2~ 5" пос. под.) 
Узевши и погрешни датум пуног месеца од 31. марта 
у суботу (као и стварни од 29.) требало је праано
вати Ускрс у недељу r Qr априла, ме~утим је он ира
энован вог апр., даКАе погрешно пО самим· црквеним по

дацима. 

Год. 1885. Ускрс 24. марта. -Овде се сретамо с је
ДНИМ врло интересаНIНИМ случај СИ, rде јеУскрс празнован 
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тачно 170 стварној pa6J-lООНС8Ulf,U, а йогрешно йО цр
квеној. Пун lIIесец'ПО ЦРКIЗ. рачуну 1Iао је 200~ марта у 

среду, а стварно 18. мзрта у IIонедењак (7 С 1" пос. под.). 
И по јеДНО::'lf и: по ДРУГQИ рачуну пун месец пада 
йре '(,Мсвенс равноднест.;е {ОД 21. марта) и по црквеном 
рачун)' није C~Ieo бити узет у обзир, ПОШТО се Ускрс . . . 
одреl)у]е по ПУНО)! .месецу КОЈИ па;:Ј;не на сами дан рав-

НОДневнице (по цркв. рач'уНУ 2 [. марта) или после ње. 
Овако пак узет је у рачун ТсЈј пуни месец који је био по
С.lе стварне равнодпевюще (8~r марта), али пре ЦРК
Еене, и Ускрс је праЗ!-lован тачно ПО стварној ран
нодневннцн :24. :>lарта, а погреmНQ по црквеној. 

Гo~. 1836. Ускрс 13. апри.:rа. - На овај Ускрс 
НИЈе утица:та ЕИ стварна раВНО;Ј;невица НИ стварни пун 

месец који је пао БОГ апр. у недељу (sc 20'" ПОС. п) 
ПО ЦрКВ. рач. 8., те је У СЕре празнован тачно 13. аПРИ.'Iа. 

Год. 1887 . УСКРС 5. <1!1рП.:ra. - Стварна равноДневица 
лије утицала на obaj-Усr;:рс, јер је први пун месец нао 
по црь:в. рачун)' 28. l\iapT3 у суботу а стварно у петак 
27. марта у 8 С оо'" IJре. П., нреыа томе 06а датума пуног 
;l-fссец.1 одређујУ1 Д:1 се ;"с",-рс llразнује у недељу 29. 
марта; ыеЈ)утим, он је IIразнован TI":K 5. априла, дакле 
погреШАО 110 саЮВI ЦРКi3еIiп:.I подацима. 

Год. 1883. -Ускрс 24 априпа -- Пун месец после 
стварне раВНО;1,невицс б!~о Је по црКВ. рачуну 17. марта 
у четвртак, а стварно 16. :,шрта у среду (о" 29" пре 
п.). Да је по стварној РсШПО;l,певнцп o;::t;peljeH Ускрс, 
ОН би пао у HeA~ЉY 20. bla)I'I'a. Др;.r;еhи се погр{> 
шпог равноднеПН:lЧI(QГ ~aTYM,'\ од 21 . .марта; оа'1екан 

је Iцу!iи пун Mec~ц) нај!.;. је био по цркв. рач. 15. ап
рида у петак, а стварно Ц. априла у четпртау, (у 8 В 

43'" пре пЈ Кад Је ПЕћ y3~Ta погрешна равнодневица 
. . 

ОД 21. марта, опца таЈ Ч'I-Ш месец 1-1 по Једном и по 

! . " 
другом рачуну одре9УЈе ." скрс за недељу 1 7-0Г апри.tа. 
међутии он је, као ЩТ(\ је наведено, празнован тек 

24. априла, дакле погрешно и по CTBapHOl равнодне

вици и по са!liИ~f цркнеЮјМ подзцииа. 

ri,)'I. ~;::3('1. ~'-CTP:: :;. ::r;i~:::'~ - - П()Ш10 СЈвнрна 

з' 



пун месец пао по цркв. ]Ј:СЧ. 5-0Г априла у сре;з;у, а 
стварно 4-0Г (ос 40" пре по~.\ то је Ускрс празнован 
правилно и тачно 9-0Г D.ПРЕ:rа. 

Го.'!. 1890. Ускрс 1. априла. - НИ ОВОМ ПрИЛ!lКО:-'I 
ннје утица:'Iа сr:.Јарнэ раВIIО;:Ј;невица на Ускрс, јер ie 
пrн :месец пао по цркв. рач. 25. марта у недељу, а 

C~BapHO :24. марта У суботу (1 l С 46" пре л.), стога је 
због погрешног црквеног ДiJ.туыа пуног :месеца ~: скрс 

поrрешна празнован тек у другу недељу 1. априла. 

Год. У891. Ускрс 21, априла, ~ Овде је учињена 

најпре погрешка према стварној равноДневници, јер је 
пун месец пао по цркв. рач. 'Марта I4-аг у четвртаК1 
а стварно 1 з-ог (у з е зз 1L пос. п.) и Ускрс је тре-
6а:.1O празноваТI1 17. марта. Држеh~ се погрешне рап
но;rневнlJце од 21. ыарта, сачекан Је други пун месе:.!; 

који је пао по дрвв. рач. 12. априла у петак, стварrю 
.. "'" . T<tKOt)C 12. апр. у 7 37 пге П.; то значи. по ТОЈ f'<lП-

llо;:щевпци и првом пуном :.rесецу ваља.'lО Је празно

пати Ускрс у недељу 14-or априла, а он је у истинlI 
uразнован тек :21. апр., дюше погрешно и по стваРНIЩ 
1I по са!l:"ИLll црквеним JIодацима. 

[О.,. 1392. YCJ~pc 5. D.прuла. Стварна равно;џн:

rнща није утицацала па овај 'Ускрс, јер је првн П)"iI 
месец пао 110 IIPh!~. ра' •. 1. С',;Јрп;ru. у cpe~y, а стварно 

31. марта)' 8" 47 '" пре н., те је преыа TO~H': и по 
стварним IIЈ.ч}l~в.еnр'r .. ..п.о;:rс.ц:;яа J.r с"рс прави.шо и та· 
чно празнован 5-0Г априла. 

Год. 1893. Ускрс :2В.ЈНЈ.рта. - Овде је учињепа 
погрсшка према стварНОЈ равнодневиuи 11 стварн.оы 

пуном ыесепу, јер је пун ыесец стварно био 20 ог 
марта у суботу у 9С З9'" пре ~., а по IIpr"'B. рачуну 22·0r 
у понедељак; стога је тај Ускрс према црквеню[ по

даЦIlма oдpe~)eH за 20. март. 
Год. 189'1. Ускрс 17. априла. - Овај је Ускрс по

грешно празнован и по СТВ<:iрНИМ П по црквени:ы по· 

дацима. Први пун Jl.[есе]~ био је одмах после стварне 
равводновице по црIШ. рач. 11'Or марта у пехаи, а 

стварно 9'ОГ марта у 4" 33'" нос. п. Место тога саЧс' 
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каll<1 је I10греlllна црк _ еIЈЈ. разаОДlешща п пдуhп пуп 
:.lccel~ којп је пао во [~p:{!3. рач. 9-0Г :Ј.UРИ:Л<l у суботу, 
а стварно S ог у 5'- :2 3 '" иа јутра; преыа тиме D<lЉ:l.10 
је Ускрс пра3ПСН}iiТН)' ПР;ЈУ IJс;\е_ЋУ ЈО-ОГ rшрпла, 1'I1eby~ 
ТН':II, (;И ЈО II ПО ЧИСТО Ц:}КlJеiJJI.\Ј Ill)даЦП;,Iа IlјЈзанован 

ПОГРGШНQ тек у :uдућу н(;);сљу 17-0Г априла. 

Год. 1395- УСКРС 2. <1.Нl111..13. - Пошто на овај 
Ускрс није УТlJца;ы СТIIарн,~ рэ.i3но,~ншнща, јер је први 

Ilун :месец био ПО ЩЖIJ. ра;ј. 29. :иар Г:! у средћ а 
стварно :28. у 40 5" l!CC. Н., 10 ie Ускрс праFШщю и 
тачно одрођен 3;Ј. 2. ЩЈрr;:Ј. 

Год- 1896. ~yTc!{p;:; :::4 . . \1Г.Р1:l. -- Il у OGoj ГО;Ј,ЮШ 

нан:тазш;:о на ону IlIЈ';'t:::(Т~ШТНУ ПОГРСШI;:У као 1885. 

ГО;:Ј;. ri~e Је YCI-:PC Щ);I:\,~ОlЦ;[ Т.1lj;Ю ПО стварној равно-
. " 

;:Ј;неЈ:>ИЦИ, а uогрешно по l~;-'h::;С;:iСЈЈ. :. скршњи пун :.ЈСССЦ 
пао је те ГQ,1.IШС по l~Г::;Ј. 11"'1_ 18-ог )1,чна у поне
;Ј.с.ЪaI{, а стварно 17-',IГ у ис;\е.ЪУ у 7~ 43" пре rю;:Ј.., 

;ЏНСlе н по јС,:Щ()~ј 11 :10 ;I!-')'I (;:'1 i.ttчун)' пр,' 21-0г .1/t1Pii711 

l\ao дaTY~Ja цр:шеiJС р<lIЩС;,НСЈ;rще Да се Цј)Ј,Ба др-
11-;<1:1а ста:шо СIЮГ СНi~Р!-ЈО [iuггеll!tIOГ равнодuевнчног 

дaTY~Ia, Ш1ЈС сые.1а НШ-:<Ј.I'-:) узети пун lI1ессц пре тога 

Д:lТY~la) :l она га Је иrщк УЗС:Iа IJ празвовала ~/ СКРС 

24. марта. 
Год 1897- 'УСКI'С 1~,. а.'lРП.1~~. ~ На опаЈ Ycr;:pc . . 

НИЈе упща.Ј;} CT13apJi,t Р~ll;l],_';~!ЈеЈ;ш;,а, Је;Ј Је П)'Н месеl{ 

оно ПОС.'Iе UР!ШЕ:!IUГ l'ii13J-iЈ;:_~,I~iJ:;'ЈН,)I" ;~ЗТУЫ:Ј. по ~pJ~8. 

рач. ток 6. аПРП:13 у нс:: ~:ь: .. , а стварно 5. ,1пра.lа у су
бат)' (у S~ 46" пр,с Јl). ;L l j,~ ~lCCC:,OC:IOI:I ;(:;1.0 тачан 

дат)'ы llYHOl :.rcr:eIJ:'\ 0.\ 5-':)Г 3.пр., Ус"рс бн бlJО ClJeT-
. , 

ь:опан сутра ;tafi (Ј-иг ,\:Ч'!Ј:;~,; (Ј[Ј<-IК() 30'.)1" погрешног . , . 
тог .::\3.l'уыа l1раЗПЈ:::Ш Ј"-.:!.:.' с;,:рс aOL-рС!ll!lО 13_ априла. 

Гсд. 1893. Ускрс s,or аl1[Јюа. Пошто в)'н :цес ец по 
цркв. ј:<lЧУJl/ П3.,l,Cl ::-6 ог }Јарта у чеТDртак, а СТDЗРНО 

25-ЏГ У crc.'ty Il
c 

41" rlЏC, П.~ то је све једво !(а ЈШ 
r,LJ се Р.1L'!!О;\lН;':В:1ца P<-~'IупаТII по стпарноы д<,Т)'ЫУ 
(S-Or) Н.Ј:! ПО црr-:ВёlЈО:,: liОГјЈС1lШО:U:, (21 :ми р l';:;')_ >'·CK~:C 
би, 110 'ј(})ј ПУfИ~1 :,:ССсЦУ O,\t't'~':;H, био та'шп, поштО IШ 
ра<!;нш<l. I1з~\еI;у щ.љt\СПОГ (:2 () м.) п ства рног /-lаТУlIа (25. 
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марта) пуног 'месеца нема утицаја на Ускрс, јер и ПО 
једном и по дpyгo~! :-ЈеМИНОБНО долази Ускрс У прву 
недељу 29. марта. МС9УШ1vI пас:х:алнја Oi1.peQyje Ускрс 
погрешно на 5. април :и таь::о га и црква погрешно 

праЗНУЈе. 

Год. 1899. Ускрс 18. априла. - У овој ГО,Ј;ПНII 
учињена Је погрешка према стварној раннодневици, 
јер пун месец пада по црIШ. рач. 15 ог :марта у пО· 

недељак, а стварно и::;таг дана (у 8" 40'" пре п.), те бц 
Ускрс ваљало rrразновати у пдуfiу недељу 21. марта. 
Држеhи се свог погр(~шног дитума за равнодневицу, 
црква ј о одредила Ускрс ПQСо'1е lџуhег пуног месеца . . 
КОЈИ Је пао ПО цркв. рач 14-0Г априла у среду, а 

стварно Iз-оr у уторак су 9~ '43" пос. п.), те је и 
Ускрс према погреШЈ:-10i\f равнодневнпчном датуму пра· 
ЭНQван погрешно 18. априла. 

Год 1900. Ускрс 9. аПРПАа. - Пун ыесеu пада 
после црквеног раВНО:Ј.иеПИI;t'lНОГ датума по ЦРКВ. рач. 

з-ег априла у IIонеде:ъак. а стварно 2'ОГ апр. (у з0 33''' 
пре п.) и YCKpcj.~ _[Iу~;:щован тачно у l:Џ,УћУ недељу 
9-0Г априла_ 

Год. 1901. Ускрс 1. априла. - И ове године као 
и прошле, пун месец пада носле црквеног равнодне· 

БИЧНОГ датума цо ЦIЖD. рач 23. марта у петак! стварно 

22-0Г (з е 41" пре п.); према то:ме Ускрс пада у идуhу не
дељу 25.марта и тако празпован Ускрс био ,би, као 
и прошлогодишњи, та;щн !f по стварним и по цркве

ним подацима. 1Ie~YTJ!.\I је тај УСКрС празнован не 
25. :марта већ седа и Д:1на доцније! 1. априла, дакле по
грешно по самим ЦРКIНэниJl.1 1I0дaц~:мa. 

Год. 1902. YCRPC', 14. априла - Погрешно пр а
гнован према стварној равно;щевици, јер је први пун 

месец по ЦРКВ. рач. бiIO I2·or марта у уторак, а стварно 
1 I-or (sc 43НПР. п.). СаЧ(-јкавши пдуhп пун месец поцркв. 
рач. II-Or априла у 'I~TBpTaK, стварно 9'ОГ у уторак 

(9011- пос.п.). Ускрс је празнован 14. априла. 
Год. 1903, Ускрс 6. априла. -- Ускршљи пун ме

сец пада после цРК13еног равнодневичног датума по 
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цркв. рач. 31. марта У понедељак, а стварно зо-ог (20 
39" пр. п.;' те је тај Ускрс и по стварним п ПО ЦPK~ 
вени}! подацима ПР<.Lзнован тачно. 

Год. 1904. ).7скрс 28. марта. - Овде се по трећИ 
пут сретамо с ОНОМ интересантном ::rогрешк:ом, Ш) 1-:0-

јој је Ускрс о;(ре1]ен према пуном месецу, који је био 
Пре црквепог равпа;щеви'ш:ог датума. Пун је :месец бпо 

по црк. ра'l. 20-ОГ марта у суботу, а стварно 18-or 
:марта у четвртэh': у (з с 5" пос.п). Пошто IIДУћЭ недеља 
21. марта пада на црквенски равно;:щеВИ~ЈRИ датум, }.,. скрс 
се помера за се;::r;эы ;:r.эна и празнује 28. марта. То значи, . . 
и ОВДС као и у пре;:Ј;ња два случаЈа црква Је напу-

стила свој рэвнодневи"!нп датум (21. март)о узела стварни 
(8. м.), али се у свему нс Прlщркtава ни љега, БеЬ од
лаже УСИРС за седам дана, 'РС rреши и према CTB<lp
ним И IIрема црквенп:м подацима. 

Год. 1905. У скрс 17. аПРИ:Ia. - Стварна је равво
Дневица без утицаја, јер пун ыесец пца по цркв. рач. 

8·0Г априла у пста};', а стварно 6-0Г (3" 59" пос. н.) 
YCKrc је имао доhи у И;Ј;уhу недељу 10. априла и био 
би тачан и ПО стварним и ПО црr<:веним: подацима. Он 
је, међутим, одложен ва сеД<1:И дана противно самим црк' 
веним подацима. 

Год. 1906. Ускрс 2. ЗПРИ .. Ја. - И У овој години 
стварна раВНQДН';:ВИЦЭ НС утиче на УСКРС, пошто пун 

месец пада йослс црквеног равнодневичног датуиа, 110 
ЦРRвенuи рач. :28. !lI3pTa у уторак, а CTBRfJНO 27-0Г (8" 
33" пр. п.), те је:и У CI<PC праЗНОDан тачно и по стварним 
и ио црквениы подацима) у недељу 2. априла. 

ГОА. 1907. Ускрс 22. априла. - У овој го;щни: УЧlI' . . 
њe~a Је погреШI..:а npe}I;;. стваРНОЈ. Р,:.tвuодневици) Јер 

НИЈе узет у рD.чун пун :месец КОЈИ Је ПО цркв. рач. 

падао 17. марта ? с.уботу, стпарно 16, Ы, У петак (IOC 

5" пос. п.), већ иду!ш пун месец по цркв рач. I5. ап
рила у HefJ.eJЬY, стnарно ИСТОГ дана (SC 26'" пр.l1.) и 

Успрс је праЗНОIJctН у идуhу недељу 22. апр. 

ГО,Ј; 1908. 'У скрс 13. априла. - Стварна равнодне· 
Бица не Јтиче НС\ УСКРС, ПОШТО пун месец пада пос:rе 



црквеног равводвевичног датума и то ПО ЦРl(В. рач. 

s-or аПРИАа у суботу, а стварно 3 апр. У четврнш 
(7~ 16'" пос л.) Као што се ВИДИ, И по једншr и по дру
гом Д8.ТУМУ пунога месеца У СI<РС мора ДОћИ у недељу 
б-ог априла; ме9УТИМ ј е он одложен за седам дана. 
То значи Ускрс се погрешно празнује и по стварниы 

И по црквеним IIодацюrа. 



v 
Анализом вреиена ускршњега празноваља за cpa~ 

змерно врло кратак лиз ОД 29 година, долазимо ДО IfC· 

вероватног резултата. Од 29 уСКрillЊИХ датума Са.\Ю 
је 8 тачних (1882.,1886.,1839.,1892.,1895.,1900.,1903., 
1906.) а осталп 21 погрешних. l'10Г;1О би се рећИ ;џ~ 

црква НИЈе дужна 0О31ЈраТII се на стпаран датум равно

дневицеi она се :мора арндржаватн: ~\aTy:.la УТВРђеног 
на Никејсr:о1tf Сабору, ПО коые равпоДнепица па;rI.а 21. 

марта. Ако тај и ако неоснован приговор цркве Је 

Бојимо, добили бис~IO још шест (1880., 188з_, 1893'1 
1899.,1902., п 1907.,) 'ускршrьих lIраэника тачних, а ос
талих 15 остали би нетачни по сащш црквеним да

трrимаи податциыа, а то з НЗ'Iil да Је СDЗКИАРУГII УСЕСршњи 

празник по чисто црквени:.! прзви.ш:ча llогрешан. Ова

КВО стање, да се je~Ha половина уСКРШЊИХ празника пра

знује по сампм црквеним ПО;:I;ацима погрешно, да ис
тачна прав. црква одређује пра380вање јТскрса и по 

ПУНО1>1 :месецу који П<'ща [{ре пене, t~p1CBeHe равноднсвтЏЈ 
од 2I .. марта (1885., I896., 1904.,) показује да у натој 
цркви, у погледу прззнонања тог највећег хришfiан· . . 
СКОГ празника, ПОСТОЈИ права анарХИЈа. 

Да је случајноы грешка),! ма и један једини ус· 
кршњи праэНlНС погрешно одређен и прос;швљен, 
требало бп да СDИ црквенп поrлаварlI једногласно 

стану на брани к верСЈСИХ прorшса и праВИ:Iа и да пре
дузму спе мере, Да се таква грешка никад впше не ДеСII, 

Међутим, сви аин не са~ro ДОПУШl'ају, већ. н својим чи
нодејством суделују у прослављању погреШIЮ одређе. 

IШХ не само једног, неп читавог пиза ускршњих пра-



ЗНИКU! Зар то није 
о о 

наЈтежп грех, КОЈII ).IQже 

НИ С..lужитс.ъ П поrлаrзар у опщте }'ЧШШТИ преиа цркви: 

IIрема :хр!!шhанској I!(~РИ! којој је својо)! заклетвом 
lI()светио своју вернос'Г, своју љубав, свој iI-аЈВОТ?! -

lHa.'Jo раннје напоыенут() је да би праuославна 

црква Mor.la прю!етптп, да ОН<З НI'ljе дужна ВО;ЩТИ ра· 

'!y\~a о стиар90ј раDНО,'Ј,неIJИЦII н стuарпоы пуном }feceцy~ 

"ри одре}јНВ."IЊУ УСКРJIJЊПХ ;:Ј,<lТУ::'lа. Али н то не може 
T<"lI-iО бити. 

ПраЗllоuа1Ье ~T скрса вез;шо је, као ШТО СмО ви· 

де.1И, за два liO,'Ј,ап,:а, аа I.\.Bi\ датума чисто научноrа, 
о о _ 

ЧИС10 aCTpOHO.\ICi~Ora зна'lаЈ<I., КОЈИ у сеои caAp;,li.e Ca:l-l0 
таЈ uеРСI<И и дооrаТП'Љ~!I, а.11J у :!стп ~Jax преСУ,:ЩII значаЈ, 

да НС ;D.опуurтају, ;СП IIраЗНQвање Ускрса па.lне jek 
новремена с пасхои j~BpejCKOЫ. Зато сам се uарочцто 

мало дуже за;rр,н.аn ва rаЗЗQЈУ II стаљу пасха:IJ:lога 

rmтаЊ<i пре и HOC'-H~ НикејсЈ..:О!" Сабора, да би ШТО боље 
пстаКQО зuа tЈај Tora питаља. Јер кад је Никејски Са
бор, ма !I посредно, а после љега.Н све хришhаНСRе 
цркве пuступно УСЈЈојн:се наtlПН одре~ивања ускршњег 

датуыа, који су постави.Ш А.ll::ксандринцо, онда значи 
. .;:La~сг.щ--начнн····т.tРИ3н<i:тir 11 Никејски Сабор и: све 

цркве као једпни пра::нr,'lЗН. ЫС~УТИ~Ј видели с~ю да 
су АлсксаНДРИНЦII стап,ъа.1П равнодненицу на :2 1, март, 

јер се онда раВВО:ЏIеВ!Јца СП7Ga/ЈНО асшаВGла 2I . .Ј.ирmа. 
Равнодневице 0:..\ [8. и 19. :марта: које су се ;Ј.ругп при· 
др~l..:аDа,НЈ, одбаченс су, јер IOiCj' 0О20варctле 1tUсШнtl tJ 

стваРнисти. То значи да се ПО тои ПрИНЦИПСКО}l при· 
:меру .и саdаutfи 11.ј1саа .чора прudР:ЈlCа.ваmu садаzuњс 
стварне равноdнсвице, па иа каА она падала. Према 
томе и ОНИХ се.lа'\( ускршњих датум-а, које ба црква 

на ОСНОВИ горњог неоснованог приrовора могла см-а-
о , о 

трати као тачне, у стпарп, по духу правила ROJe ,Је 

Нин:ејСЮI Сабор, а по њеы)' н сзе цркве усвојиле, нису 
тачни, Због тога опет број нета'lНИХ ускршњпх да
тума у ВlIЗУ од после;Ј,ЊIIХ 29 ruдша остаје онако! како 
о о 

Је у DО'Iетку иаведен. 

Да би се још боље видела основано ст rорњих 
пршrедаба, наводим пропис најr;таријег црквоно-прав-
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"Сва шr [,p;,ho, IIC;''":I:L(',l:.! r'ј)IJ.ЪУ Хр:!сго:!О.\I, ДVЖ!!!! 

СТС ПР:Ј3НОflё!Т;f ;,:,ЈЈ П:ЈСХ'': '1":]']1/0 !! !Ј:';Гј:I!.! t\?IJ"":b[!"O IЮС:lе 

Р<tУЈ!Ю,l)lеВЈ!Ј!С, :-;Ш-;О се \'С'10)Н:'П;, 11;), је;(ј!о сгра::1;(а.е !!С ба 

ВРШЈЈ::rн. ~r.!H пут rO,':l!!l1!ikC н ).-~cK() 0[1 је,Ј;:нmуг y:.sp:lOra спо· 
ЩIЉ;).:111 Г();:Џ!Ш~ЬС С;ОЮ }с.1Јl1I1УТ. Т;ЈКО нето у б)'д)'Јн~ НЈ

бсгаП<lјтс ПРi1З1l0IJ::НЬС 0"0,<.1 l!јЈ;lЗ!НIf.:а 3:1je.l!IO с ]еврејПll;)" 
је? MIT ПС\I::l'!О IИШ~ Јти1Т.1 ;:ц.iС,lIЩ'l:,;-Ј с њП\m, кој!! се 

D;lp;:tjy у ра\ЈУННЉУ !Jpc-,и:ЈЈТ'., ва Еоје др,;,!; да !lЧ је T3'1:l0, 
КЈ.О ШТО се у СIJЈ.К(Ј11 !!(Л::'С~.3' [;"ра.ју 11 0.1 ПСТЈ]ле ),;:raЛoyjy. 
С тога В!] ТЈ.'Ш:Ј IIOC11;i1jJ,Ijrc Tj()J;(!<ll<':J.; прО.1ећ1ЈС Р:1СНО;Ј,!Је
n:~цe .:Вы ;ис сп Т'УI!l.)сгi-) Т,l.')."!](Ј ,1J.iirt: I1r),ЗUР:1!;Џ,,!li~ Р;:Ј!I!Ю
;'(CJlCTBi::r В"СС'IШIгrј н!с;!е'!:\ кС)ј:1 ~;~ з5:!~Ј:1 .:{З;t;.т;С'сеr :-I[JY

гог :t'HI;t ј{lJаП1ССТОГ,l )Icce~p. Dу:,trll~"э. (чэ,РТЈ.), IIa'det~[J па 

оне дане, кој!! до:rаае o~ чстрН;НТТUТ;:Ј (но"љ)'чно) по два

цесеr IIpUOr .'J;'!Hi\ ~re('C'!!IOJ" (p;-:'JymlТo 0;( ~С1адштс), како 

Ус!(рс !,С 6'! ПЈ.О :1')С:IС (>ij;j~~ СС'(З._I! ДЏШЈ., KOjL! долазе !ЈО
С_lе Ilстр!пјеСГ'ЈГ ;РIЫ ~ICCf'.'JI!or JI 1(:11;0 неба пз непа;.ктf,С, 

погре''I~!О rч)аЈТlО~.ll'! i11C:;-У ;-mа I!УТ ГО::\lIшње, 11:111 у I(Ojl! 

ДРУГ!l Дi\П сен l~H1. Н.1С',РСССЊ<1. ГОСllO::а наше!":1 Исуса 
(тј, се)1 недеље)." 

Пре~Iа ОЈ.3а!{О ПЗРН'IIIој О'IPСЈ;би не може внше 
6нтп сушьо О погреЩf{(IСТ1'I ЛР:1Знова,ьа У скрса у ОНИМ 
Го:џmача које су [царе:{ на:;с"(сне, J~P овај пропис 

'rpaiBH да празновањ~ YCf,."PC<1 не 6ус'(е заједно с Јев
lЈеји:,rа. Ме!јут,ш је v.-СТЩ1,севно празновэње Ус!{рса 
не~roГУће по сююј дефинпцнјrr ТО['3. г:rЈОI.3Ш!Ј(Э и KO~ нас и 
!{ОД JeDpeia. ]слреј[~ Nopajy ора3НО1ЩТН пасху СБога ц-ог 
нисана, рl1tI)'пато, ларавно, О,]; ~!""ЈiI;ЩГ месеца, тј_ на 

)ЏI.!:Ј пуног ыесеЦ:l, а ХР:Iшl1.1.Т'Ш )lОјЈају праЗНО:ЈаТIi Ускрс 
од четрнаестог пскљу'IП':! (:Щl:_1е 0;::( I5-0Г) дО 2 I. дана 

Заr,л,У'1ПО, T<H:UIjC P:.l'JYH<i10 0,'\ l\1ла':(Ш-Iе месе<Јсве. Нај-. ,_. 
Р .... НПlс се ;{'-II(!ј(Ј !,~O~I,C Ilразн,њатн Ј скрс 15_ (1(<1;.( че-

Трнаести дан Од ,'Н:>)";.Г иес~цЈ., тј. пун ~Je-ceц, паца. 
у суботу, }("~O што ie то БДТЈ У ;~o()a СТЈЗарног стра

Ј\з'Ња н с~рти лрrIt:ТО,Јt', јер :::е ~HC! да је он.:\а пасха 

1 UОСТЗПО9.1Сt!i.'I A!:IOCTO~r.cK;" (:љ рГ;:СI,Q}!т, псреводЪ) - Ка-
8а:аь 1864. 
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била у суботу, sбог чега је в ТС_l0 ХРИСТОВО раније 
с крста сrшпуто)! а НЈ.ј,Ј,ОЈ~ШIје 21 Дана (кад пун ыесец 
падне у недељу). То 3[1а l.';-1 ~'/c/{p:.:: се но може llразно~ 
вати на дан пунога r.rСС<::Џt (IЩ:Ј, се празнује јеrзрејска 

пасха) већ Н<Ј.јраније сутра дан 1]0 !l3СХИ Н,lН Н<.lјдоц
Ј-1l1је седа)! дана по паСХiJ Никю;о се празноваЊG не 
ClJe ОДЛОifШГИ ПОС,'!е 2 {-ог дана о,], )!ла;:џше )1~ce'H~Be. 

А шта ВИДИМО горе: 

Године 1881. пун Јfесец (тј. Ц. дан ОД младог 
~Ieceцa. по цркв. рачун)' тца 3. 311р. У петак (стварно 
2. апр. у чеТilртак), и JIpei\!a TO~le треба У скрс пра~ 

ЗНQвати (и прс,ча је;Ј:НОЫ п преиа :1РУГО;\I датуму пуног 

месеца) у недељу 5. аПР:1:lа. Т. ј. шеснnеСГGГ данаС стцарно 
I7-0Г) ОД М.1Ю:ОГ :месеи::!.; међутi::~,Ј, lIЩ га r:.РОЈ.оиујсмо 
тек 12. alJpil.1:a, т. ј. 23- (СТ!Јарно 24-0Г) дана од 
пуног месеца, и аха Је пропис О.Ј:редио 21. д.ан као 

најдоцнију границу_ ]eBpejcK<l пасха је те године IIpa· 
ЗНQвапа 2-0Г апрrI.1а у чtТDртаI<:, Д3.юrе тачао па дан, 

стварног пуног месеца 1Ј трн дана пре 5-0Г априла, 

када је Тре6<1:1О пра3!.iO!;CiТП наш JlCI\:PC, а Ј\ЈИ поред 
" , соега тога одл3.жемо .Ј с,{рс, l1РОПШНО СВИ~Ia одредоzща 

црквеннм, тек за другу недељу 12. апр. 

ГOДldНe 1884. П\:Ј:I~.ые.сеЦ_"С--I_4_ТИ дан ОД ?tr:raдог ме· 
сеца) по цркв. рз'!. нада 3I. марта У суботу (стварно 
29. марта у чеТ13ртак), прсы:t че~iУ У сь:рс мора пасти 
у проу не;Ј;ељу I. аПРИ.1С\i ~,1И га признује:мо тек 8. а
ПРИ;Iа, т. ј. опет 22 ог дас.(:( 04 bl!IaAIlHe (стварно 24-0Г 

дана) ПРО'гнвно пропису. ]е[lрејска је пасха те године 
била 29. !.lapTa у чеТВРТ<1К, т. ј. на а.1,Н стварног ПЈ'ног 
.месеца и опет три дана пре 1. аПРII:Iа таЧllОГ датума 

ускршњег. Пf)ред свега то:-а Ускрс је одложен 3<1 не
дељу 8. ацр. 

Године 1887. пун )Јссец (Ц'ТИ дан од :младог ме
сеца) пада ПО цркв. рач)'ну 28. марта у -..:уботу, је
врејска пасха истога дааа 28. :марта; и наш 3" СКРС пао 
би данле један дан после јеврејске пасхс, тј 29. марта, 
I! према горљем пропису :",оже се тога дана праано

вати; :м:е9УТИМ, .ми га пр:tзпује_мо тек ). аllрП.1:а, Т. ј. 
опет 22 -ог дана после мла:t.ог месеца. 
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ИСТО је тако, ПРОТИВНО наведено:.Ј пропису од· 
лаже н Ускрс и године 1888. (пасха 15. марта, утораЈ':, 
Ускрс 24. аПРИ.::Iа); 189!. (пасха 11. аl1рила чеТВРl'ак, 
ЈТСКрс 21. апр.); 1893. (пасха 20. ;чарта субота, УСЈ(РС 
28. марта}; 1394- (аасха 9. <'tпр. субота, ;У"скрс 17. аПР)i 
Ј897. (пасха 5. апр. субота, Ускрс 13. априла); 1898. 
(пасха 26. :марта чет::sртClК, УСI{РС 5. апр.); 1900. (пасха 
1. аар. субота, Ускрс 9. аПР')i 1901. (l1эсха 22, иарта 
четвртак, "Ј'скрс 1. аПРИ1Э); 1905. (пасха 7. апр. четвр
так, "ЈТскрс 17 аар; 1903. (пасха 3. ЭrIр. четвртак, 
у сь:рс Ј 3. апр. _ .. Сrзп (;ВП при:uерII јасно показују дп 

се правос.'I, прква огреll1П;В о ГОј!ЊП нропнс 1(ИЈН 

каже: Ди НО;Ј;с:ьа J~ скрса не падf1. пос,':е ОЩfХ седа.\! 
дана, -- ТЈ. пзван 15. до 21. дана 0;1: И.13;Ј;ОГ месеца. 

1'Il0Ж,р. {јп I{OrO,J., неооавсштсп, ;.!OГ~O ПРIОIСТJlТИ, 

KaI\:O ]еrзреји ПР<1.знују СВЈју паСХЈ сел;а:u дан:а п да 
l1ре:.ы ТО)Iе S"'C!{pl.: ,~O,Ke оrни пр3.ЗНОDrJН тек ПОШТО 
llрођу сFlих ce;"{;i~I дана jeE;)ejc!.":~ цас:хе. ОВ;:0(110 раз· 

лагање: 1..::<1.0 ШТО Се О.Ј,:..1ЦХ ШЦН 1 потпуно Је СУПРОТНО 

горњеЈЈ црквено].! проппсу којн o;xpetJyje НЗРИLJНО да 

се j:'CI-;РС нс (".)((' Пра31106.7litlf ГП.I!О 14-01' дана од blла· 
Дllне, тј. на дан пуног :iIlесеца, ДЗI(ле на 17pf.U Om~ 
йасх{', а ДОП'ушта да се Ускрс празнује одмах сутра 

дан, Ј 5'01' даНLI од ~Јладог ~Ieceцa, т. Ј. r.pyroг дана 

јеврејске пгсхе . .l\Је15УПнr c~ оваквом РЗЗ:1агању про· 
тивн И сама пракса "РЗЗНОi1зrыl. нашега Ј"'скрса, На 
ПРН~Iер, 1882. 1'0;1:. пасха јепрејСIСЗ uила је 23. ~JapTa 
у уторџ.!(, а ћIП (":,10 празнова.:ш У Cl<PC одмах Iiлуhе нс· 
деље 28. :марта. или шестог Дана јенрејСЕСе пасхе, не 

чекајуhи да прође СВПХ се".,ш дана тога јеврејског 
празнина. То се исто ПОIЫ.Е.ъа I885. (пасхз 19. марта, 
УСКРС 24. март?); 1886. (пасха 8. аПрШI<1, Ускрс 13. 
аuрила)i 1889. (пасха 4. а!Јрша, Ускрс 9. илр.) D Т. Д 

Да Т01lО О;Ј;:I::!гању "ј"'СЈсрса ннје узрок сеi\,Јоднеnно 
празновање јенрејске пасхс Докаа је и оnо: Године 1888 
нун месец после црнвепе равноднеВIще (од 21. 1>lарта) 
ПаО је оо ЩЖВ. рачуну 1 S. априла у петак (стварно 
'4'0Г DПр. у fJeTnpTat~) и :;;"CI~PC је треба;!Q праЗiIОlJdТИ 



ОДМ::lХ ИДУће неАеље Ј7·0Г С\прИ:Iа; :меЪУТЮI је ОН пра~ 
знован 24·0Г. Јеврејска п'-!схэ. је теГО;ЏЈНе б!1АCL 15. марта. 
дак.!.с преко Ы~CCЦ ;1.Ј.НЈ. р3.>IИЈС 0:.\ 17. апрпла, па Је 

иtlа!С Yc~pc био ОДЛО}j;f:;:Ji за 24 a()ptI.'(. 

Као ШТО се из дос.,цашњега раз.ыатр,НЬQ ВlЦН, 

почев од Ннкејског СзОUј);l. а ПРG~lа одредба свију 

црквених прОПIlса He~lOГYћe је ;la наш Ускрс па:.\-. . 
не у пети дан са ЈеВрСЈС":О:Ч пасхо:.-!, очевидно са~и 

он;.щ: ако се и :ми и ЈСi3р"'iи тачно ПРИ.Ј:ржавамо o;~pe
;щба, l~oje вре,1е за праЗi;овање тих празника. Али 
ако рсцшю Je!Jpejll погреilIС 11 ста;н:; цасху у Н<l.шу 

ускршњу НС;Ј;е::ьу, OH~~ 3:, ту ПОГРеШКУ не би била 
крива наша ЦРКВ:l! ако О;'lР:ј;И Ускрс у не;::{ељу која о;!, 
говара uрописима 1iI7Ш!IХ црrшеш!х прави:.lа. То се у 
неко,:IИКО ВИ;Ј;И и из горљег проппса где се ка:::ке: »ОrШ 
(Јевреји) се варају у рат,аању времена за које ;~рЛ;.е 

да 'им је тачно". П кџ 611 се такав C:IYO:J<lj ;Ј,ссио, 
ЦРКl3а не бп C~je:Ia Н;lПУСГИТИ своја ПР:ШИ;Ia и !Ј(Ј;наћlI 

празноваље ЈТскрса у лругу не;;ељу, ca~lO да избегне -JlСТОДllевно праЗtiОl.ннье ILtrOBO t.: П:Ј.СХОЫ, зоог погрешно 

одреl)еног дана јеврејске пасхе. Јер би ОН,Ј,а JCBpejlI 
МОГ.IИ, реЦИ~10, нава:щ'lНЮ( I'огреШНIВI О.Ј.рсlјПDаље:'-l пра· 
зноваља своје паеХ(Ј потпуiJО и ка;!, 1'0;:1; хоЬ.е 1Ј3:lгритн 

све наше црквене ПрОП!lс:е, пра!ЈПла п каноне) !О.1Ј!1 

o,;pelJYjy да» пра.3fiООc!l-,,'[ Y"CТ:ТJ"Ca~ ... 
3нача i напре;Ј; lI<.ШС,\tiЮГ Щ.ЮПl1са A![Ot~TO;ICKOf .~/ с· - . . 

тавз. у IIOr."le.J.)" о;фе;l,{ЈС СС,:Ј;:,IO;~аеБне гранпце у КОЈОЈ 

се blop:t Ускрс праЗНОI:IЈ,Т;I. КО.1ИКО је јасаН1 ТО;ШКО је 

и неоспорав:. Али је чнн;r МИ се <Јп t1итање О датуму 
раnноднсвице од необи'ш~ ва;;;.нОСТII онај став тога 
прописа који вели: с СТОГd ИИ TCl.Y.HO посматрајте HO~ 

вратак ПРО;Iеtше раВНОi\невице, који се збrша два
десет другог дана месец:=! ы:артас. Ка;. c~ има 1Щ 

;уму! да Је оваЈ докуыенат ИЗ другога века ПОСЛG 

ХР,! а :ми смо напред видели да се ПQчеТКО",1 другога 

века равнодневица пре",Н;СТИ.1а са 2з·ег на 22 март, 
и тако остала до иоеле половине трећега века! онда 
3Н.:\'IП, таЈ пропис П3Р!1'II1) тражн да ce·)-~cг('pc O;;I'e~ 
9ујс IIреыа стnарнсј h).1.'Ј!;,·';Щf;lmЦП. Ka;~ ец;'. 0'))-" (j.~, 
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редбу доведемо у пеЗЈ са правилом Алоксандринаца 
ноје је усвојио и Никејски Сабор да се Ускрс одре· 
ђује према раВПОiJ,невТlЦИ од 21. марта {Ј·СР Ј·е у то 
;цоба сшварно тога (JautY_lta и била)) онда значи да оба та 
најстарија донумента !(оји су неСУМЊlIВО ОД пресудног 
значаја, у ХРИШћанској цркви изрично траже" да се 
йри одредби Ускрса води рач)lН, салю о стварној, а нс 
о некој измишљеној плп ноыиналној јавноднеВUЩf. 

Ал!] кад се ТО н не би тако lасно ВИ;:I;ело из на-
" 

ведених стварних даТУ.\lа равнодневнице, до истог би 

се резултата дош:rо, и по самом смислу прописа Лпо
СТО.1СКИХ Конституција у коме се препоручује да се 

йосмаl1lра йовраmак. 1JatJHo(JНC6Ull,c§ а кад се вре11е рав
водневице OApeljyj е посм:атрање:н, онда значи:, да се 
посматрањем може одредити само стварни равнодне· 

BU1f,HU дашу.м. 
Из свега овога 3aI<ључак је само један: истоqна 

правослаВНI\ црква :мора се тачно придржавати пра· 

вила која проистичу како И3 Апостолских Конститу~ 

ција тако и И3 рада Никсјског Сабора, за празновање 
Ускрса. Сама пак та прави::rа таквог су смисла, да Је 
1-tе.могуПе ПОRлзпање нашег Ускрса са јеврејСКО:\1 па
ехом, док се Један и други празник прави:шо одре· 

ђују и llразнују. Г·Ложе се шта више реhи да су та ора· 
баш зато -тако и настављена да истодневно празно~ 

вање пасхе и Ускрса [ЈОТПУНО .o~eMoгyћe. Па ипак је 
источна православна црква, КОЈОЈ ОВИ прописи гаftaП· 

ту ју немогућ.вост истодневног празновања јеврејске 
пасхе и У сн:рса, грешила, па и данас греши против 

својих прописа о празновању Ускрса. 



Олај 
црквено!<[ 

VJ 
оде:r.ак поспе1iујеы ОСНОВНОЈ 
устнву или тпшп-:у. 

• 
црквеНОЈ књизи, 

Дискусија о ПрЗВИ.1НОЧ П НС::Iра:зилнам празно
вању Ускрса изведена је Ю1КQ на стварню[ па;Џ1ЦШfа, . . 
КО.ЈЕ1 Је 

11 Данас . . 
увек црква У3ЮЩJI<t од науке 

мора DО;ЏПи рачуна, тако 11 
и о lCО]tша 

на ПОД<Ј ЦИ~fа, 

КОЈе Је црква некада, пре хиљаду Ј! В0ше година, 

ОД HaYfCe lIозајщr:rа и Ј-:ао cIJoie прпзпала. Ове старе, 
нека;(а тачне, али О:Ј;З8на веЬ саСВ!ВI погрешно по-. . 
датке унела Је црква у СВОП основну законеlСУ КЊИГУ, 

у ТIШШ< или црюзеwи У став, по чнјнм се О;:Ј;редба}!а 
}Јора свики цркпени С;l}'ЖИТСЉ у СВЮЈ<t СВОЈИ!>! радо-

виуа управљати 

Ш'f'd ВИШе, упЬређлуF1rI tc-п'оiа;ке--на!Је;Ј:епс у ТН
ПИf:У на jeД~JO;o.I месту, с по;::(аЦЮIЗ навс;з;еНИ.\f такоЬе 
у ТИQИКУ на дрУГNIе месту, Щl наЛ&ЗИ)iО на такве су-

- - - -
протнасти и неС.1агања, КОја у ТсНШОЈ ЈеДНОЈ КIЬнзи не 

би c!rle:xa ПОСТОЈати. 

Усвојивши праВf!ЛО НИК. Сабора Д<1. се YCI{PC прз
знује у прву неде.ЪУ после пуног месеца иза про.1еhне 
равноднеl3ице, ПШИК тога ра;Ј;И садржи и све иене 

месеч:еве oдpe~CHe веfiИ1iО:.f rIогрешв:о по месечеI3И.\I 
круговима. И Kar<O OH.J;a;::t;a се разуые извесаu ус

r<рШЊИ пун месец 031Щ'Iен У ПНШ:I~У II УСКРС који ПО Та;\! 
ПУНОМ месецу није празнован? Ево неКО.1иr<о при
"-!ера за то: 
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Године 1881, круг :месечев у типику 0значен је бро
јем 17 (лист 571 1)1); ПОД месечевим КРУГОМ 17 стоји 
да је пун месец 3 априла (лист 78з 1) у петак, и Yc~ 
I(рс неШНIОВRО мора пасти у недељу 5-0Г априла, а по 

пасхалном: СЛОН)' Ф опет из типиkа Ускрс се одре9ује 
за 12 аПрИА. 

Године 1888 круг :ыесечсn по ТИПlЈКУ је 5; ПОД :ме
се чевим кругом 5 пун месец у типику пада 15 априла 
у петак, ао Ускрс се по uасхалној таблици типика пра

знује :14 априла (место I7'Of), 

Таквих ПР~1Мера ШIa Вр:'1O .МНОГО, да ИХ' није :по
требно нарочито наво::\иги, I{ao ШТО се у осталом ви
де.10 и пз прегледа прззноnања Ускрса у појединим 

годинама, које су напред наведене. Питаље је само, 
како је могуће да та основна црквена кљига на је-

о о 

НО] страни утврди Један ПО,Ј;атаR па га се она сама 

на другој страни не придржава? 

у оно доба, кад је ДИОI1псије Малп склапао своје 
ШlСХ{>ЈIНе таблице, с најпеЬы! се тачношhу одре9иuао 
датум стварног пуног· месеца по коме Је праановаа 

Ускрс. Позната је ствар, да је ПУН :месец одре~и:ваff 

по :месечеnу кругу СУ uеЈИ са "основанијем") падао 
ОД прюшке за три дана Ра!-щјс него стварни астро
НО)fСКИ П'уН :месец, li црква је, да би УСКРС празно· 

пала По сmварит! Й)'но.1t .1teCeu.y, додавала та три .цана 
своме, погрешно о;з,РСђеном, датуму лунога месеца u 
доводила га у щ:лад сп сmвајЬЩОl дату.ш/ма .иесечс
виЈе фаза. Дан:ашње та;Ј~,и~с .ме;-ечених фаза, којо се 
наводе у П!ШIКУ, озна'-IaВfiЈУ ПОЈедине месечеве мене 

за један йа и за два дана доцније од стварних месе· 
чсвих .мена (1885 год. ·гип. 20 мар. ств. У8 мар.; 1893 
тип. 22 мар. ств. 20 иар.; 1905 тип. 8 апр. ств. 6 апр; 
1908 тип. 5 апр СТВ. 3 апр. ИТ;:Ј;.), а често се и са
свим слажу с датумима стварних :месечевих .мена (1891 
год. 12 апр.ј 1899 год. 15 lIrap.). То доказује да су 

I ТI1ППКОМЪ cieCTb У стаЕ!1. -- Сnнодад,пая тпџографlЯ, МоС:](ва 1896. 

4 



таблице месеЧСЩ1Х 1'OlЗ;-', у данашњ~:i!f тriUик.у, 1ј кад се 
ВОДН рачун о неТН'ЉnI<l ТрЭ]<Ш .. у ЦРКЕеног месеца према 
сиuоДском, дэrСIС о nгон;'штању дат)':ма :месечеЈЗ!!Х фаза 
посдо сваких 300 ТОА, {~Д прIJ:лине за Један дан, ипак 

-нетачне, 

l[оэнато Је правило, 1-~aKO се из lIIесечевих кру
гова ОДРС9ују тако 311ани основци И,lИ "основанија". 
Бројеви, који ПОI{азују,:основаније" за свану годину, 
означени су у тlНШКУ, поред осталих података. Осно-. . 
наНИЈе покаЗУЈе старост месеца у очи нове ГОДине, 

Па због познатог броја дана у јануару и фебруару, 
TaKo~)e старост :месеца'у очи I марта. У ТlfПИКУ се 
наводи, да месец траје: 29 дана 1t йола дана и ПО.Ја 
часа и йешu аео 'Цаса! т. ј. = 29'53 дана. Кад се ОД 
овога броја одузме "ОСНОВ<Iније", онда остатак пока
казује датум HOBora ыесеца, у новој rодини ОДНОСНО 
у :r.rесецу царту. Кад се том остатку дода половина 

Месечева трајања, Т. ј. 14'765 :или 14'77, добива се 
датум IIYHora месеца у новој години односно у марту. 
На -пример. над је нруг ыссечев = 2, онда је основак 
- 25; према ТОblС 29'53 - 25 = 4'.5~;A·.53.+ .14·77 

I!Ј'ЈО т ј пуп-м:ettл; ЈП-Гда~Т9-маIна, 

Да се не би рачуна:ю (. разломцш,а, а пошто број 
29'53 Аежи CI\OpO у ePE-ДIПНI JIЗll-Нођу 29 li 30, узима се 
па јсдној :мето;щ !litCTO 2~/ 53 број 29, а по другој 30. 
Кад се уЗ!lЈС 29, онда ее с;а датум ПЈнога .мес(ща не 
додаје 14'77, ле!~ 15, те се добива: 29 - 25 = 4; 
4 + 15 = I9 .нарm, !{,"1Д се узме 30, онда се за 
датум пунога :месеца не :Ј.одаје 1477, веЬ Ј4, па се 
за ИСТП случај добнна: 30 - :2 5 = 5; 5 + 14 = 19 ,;,tарш. 

Кад је круг ыесечео 0----,--, 8, OCHOI:la[~ = Iј по тач

нам рачун}' било би 29'53 - I = 28'53; 28·5З + 
14·77 = 4З·ЗО lI-ЩрТ, т. ј. 4З .~ 31 = I2 април. 
у :истом случају прва па:.! :четода даје: 29 _. 1 = 28; 
28 + 15 - 43 март даК:Ј,е I2 айрuл, а друга: 30 -
Iљ= 29; 29 + 14 = 43 ыарт, т. ј, опет Е2 аuрuлi 
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. . 
Једну и::ш д.ругу meTO:-lУ. ТППИК не додаЈе датуму НС/-

в-ога месеца једн)! 'jHГily цифру I4 нди 15, ,;сћ "ас 
једну "'{:Је другу, те на тај JIа<ШIi наилазимо па сасвпм 
погрешно одређене датуме ПЈНОГ (уск[)шњег) .г.;есец2.. 
у ТIfП!!КУ стоји, I-ia;r, .Је КРУГ месечеlЗ = 2, да пун ме
сец пада 20 .. марша (~leCl'O I9-0Г). Пошто је за тај 
м(';сечев круг основак 25, то по прво} ыетоди ;юон

ваllIО: .2 9 ~ 25 = 4 li ;..(8 Gис:.rо добилrI датум 20-01' ыарта 
треба томе остатку ;1,о;:;п.ти Ј6 (место 15). По ;~PJ'Гoj 
:меrОЩi ЩIали бuс,'ю 30 - 25 = 5 и да добијемо 20 март 
треба дод:ни If (~~eCTO ц). 

На против, код I(jJ,Yra :месечепа 8 и осно{)ка I: 

тrЈПИ~ показује да пун ыt:сец нада 12 априла. По првој 
б - 8' . ~Iетоди идо ОИ 29 - 1 = 2 ; ца ДООИЈСЫО i 2 а;:Ј-

ри.] треба дОдати 1Ј. јер 28 + 15 = 43 март, т. ј. 
12. анри.'!, а по другој бвдо би ЗА - 1 = 29 п тоие 
би ваљало додати [1, на да добијемо 29 + Ц =-: 4З И. 
НАЦ 12 аПРИ.1. 

То з~ачи, да се ТШПШ не држи једнога праШJ!Iа 
па _да по њему, ос!-!овщша, одређује датум оу-нога ыс
сеца у .марту или аПр:I:l'у, веЬ датуму МЛ"Цога ыесеца 
додаје по је;џюј меТО,Ј;а <иIС 16 час 15, а по др)'тј 

опет јеД<lН пут 15 а ;сј)УГЦ пут 14. У ток)' једног ~.Ie
ссчевога круга од 19 [():~JJHa, на пр. од х884 дО Т902 
ГОД" додаје ПШИI-; даТУ:Ј)' ~l.jaдoгa месеца ве!,}, цп'уру 
(16 ОДНОСНО 15) једанаест пута, 11 мању (Т5 одп. 14) 
осам пута. Кругоы! О;Ј; 1 ~iO 7 закљу'шо добивају веЬу 
цифру (Ј6 одн. 15), КРУГОСГ! 8 п 9 добивају мању цифру 
(15 O;l;H. 14), 83, Т6М ЕРЈГ Ја веГ1У цифру, па кругова 
11 до 16 закљ. маљу rr f-i~јзад кругови. Ј7, 18 и 19 
опет веЬу цифру. 

Све ТО показујЕ', 
. 

;;<:>. су методе ио IСОЈима су пз-

песни 1l0даТЦl! у тиг::п:ку !iзве;:;.ени) погрешно Dp~:l·:e-. . 
њепе, услед чега се Јtiп.ЪRЈУ пи решщr резултати. 

Поред горе побројаН1';, неисправности I1 поrре-. .. 
Ш~КCl У ]е1Јлиr ПСТGХ T."l;",;y )0711 горе СТОЈИ miтзн.-е 

" 
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о мессчеnим менама, КD.Д се ово проучи у ТUllИ

цпма разних издаља. У сваком' се готово издању ти

[]ика наводе други податци. Ја ca~f, са напред ПО~Iен)'
ТИМ типиком, упоређппао податке у типику ГРЧКО~I, из· 

датом у Вонецији 18з3 ГОД., с благос .. ювом патријарха 
Констан],ија, Ј\аО и ПОiJ:зтке lсоје наводи 3ах. Орфелин 
у своме )Вјечвом Календару<, mтампаном у Бечу' 178з 
год., и позајмљене без су:ыње из каквог ТИПlIка ИЛIl 

месецослова (чије и3;tање не казује). Ево неколико 
примера за :месеце март и април, да се читао ци сами 

увере о ТОЈ ствари. 

Круг месечев = Ј. ПО руском типику млад ме· 

сец пада 16. :марта и 15. априла; по грчком 15. :марта 
и Ј 4. апр::шз, по Орфелипу 16· марта и 14. априла. 

Круг месечев = 3. По руском типику млад ме
сец 24. :марта и 22. аир.; по грчком 23. мар. и 22. апр; 

по Орфелину 23. мар. и 21. апр. 

Круг месечев = 6. По руско типику млад мес. 21. мар. 
и 19. апр.; по грчн:. 20. мар. и 19. апр.; по Орфелину 
:20. :мар. и 18. "апр. 

Круг :месечев =_~: .. Џo ..Q..V_~~"!Р:ШIКУ: Ы,'ЏIА Meceu 29 .. 
мар. и 27. аИр.; по ГРЧКО:'l!. 28. мар. и 27. апр.; по Орф ел. 
28. мар. п 26. апр. 

И тако даље. Ka~ се ово упореl)ење изврши за 
све :месеце у једној ГО;:IИНИ, диференције су Mel)y ти
пицима још веЬе, тако ;\<1 нема ни једне гоДлн~ у СВilХ 

19 месечевих кругова, riIe би се податци у свима ти
пицима слагали потпунце. па шта више ни кад со само 

два и два упореде, њихопи се податци ни у ПОЈеДIIНИ:.r 

круговима кроз целу го;щну не слажу. 

Као што се БИрД Нfl.јпа:ннији податци за одредбу 
дава празноваља Ускрса. 0значени у основиюr иркве

НИМ кљигама су произво:ъни' и нетачни, па онда НИЈе 

чудо, што се Ускрс тако неправилно Oilpel)yje и пра
знује. А кад би се још ти произвољни и нетачви да

туми појединих месечепих фаза упоредили са датумима 

стварних месечеnих фаза, који су још из првих вре-
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ыена бпли једюю меро.з,3ВНJI за одре;:I;бу ускршње не· 
деље, ОН;:I;З би се тен: могпа створити страховита С.'Iш:а 

о неИ3!1rерном хаосу КОЈИ у том погледу влада у пра

вослаВНОЈ цръ::rш. 

Да ли је то тако до C:1.:ia СМС.10 да буде и ;'1:3 .'Ш 
ТО треба тпка и да остане, нека пресуде они, која . . 
ЗНИЈУ, какав изузетан и неприкосновен заачаЈ има ти· 

IIИК У правослаВНОЈ цркви. 



vп 

Као ШТО се из свега доса,'Џlшњега излагаља вил,пс 
источна праВОСЛ<iIНI3. цр;,-m: греШП:Iа .Је. па п дана

греши, у одре~иваЕЬУ ОНО,[1 ,1ана: кога треба празно 
пати Ускрс. И кад се <::,]а да је црю:а позвана ;ТЈ;а 

чува нај тачније појеДПЕС О;:Iредбс на којима по'швају 
темељи ХРИll1ћанске вере, - а празновэње Ускрса 
спада несумЕЬИВО у таю"е ол?едбе, - овда је ДУJIШОСТ 
црквених поглавара да из6егавају и уклањаЈУ све оне_ 
узроке, који би, ма у KO~T ног:теду \ изазивали неправил-
НОС1'И И грешења ПРОТР.IНШ ЦРRвеним праDилима. 

Имају два начина ,'Џ\ се ·погрешно празновање 
Ускрса у будуiшоети уrСЮ1:IrJ. / 

Први би се начин car::Tojao у томе, да се Ускрс 
увек о'дре1јује по стварној раВНIJДневици и стварниы 
дэ:гумима пуних иеССЏ;:i ___ l1pL:ц.а~-ан-ашње,,[ "Цезарову 
-Календару, I(оји влада у псrОТ--.iНQ православној ЦРltВН, 
па ма кога датума p"Bl-Н!;щевнца по ТОМ календару 

стварно падала, На ПР;ј\fСР, она са;:Ј;а пада 8 ~IapTaj 
. -ако први пун месец П?-::;lIе тора датума и таЈ он дан 

био субота, Ускрс бп с.е I,j')pao празнонати сутра дан - . у недељу 9·0Г :марта; то t)П ено у исти мах и IIaJpa-
нији ускршњн: датум. ОСТCl.'ш би се л;атрш ускршњи 
о;з;ре9ивали по ПОСТОЈеhе)f правилу са обзири! на 8 ~rзрт 
као равнодневични датум, 

Овакво одређивање УСI-:РШЊСГ датума по Цезара· 
~ - - . 

ву календару изаsна:ю 011 Д:ЈУГУ Једну ПОЈаву, КОЈа 

Сп била незгодна за цркву и која се оснива на по
грешности Цезарова иаЉСlIдuра. 
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Као ШТО је иапоменуто, пролеl:iна равнодненицн 

у доба НикејСI\ОГ Сабора падала је стварно 21. :марта; 
због поrрешке коју у ссеи носи Цезэров калеПЈ,:lf! 
(о :којој ће бити РСЧП }ја",о доцније)Ј равнодвеnИЧШI 
је датум данас дocт~eo на 8 март. Није теШI<:О пrора· 
чунэ-rи, које би ГОДlJ:пе раЈЈнодневица падала 7-0Г; 113 
б-ог И најзад 1. :марта. ГђЈс:мештајуiш се у том с~ш
САУ, рэnнодневични датр! ушао би у фебруар, про-. . 
шао nроз цео таЈ месец ТЈ дошао у laHyap,_ прошао 
кроз јануар Ј1 ушао -у ;:;:еr::;е.:'l1бар ИТД. ОД прилике кроз 
10000 година (ако би за СЈ. све ТО време владао Це 

зэров К<Ј:IСН,'iЭР какав је данас), проJrеhна раDНО}:iПС
Ш1ЦЭ лала б~~ 20. деце~1бра; и ЮИ је тога датума пун 
:месец п таЈ дан субо Ј-а, У скре би се прдзновао сутра 
дан у пс;.(с.ъу 21 ;I,еце):бра, ;:Ј,ilкле пре Божиhа. 

Пре::'>!а ТО}!О, 31,0 бис.\!О задржали у важности доса· 

nашrьс праnн.lО за !ТРПЗI-ICI[!Clп,е Ускрса, и'Ошедено И3 ре· 
шеља Никсјског СаГЈ')Р:l, ~[И 6ис~IO задржали у ПСТИ ;..!ах 

11 tЭ;ЏШlЉН l!огреШIЩ ЦСЗClроn календар, Ycr:pc бп 
био нраПJI.НlО пра:ШОllан ПО стваРНОЈ равноднеllИЦИ, 

али би се с равноднеЫЩО;\1 заједно премештао кроз 

nојеДIПlE:: :месеце ГО;ЏШЈње, те бп у ДОВОЉНО:,I низу го· 
дина прошао !<роз све ;хаТУ.\1е rодпшње. Такво Upe)le~ 

штаље Ускрса црква ве ыоже и не сме допустити, у 
толико пре, што ОНО ДО.l;'\31Ј ОД несумњшзе погрешно

СТМ Цезарова I~алендара. 

Ar.:o uсutО'tlю ЙраООС.:[7Ј.'!а v..p!C8a ха/и'} а она iIIO 

.мора хтети, да 17раЗНОСГIJI/ Ј!скрса оаржа у C.1tifC.!)' 
црквених йройиса, OiЮ _н()ја уссојити аруги lЮ'!UН .Ы 

)'fCлаnањс ййzРezUНО2 аР,73ниеан,а Ус;.;рса, она .1ю/;а 
йойрааиmu llезарО8 ;;,1д(нЈ:7/! . 

. 
f;аз:nе, ::\3. Је рачунање npe!eJ:!<'-, 

према окретаљу месец;]. ()[~o ЗСЈ,l:ье и зеы.тье око СУНIЩ, 

изаSШЈало врло велике тсшкоћс код СПl1ју наРОАа. Не 
улазе~lИ у појединости, како су појеД[IН~! народи уре
ђивали нарочите праВllЛШIке -_~ ка..1ендаре - за pa~ 



чунање нре:мена, ваља Н8.11O-"'lенути само, да Је на DРИ~ 

мер код Римљана, а пре Ју.шја Цезара, Г();Ј:ина, у разна 

доба, била врло p<t3HC дужпне. !\'10ше се без вели!(е 
погрешке реЋи-да је спцка римсrcа Б.1адавина УТВР9П
вала нарочито траЈање го;:ине, те тако налазимо гo~ 

диве од по 304, 355, з66 дана II т. Д тако, да је 
708 год. римска била 11юrак"а у напред за читавих 90 
Д~Ba. То је дало ПОI3O,lа ЈУ:IИју Цезару, да рНмски ка
лендар доведе у ред, 1-;2.1:0 се такве неп.равилности не 

би више дешавале. БаВСЋИ се и сам неко време у Је
гипту, обрати се он јегппатском астроноиу Сосигсну, 
да ту поправку пзврши. Дп би се година, која је за 
90 дана била измаК:'Iа, допсла на своје право место, 
додата су 708 римској го;Ј.ПНИ, Oc~IМ ыесеца Mapцe;J;O~ 

нија од' 23 дана још ДВП безимена месеца, j~дaH 
од 33. а други од 34 дана. С тога је та,Година Юlа.Iа 
445 дана и звала се последља година забуне. 

Кад је ва тај начин го;:щна доведена у сагласност 
с природом, Јулије Цезар, по llредлorу Сосигенову, 
утврди трајање сунчепе ГQдине на Јдј дана и 6 са
хашu .и то је ]улuјсrю 1!Лl: Цсзароеа година, на Еојој 
је основан ]улuјсе и.т Ц(заров uалендар. 

Пошто се година не .\юше поче1'И по истеку оних 
(; еахЕ!оН\ ~ee 'fOr~Ha\ -Цез-ар--у--јЭ{}ди,~7Ј,-а . ...QД ..сваке че
тири године, прве три буд)' йросmе по з65 дана, а че
тврта (дељива са 4 без остатка) да буде йресmудна 
и да има з66 дана. 

Сви хришhани lIсточне правос.лавне цркве управ
љају се и данас по томе календару. 

Као ДlTO смо ·ВИ;:I.ели, Цеззр је засновао свој ка· 
лендар на сунчевој и;rи тако званој utpoucuoj години, 
али та година не траје тачно з65 дана и 6 сах. како 

је у Оlсруглој цифри узео Цезар, већ, као што ћемо 
доцније видети, за - l I .:lUl-iуша u неltолuuо секунада 
.мање. То значи, да :.ш СВ:-Ј.ку годину за тих 11 мин. 
почињемо доцније. Гомилаљем тих 11 МИН. И неколико 

секунада из године у l'о,:щну, та разлика Од прилике по· 

сле 128 година порасте ла читав дан, ШТО значи да 

смо у току 0;:1; 128 ГО;1;. изгубили у рачуну један дан. 
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Да ли смо И. I{ОЛИКО C:'IQ кад изгубили .У времену 
према правом траЈању тропске године, познаЈе се врло 

прецизно и поуздано по ОНОМ тренутку, кад с)'Нчево 

средиште у СВОМ ПРll"БИДНО::\[ путу про~е "р03 небески 
екватор, или другим речима, по оном тренутку, ка;!; на

стун:и пролеhња (или јесења) равноднеЈ3ница. 
Први дан ие'IоријСIЩГ постања Цезарова КЮ1ен

дара, kalend:s rnartiis 709 а. а. U. С. био је 1 :март 45 
год. (-44 год) пре роЈ)сња Христова. Те године про
леlша равнодневница бн;щ је 23 марта, у 5 сах. 321 

:мии. пре подне јерусаЛНNскога nре:'fсиа.1I 'Према ттlС. 
после 44 год. У години рођсња Христова пролеЬна 
равно;щсвниuа БИ::Iа је 22' М9 марта или у ОICруглој 
цифри почетком 23 марта После 128 ГОД., т. ј. iz:-:!'ме 
ГОД. после Хр. равноднещща је падала почетком 22-0Г 

:мapTa~ године 256 почетком 21 ог марта и тај је рап· 
НОД80вневични датум вредно сџе до з84 године, Kai',a 
је равнодненица пр еш.~а Еа 20 :март и т. д. Због тога 
оу и моrли Асександринци упорно тврдити да је у доба 

Ник. Сабора (325) равнодневица била 21 марта И тај 
Аатум узелп за одредбу Ускроа, као што смо раније 
видели 

Таквп:м премештање:м равнодневице за један дан 
после- сваких 128 год. доспела је равнодневица после 
15з6-те год. на 11 март. Папа Гргур ХПI, придржа
вајуhи се тачно онога смисла, :који проистиче ИЗ ре
шеља НИК. Сабора, :као и из правила :које су поста
вили Александринци н које је било усвојено од свију 
цркава, да Ускрс треба празнонзти по стварној рав
НОДневиЦИ, реши. да равнодневицу са 11 марта llрати 

на 21 март, како је б:ма у доба НИК. Сабора. Својом 
БУЛО:'I, "Jnter gra\'issi!y,rts" o~ 24 фебруара 1582 го"!:. 
нареди да s-ти Оl<Тобар те ГОАиие буде I5-ТИ октобар 
те на тај н<щин :избацп из календара 10 дана чиме је 
и равнодне13ица враћена са 11 марта ва 21 март. На тај 
је начин Папа Гргур поправио погреШI(е прошлости. 

Ј БО:10'0::, П3\!. рус. 1'О:.Ј. l\" праЛQ' 
11 А. Ciry, Ор. cit. Г. Iба, I!о,РС:ШНQ "аводй да јс раrmОДј)~ВI!;_Щ" 

у доба Цсзарсвс рСформс бјJ."iа "5 марта. 



Да со та погрешка не би јављала и: у будуhности, 
Папа Гртур је прописао прави-'!о, по Ko~e Ће ,се у бу
дуhности У сваКIIХ 400 то;:;.. избацивати по ypr1 дана; 

• • • 
р3.'1унски речеНО 1 Један се дан изоаЦУЈе после сваке 

133·33 rод> СреДЈЬа дужина Г ргурове го;щне износи: 

з65 д 5 с_ 49 'М' 12 сек. 
Прву попраВRУ, КОЈ>а се тиче прошлости, извршио 

ie Гргур неправилно; ДРУГУ1 ~oja се ОДНОС'I на бу;tуh
ност извршио је нетачно. Са ТИХ разлога ДРi1НШ 
да не би било упутно усвојити тано поправљеНtI Гр
гуров календар. 

Неправчлност Гргурове реформе не леi'КИ у тоые 
• 

што Је он у опште на горњи начин попраВI10 калеl-цар, 

већ што јо као полазну тачку узсо НикејСlШ Сабор. 
И ако се зна, да је значај НИК. Сабора 3:1. хришhан-. .. 
ства врло яелики, 'Ипак таЈ зна<131 НИ}С изузетан и такав 

са буде полазна Ta'~Ka за реформу календара> Пре 
свега врло ВЗЖНИХ И ако не васељеНСЮIХ Сабора било 

је и пре НикејСl'ЮГ Сабора, затим после њега ДО_'1аЗII 
читав низ таквих истих ваGељенских сабора, чије ЗLlа· 
чаје сама црква према Ник. Сабору не сме ПОДЦС· 
њuвати. Ако би раЗ~.Q!"Ј5_ио_ T<UL-!!!~_O _ c.~ . Н.ИК. Сабор 
бавио расправом питања о празновању Ускрса, може 
L\e реhи да су се тюt питаљем у једном ишt у дpyгoы 
облику 6аВИ_'111 и антијохијСRИ и сардички саборt, 
Jt ТО У :МНОГО одређенијем смuслу него НИК. Сабор. 
Према томе сви ти и слични разлози упуЬују нас да 

за~љуцимо, да је неправилно поступио папа rpryp ХIlI, 
кад је као ti.олазну тачк)т за реформу календара узео 
НИК Сабор. Та неприпилност још више пада у очи, 

кад помислимо, да· је за сне хришhане само један је
дини изузетан и значајан дoгa~aj: рођење онога, по 
коме се ми сви, бе5 обзира на в.еЬе или маље обредне 
11 религиозне раз~ике, називамо Хрпшhанима. И ако 
у опште у ХрИШћанству мора постојати каква полазна 
основна тацка, то може бити само po~eњe ХРИСТОDО. 
у осталом, и само наше садаље бројање година уо.у-

Ј 1. т Helele Ор. ~it р. 513, 605_ 
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ћује нас ва овај једини ПрИНЦИDОКИ логичаff закључак: 
ми морамо поправку календара иэвршити према по

четку наше- хрпшhанске ере. Јер узети као ПО.'lазн.У 

тачку Никејски Сабор, као ШТО је узео папа Гургур 
X1JI, звачило би, не ВОДИТИ рачуна о свима оним до
гађајима у хришhанству, Боји су се збили' од рођеља 
Христова дО НИК. Сабора, а ТО је грешно~ Наша ре
форма Ј{алендара мора бити tведена ва епоху: роl;ење 
Христово; јер се по Христу називамо хришhапи:ма (а не 
по Никејском _ Сабору,) јер наше године, :које ХОћемо 

да поправимо, бројимо "ОД рођеља Христова't, (а не 
ОД Никејског Сабора), и јер је саСВИ11ПРИРОДНО и .ло

гично, да ту поправку 113ВРШП:МО за све ~аше хри

шhанске године (Т •. ј. ОА роt)ења ХРИСТОВ'Э.), а не само 
За један део ,(од Ник. Саб). 

Противници оваког с.хватања приметиhе да ми не 

знамо тачну ГOД~HY po~eњa Христова и да нам у 0[1-
ште нп Један врем:еНСЮI податак" у :колико се он од· 

носи на ро1јење, живот 11 смрт И. Христа, вије поуздан. 

Истина Је, да ми he-анаМQ које се године ,родио 
Христос и та се неизвесност Rолеба између 718 до 
756, римске тодине, Дакле за читавих з8 година. МИ . . . 

це знамо ни 1(О1"а се дана у ТОЈ неизвесно) годиви 

Христос родио. Јер и ако ~Пl данас праз'нујеио дан 
po~eњa Христова :25 децембра, једни ППСЦи наводе 
да се Христос родио 6 Јануара (а крстио 8 новембра), 
други 28 марта, треhи 15 или 20 маја. 

Истина је такоЈје, да ~Ш не знамо ни колико је 
година Христос Жlшео на земљи, Т. ј. које је своје 

- . 
годиu.е умро, нити 3ШIМО колико Је година имао каА 

се крстио. Црква наша верује, да је Христос поживео 
на ЗеМЉИ 32 rоДине 4 :месеца и 11 дана, док извесни 

ШIСЦlI тврде да ј е Христос на дан CBora распећа имао 
више ОД 40 година и да није био MHoro :млађи од' 50 , 
rОДина. 
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#~ 
ЈеДIIНИ поуздани па;щтци.о Христу аВII су: Христос 

је рtlзапет у један пеТ<1К (не зиа се тз'шо ;Џl ДИ Ј4·0ги.1И 

15 ог јеврејског меl:епЈ. нисана неиззесне годсше)! а 
nас"ресао је у lIe.J,C:bY. И <lПСОЛУГНО НШllта више. 

l\1еЈ)утим, за паса:) rсоји на)Ја треб", :г. ј. за по
прав"у R<lЈ1ендара, нз.\la cl3e ТО наје Ю:I п:нребrIO. Не' 
Б(џ.еЬ.fl anco;:ryrHQ /lfH:a\ZBa рачуна, које се стварне 

ГОДИIIС 01 посrан[(з }'!Оlа Христос РОДИО, ~Ш ра'Iунамо 
·да је 01 р,:>ljења Хри~то!За ДО сад 11РОI1ПО 1907 година, 
и за ТIIХ 1907 годrша, које рачуна~ю по Цеаарову 
календару (која је несунњшю ззведеEI пре Христова 
pc~eњa\ ми ЮIЗМО да If3ВР:ЈЩМО uоправку тога каден, 

дара, 1\3 бисмо Qсrз:ш: у сагласности с I{peTaНoeM IJунца 
ПО кщ[е ра'lуазио ЈЈрею~. ДВ:СR:У\:l1је ме!Ју научарЮlа 
О стварној години роЬеl:ЬЭ. Хрисrова могу IIостојаТI{ 
и д:l.1Ье, нао што су ПОСТОЈале и ;.1;0 са;(ј а:пr оне на 

уколико не м-огу утицаТ!I на ПРД.l3>i.1Н:) реииње UОС1'ав-. . 
ЛoeHora питања 1"0Је Је ЧИСТО иау'-ще и - раЧУНСЕС~ 

природе. 

Што се тиче другог де;ц ГРГЈрове рефор.ме, кој п 
св однОси на будуfiност, Гргуров кал.ендар не треба 
усвојити,_ јер трајање године (изведено __ I;I.~~.Са,~~. ре
форме) ,энgrИQ O]1,c.yh-а:-ка.!СО' Од 'YiојёЛiГнliх непосредно 
о~ређених врr;щНОСТИ: тако, и од, опште средље вре· 
днО:сти rponcI{e године, УС.1ед чега погрещка сразмерно - . 
орзо нарасте на Један ,:Ј;аи_ 

• 
Исrочна црква П:ЈЈС чинила никакво поправке 

па Цезарову календар)" )'иед чега Је раВНО;:l;невица, 
премештајуfiи се свакпх 128 год. за по јед;ан Дан, 
дошла сада на 8 ъ:арт. 

Ра.зви писци и у разна доба uокретал:и су питаlье 
о рефор~и ка.lевдара, ИЗffосеfiи и поједин'е предлоrе 
о на'lИН'у реформисаља. У последње су време код нас 

у Србији такве предлоге ЧИНИ.'1И г. Г. М. НедеЉКОDИћ, 
М. Трпковић,.Љ Узумирковиь. п др_ И ја сам Ј892 
rодине такав Један предлог У'ШНИО сада ПО'l. митропо-



ЛИ!}' М.lх,ш.1У, мо;rеlш га,)1" он, као поглавар наше цркве, 
ПОКРене ШIТањс о рс!IНI}1).\И Ј;а;ЈСН.1ара l{ОД осталих ау
;0' ефа!llШХ цгТ:ас .... У Пр[ј~Ј :мах је 110'1. митрополит 
ОIJО савршено пропшан свакој рефор'щ јер се бојао 
Д~ Се pe~op~!a ка:rrещ,зра -- т. ј. усr:ајањс ГРГ'уропс 
р фор~!с __ о не ПРОТУМ<!.Ч!l 1\<10 наш прпла.зак като;1П
ЦИЗ'\!У. ПО!l1ТО сам lIJY (1брснио да би наша реформа 
БИла саВРП;С[lГ) C<l~!,lC:;:;'_"IHil и без икакве везе с Гр
ГУРОВом, јер би бif.1<1 11 ПОТПУНl1ја и пrави:ншја од Гр
ЈуРОве, тражио је да .му р:lЗ_l0ге са ОСНОВНИМ предлого~ 
~ реФПР'ЈУ паднессы Н<1ШIС\lсао, п ја С3\[ то И УЧИНlЈО. 

ТО}[ писмено:.! акту ИЗ:ЈО,К1Ю с;:ш у Г.1аIJНО)l и укра
ТКО. неправилност I! ПОГРi::ШЮСТ Гргурове реформе~ 
вао UIro је та ЮШРС;:Ј: ;џ:;та:Ъ:;:;Јје нзве;tеIЮ, пре;з;ла.жуЬи, 
~a Се У БУi!.уlшостп СЕаю:х 128 ГО.Ј.ина избацује по 
Je~afI дан, јер са:\[ Оlзтр<10 и 011,1<1, iЩО што С:.Јатрам 
ц да1:I<iС, да је то најпрости.iе решење питаља о рс
фОРми t:а."lеИ;:Ј;ара_ ИСТО са:\! таl-:О, у тт! акту изрично 
~аГ-'Iасио па ваља с !lOнраВПТJI Цезаров ка,tеНДflр ИЗ, 
аЦИвањем СУВИШНИХ ;ЏНЈ<Ј. 1l вратити paBHoJHeBUl~J' 

На 211 март, 'Као шта јl' rizua о ХрисШов)' ро&ењу 
11 6ackP('CO_6)'J, II на ОСНОВ!! пода:rаR3., ИЗЈО(ЈtеНlIХ У тоые 
акту . , I!ОЧ. :МИТРОПО.lи-г УЧИНИО lC писмене предлоге 

РУСВ О1<1 Св. СИНОДУ 11 наРlщ-;адској l1атрпјаршији. Про. 
~лос'Г је покаЗfi.lа да је тај }:opar~ поч. митрополита 

Ј!Х[\rrла остао без Р~3УЛТ<LТН. 
Године 1896 бавсiщ се у Пстрогр:џ.у, 11 п:-.шјуhll 

ПРПЛ1П,с "а се саст;Н1с:\[ са глап}!!OI прокураТОРО~I ру' 
C~'O С ,Г .13 СlJiЈОд<l, ПОЧ, ПоБСlОНОСЦСВЩЈ, ДО.1.ИрНУО СZШ 
И Пl1Та1Lе о пре.'РОГУ IJОЧ. ЫИТРОПО_lита 1-1ихаП:lа 0;1,
~OCHO рефОР)lе. II он :,;и је одговорио, да Цезаров ка
eн.:~ap НИШта не C:.IeTa Гуспма и /l,а није упутно то 

ПИтаILе ни IJОI.:ретати. 

---
р r 1 Опај датум 21 ~~<!p, ),ао Д<!Т)'-'! раВПО;Џlснnце у доб11. XpfICTOBor 
'~)I:',:a Погрешно је CHIBoЪCH јер С<!" га тако поrрСUJiЮГ нашао У bl:idler 
П ,,-llnk~rruc, -, О!lУ ДСЂ' l\\'lln~rba;\ C~. \\'сltаН. стр. (15) ТДС се каже; ;1 о Цезаровој поnрашџi: ка_1СЈ];Ј;<!ра uа;[Џi'Ја је прс!Н:lша раlJlID.:ЈДСВlIц:t 

_, ;\\<lрта, У Bpe:lle Ннк, Сабсра, ~.J' год. пос. Хр, ПQпрагљеЈ:IO Је одсту-
"ЊСа ~. 
н' - а трн Дана I-.:ОЛII},:О се ;:u то[ ;1аба ПОl<:азало.> _ Непознат дета:ь
ц IIЈе с Р"-до!!! Ннк. Сабора, Ј.;а"о ic то сада IIзложено, држао сам 
2 ре}!а, О!Ю~ IТЭl>ОРУ да је Нт.;. Сабоr вратио ра1ЈПО;ЏlеIlПЦУ C:l 18-0Г на 

I ырт,' 1". ј. На љен датрl)' време Хрнстовог po~eњa, 
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и у Русији) 
. . . 

lШQ на]ва~l~НП)О) прсдста13НИI\И йсточне 

нрапос ... щвне цркве, ПQКРf'таr,Q ]е внше пута l1итање 

о реформи Цезарева калещщра. Наро"НЈТО је пре 
неколико година ТО llитаЊО Ј поr:-ренуто ОД РУСI{ОГ Астро. 
HOMCItOr Друштва, било на дневном реnу у Русији. На 
главном -збору тога ДРУШl Ba~ од l8. фебр. 1899 ГОА. 
Професор С. П. ОД ГЛЭоsенапа. представио ie потребу 
реформе Rалендара и збор је у наче,'Ј)' ПРИХЕап1О llред· 
ЛОТ 11 ставио у дужност СБЩЈС Управном Одбору да у 
том с"шслу образује наРОЧl1ТУ :коыисију. Та је кама. 
снја (од 29 чланова) саСТЗRљена од преДСТi1I:1ВП!Ш по. 
једипих министарстава, Св. Синода, Држ. KOHTpo.'le, по' 
јединих друштава (еконо::..;ског, географског, техни
ЧКОГ, астрономског), као и O,'t Dоједив:их :'lичности на

рочито позваних. Комисија је Дрјнала осам саетанака, 
на којима је после извесне ;ШСКУС!lје дефинитивно усво
јила извесно решење календэрсr;е реформе, које ћу 
Нliже изложити. 

Руско Астрономско ;1руштво публикопа;rо је на· 
рочита иэвештај о раду Комисије 1:1 ја сам тај изве· 
штај добио добротом пре;Ј:сеДНИI<Э те КОИИС!Јје, nошт. 
проф. С. П. од Гдэзенапн, с којим сам имао част (као 
изас.ланиl': париске астрофизпчн:е опсерваторије у Ј.Ле· 
дану) да посматрая~uтално· ""ПUмрачење···сунца 1887. 
год . .у Петровску (јарослав. губерија l). 

Пада у очи што )' састав руске калеНДrlреке ко
мисије није званично Уl1I.1а, као парочита ксрпораЦllја, 
Руска Академија Наука. п ако су иначе многи чланови ко· 
мисиј~ У исти мах п њени ЧЛilНОВИ. ОВО ХОТ[l)ШЧНО lI.I1И 

вехотично ИЗ0стављнњс Рус!<с Академије Наука - 1<0· 
јој је председник Велики Rllез Константин I{Оl1станпПlО
виЋ - из комисије (у чијп су с.астав иначе ушла 11 Jlред
ставници Држ. Контроле) EKOHO:'I. Друштва 1I др.) учи. 
ВИЛО је, те је ПредсеnЮIl( КЫlИсије на седмо!.! састанку 
(од 13, дец. 18991) саопшТ!iO Ч.:Iaновима, да је (Господар 
Император, 29. нов. 1899. rод. ВЈ.ЈGочајше допустпо, да 

Ј G.bl. StauoIivitch - L'cc]ip,c totnle du Solei1 du 19 ao11t 1887. оЬ. 
еп·' оп· Ru,.io (petro"'5k) - Comptes R~nbu" de l' Acad •. des SCiencc.s. P .. ,is Ј888 • 
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с.е при Императорској Акадеt.шји I-lауt<з, а под пред
сед,пиштвам највпшега пре;.Ј;се;:щпка, образује нарочита 
:комиоија за решеfLе питања о упођењу новога стила 

у Русији.) На тај је начин завршен рад те руске ко
мисије за реформу календара. 

Да ли се J-lOвообразована комисија при Академији 
Наука састајала, да ли је ШТО решаDала 1I решила, 
НИЈе :ми познато. 

Али и ако је рад Руске l{о:мисије uстзо без по

следица, важно Је и поучно да се с тим радом упо

знамо, јер не треба ГЈбптп И3 вида, да су у ,тој ко-. . . 
МИСИЈИ радили наЈIlО3ВaIШЈИ uредставници руске науке. 

Пре свега из извештаја ове l{о:мuспје ВИДИМО, да је 
у Русији више пута и раниј е ПОI(ретаНQ питаље о ре-

. форми календара. Такав један предлог учинила је ИМ

ператорска Академија Наука 1830. ГОД., предлажуhи 

да се усвоји Гргуров КалеНДtJр, али Цар Никола 1 Нllје 
'тај преглог усвојио!. 

Професор Медлер, онда ДИРСk"ТОР опсерваторије 
у Дориату, предлагао је 1864· ГОД. да се у основи ~Щ. 
држи Цеззр€в E:a.~eHдap 11 да се у будуhе сваке 
128-:ме године избnци по један дан на тај начин што, 
би се те године (преступ не по Цезареву калевдару) 
узеле за просте ГОДI!не. Ако би (е та реформа пзвр· 

тила до 1900. године, онда би ове године ~ПО Цезара. 
ву калеНlIару преступ нс) БИ.Је просте: 1900 2028. 2Ј 56' 
2284. итд. Средње трајаље године по Медлерову пред
логу износило би: 

з65'24227 Дана = з65 д. 5 с. 48 м. 52'13 сек. 

Нарочито обраhаы пашњу на с.ву Медлерову го

ДИВ)' узету из изнештаја Руске Ко:мис. (стр, 7.) о којој ће 
бити говора мало доц'Ц.ије. Према oвo~, љеном трајаљу 
Ilогрешна Цезарева Календара порасте ва један дан 
за 129"ј8 година или за 12 ~ год. и скоро 139 дана, 
а не за I28 год., као 1Иmо се у Извештају наводи. 

1) Извештај Руске комисuје стр. 1-'. 



у 1'01<:у caMoril рада ко.\шсије појавило се више 

предлога за реформу ка.Н':Н1ЭРСКУ. Један је преДАОГ 
изнео пре;:Ј;седвик КО)Јиспје Г.lззенап, који се у г:rзn· , 
наме СПОД}:;: ва ово: У I1РIIНЦППу се задржава Цезареn
Гргуров :ка.Аендар, јер године недељиве са 4 биhс IIрО' 
сте, а деЉИ'6е са 4 преступне (Цезареn календар). Ве· 
КОБне године које .се не де:iС са 400 без остатка биhе 

просте (ва пр. 1700. 1800. Ј900. 2100. 2200. иџ. -

ГРГУРОБ :календар)_ Да би се попраВИ)Ја и она погре
ШКI\ која постаје због тога што погрешка Цеэарсuа 
календара, према Гргуреву порасте на један дан после 
133 33 године (ВИДИ напrед), Г:щзенап преДЈ1аже да оне 
Хllљап;ите године, које СУ дељнве са 4000 без остатака 
буду просте (на ПРШ.fер ТО;::!:lIна 4000.,8000. птд.'. 

Професор Н. Б. Соко.l0Е: писмом својим од 8. септ; 
1899., предлаже да се ус!зоји Грг)'ров Rалендар тако, 
да 1900, година буде проста и да се за ПДУћИХ 12 го
ди~а ИЗ0стаRља 31 -ви август. 

Директор берлинске опсерваторије Ферстер (,\\Т. 
Foerster) нарочитю·[ ПИС;.1Q)[ предлаже такође Гргуров 

календар и да се празноваље Ускрса сасвим ослобол.и 
од ускршњег пуног :мссеца, те да се досадашње пра· 

вило: nускршња Је неде:ьа прuз недеља иза пуног :МC~ 

сеца после продећне раDl'О;:Шe.IJuц.е~-заыени овим: ~YCKP
шња је недеља трећа недеља. после пролеhне равно· 

дневице". По том би се предлогу У скрс празно вао 
увек lIэме~у 4'0Г и 1 Ј-ОГ априла. 

у Русији се и жене бане реформом календара. 
Књагиња Е. Т. Барклај-де- Толи.Вајмарн преДЛ:1ше, 

да се усвоји Гргуров Калещ(ар и да се раз:шка од 13 . . 
дана уклони на оваЈ начин: да у I900-0Ј ГОДИНII 1. 
јануар вреди од ПОRоlш ДО подне а од подне до по· 
НОБИ да буде 2, јануар, и да се ТЮ(О проду-ши ~роз 
све месеце исте године, те да сви први дани ПОЈеди· 

НИХ :месеца имаЈУ по два датуиа. 

Најзад члан комисије д. И. МеFџ,ељејев предлаН1е 
да се усвоји онаква рефорыа, KaI(BY је предложио Ме
длер (В. вапред). 



Од свију горњих lIрСД:lOга (а било их је iош 2 ~3 
који су предлагали усвајаље Гргурова Календара), 
комисија је ДИСКУ1'ова,'Iа ca:'lr~ ПрВИ и ПОСАедњи, Гла~ 

аенапов и Мендсљејев-Медлеров, па је најза;:Ј; и [,iJ.a~ 
сала у својој петој седницп (1, ВОВ, 1899. грд,) по тю! 

t пре:рюзима, :-3а први (Глазенапов) пред:юг гласало је 
5, а за други (Мендељејев~Ј\1едлеров) 6 чланова. У 
седници од 13, децембра г.~азенап је изјавио да О;:Ј:У' 
стаје од свога предлога и ;Ј:8 прилази предлогу Ме н
дељејен-Медлерову. То значи да је Руска Комисија 
дефинитивно усвојила пре;l;IОГ blенделејев.Медлеров, 

На идуhеы, шеСТО~Ј\ састат-щу, држаном 22, HOBeM~ 
бра 1899, год Комисија је Г.'lзсањем о;щучила да се 
реформа изведе од Po~eњa Христова, а не од Никеј

ског Сабора, За први начпн ,г;вс-ало је 6, а за други 
2 члана. 

Пошто смо на тај начин ПРС1'.'!еда.ш: поје,цине пред
доге који:иа се Руска I<О~Нlсијэ. 6авпла, да се упознамо 
У крат'ко са садрЖИНЩl њена рада, 

1 у сююм почетку излагања зада'п.::а Комисије 
у извештаЈУ се вели: 

Стварна дужина просте год ане, коју' је савремена 
наука усвојила 113110СП за епоху 1900 год:' 

365'242!9879') дана (= 3G5 !Ј.. 5 с, 48 ы, 45'975459 Се!-:.) 
Ме9}'ТП;\1 ДУЖ1ЈНа Цеззрепе ГO~IIHe шшосн: 

з65'25 дана (== 365 Д. 6 сах.) 
РаЗ:I;Н-:а, ОД 0'00780121 д:ша {= 11 J\lШI, 14.02454 __ 1 

сек. = 11 МIlП. 14'0 сек.) ТЈЗ:1зпва погрешку од једнога 
дана ::;а 128 ТО::Ј,. 

Тај закључак није тачан, јер с годишњом раз

ЛИКОМ од 11 ыин, r 4 сек. горља погрешка нарасте на 

jeAiJH дан за за I2S'I8.99I 20). а 1-le за I28 год. 

2 Г. Глазенап за свој предлог, о коме је било 
говара напред, узима да тропска. година траје 365'242252) 
(= з65 д' 5 с, 48 м, 50'4 cerc); његова је година да' 
кле за 4'42 Сек. дужа од I-Ьуко:мовс II та би раз.шка 

нарасла на један дан п[)сле 19095 год, (.ЈМСlио 20000, 

као што се у Изв€:штају наво.Ј..П), 

I По S. Hewcomb·y (т .. Ые. of th~ Sun). 
:01 ИзЈ1., Руск. Компс. с,р, 7. 5 
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з Медлерова година, КОЈУ 
. . 

Руска Ко-Је УСВОЈила 

1Чнсија, трэјс, - к:::. о ШТО СМО РИДС'1И, ОдНОСНО како ое у 

ИЗТЈсштају Руске Компсије (стр. 7.) ТВРДИ, з65'24227 
дана ПЛИ з65 д. 5 с. 48 :м, 52'Т 3, Т. ј. дужа је ОД Њу
J{O~!OBC З3 6- 1 5 ССК, И та би Р33.'lИЮl порасла на ј едап 
дан после 14049 год. (место ) 4286 ГОД, како рачуна 
комисија). 

4 Неверова.тно изг.;tеда кад кажем, да је то, Tra· 
јање Медлерове године Комисија погрешно OдpeДlЫ3. 
п према таквој погрешној одреАби све cBoie закључке 
одНОСНО те године чинила. 

у ПРИ.Ј\огу 1 Извештаја Комисије, па сТр. :2 на
ВОДИ се ова) рачун: 

Дужина Мед.'1ерове ro;:J;nHe одређује се ва овај на· 
чин.: у 128 ГОДlша простах 1,е бити 96+1, а преступних 

32-Iј према томе: 

97 простих година по 365 = 35405 дала 
_..."~::::-.,.,;з~._п",,рестyn. ТОЦ. по збб = 11346 " 

Свега 128 46751 46751 " 
t година = з65'24227 ." 

100000 
lIогрешка = + 0'00007 (1 дан y"';;;;;:~" 

7 

Ме~утим: 

14286 год.). 

ННЈе ~ з6S'Z4zii нако наводи Комисија већ 

= 365':2421875 дана, '[е су l1рема томе и СВИ заКЉУЧЦII 
Руске Комисије ОДНОСНО ЫеД.lерове године очевидно 
погрешни. . 

5 В. В. Серафиыов' набраја ова трајања тропске 
године, одређена ОД разних аутора и сведена на епоху 
Ј 800 по pot}. Хр., l<oje ca}l свео на 1900 по обрасцу 
који наводи такођеСерафШl0В (0'539 сек, сек за 100 год.) 

Lзрlзсе с.802, мес. сН) з65 д. 5 с. 48 ". 
Zach (ТаЬ. motum solis.) 

(1804) . 
Delambre (Tab:es du Sol. 

'806) •• 

.. 

1 ИЫlещт, Рус. KO)l~ стр. :Ю. 

" " 
• • 

1800 г. 1900 т. 

50'8з с. 50'29 с. 

50·87 с. 50·33 с • 

51'61 с. 51'07 с . 

• 



Car1ini (Тауоlе deI Sole 
1810) з65 Д. 5 С. 48 М. 51·39 с. 50·85 с. 

Bessel (Astr. Nachr 1828) ~ Ј Ј 47'8Ј с, 47'27 с. 
Hansen et Olufsen (ТаЬ· 

les du 801, Ј853) , Ј ~ 46'42 С. 45'88 с. 
Leverrier (Апп. de l'oJJs. 

de Paris 1858) Ј Ј » 46'04 с. 45"50 с. 

На стр. 30 Извештаја, Серафимов наводи ово Бре-
ДRОСТИ за тропску годину и за епоху ОД 1900. т, 

Ne,vcomb з65 д. 5 с, 48 м, 45'97 сек. 
Напsеп з65 Д. 5 с. 48 м. 4S'2o сек, 
Leverrier з65 ;:1:. 5 с, 48 м, 45'77 сек. 

Ј.' прилогу 1 Извештаја наводи се да трајаље троп
еке гО)щне ПО XaHseHyl за ма коју годину t износи: 

з65'2422008 - 0'0000000624 (t - 1850) Дана, 
• :Кад се по овом обрасцу одреди траЈаље тропске 

годоне за 1900 ГОД, добива се: 

з65'2422008 
--0'0000031 

з65·2421977 

или з65 д, 5 с. 48 м. 45'88 сек. 

дакле онолико, колико са:.! нзuео горе под епохом 1900, 
Из тога uaK излази да оно трајаље ХанзеНОБе године, 
које Серафимов наводи на стр, 30. Изв" није тачно. 
Исто ј е тако погрешно означена Леверијерова ГОДИН а 
на стр. 30., према ОНОЈ на стр. 20. 

* 
Одређиваљем трајања тропске годиве бавили су 

се обично астрономи првога реда: Леверије, Бесе:'!, 
Њуком и Т, д. И да би преглед појединих одредаба 
тропске године био потпунији и трајање те године 
поуздаНИЈе, истичем нарочито ове одредбе, сведене па 
епоху 1900 год,: 

1 ТаЫео du SolC!iI p.r, ]ial1sen е! Olufsell, Copenh, IВSЗ. 

" 
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Bessel з65 Дана 5 сах. 48 МИН. 47"27 сек. 

Foerster1 • » • • • • 46"08 • 
Ne\vcomb • • • • • • 45"98 • 
Hansen et 01ufsen • • , • • • 45"88 • 
Harkness2 • • • • • • 45"80 • " I.everrier • • • • • • 45"50 • 
Средња вредност: ј65 дана 5 сах. 48 мин. 46"085 ШС" 

1 М. MeYlter, Ор. c:lt. 
2 Ј. Plas9rnann Himme!p.!tllu,J:e 119g. 



VПI 

Као што је напред изложено, ~IНОГИ су писцп уви

ђали потребу да Цезарев ка.'Јендар треба поправити, 
да наш, источно-православни календар треба рефор

мисати. И ИСПiЧУћИ ТУ потребу ПИСIЏf су У ИСТИ мах 
JI ЧИНИАИ поједпне преддоге за реформу нашега ка-

• 
лендара, ЧlfЈИ смо pa;~ мало пре познали,-

Али СВИ ти предлози, ма с КОЈе стране долазили, 
носе у себи једну QПШТу. принципску погрешкЈ'. У . . 
сваном таквом предлогу аутори су усваЈали Једну из

весну вредност тропске године, сведену на извесну 

епоху, и пре~Ја тој юреАНОСТИ (;тарали се да пронаЪу 
згодну формулу, којом: ће разлику између усвојене 
тропске и Цезэреве године од з65'25 дана свести на 
ШТО је МОГУће маау меру. На пример Г. ТрпrЮВИЋ ИЗ 
извесних разлога усваЈа траЈаље 1'рОlIске године на 

з65 Д. 5 с. 48 М. и 48 сек. и онда, поред Цезврсве по· 
деле ва просте и преступне године, предлаже да се 

вековне године деле са 9, па да оне, које при деоби 
са 9 дыју У остатку о или 4 буду пгеступне, а све о· 
стале просте. Г. Г..1'ааенап усваја тропску годину 0.:1; 
з65 д. 5 с. 48 м. 50 сек, па поре;:Ј; Цезаревих про
стих и преступних година и поред Гргуровога избаци
вања по 3 дана У 400 година предлаже да оне хиља

дите године, које се са 4000 деле без остатна, буду 
просте. Г. НедеЉRовиh на пр. зна да се трајаље 
тропске године скраЪује ;Ја О' 53 сек. у току од 100 
година. И ематрајуhи да ће то скраhивање тако тра-. . 
ЈаТII вечито, израчунава трарње године до 12000 го· 
ДИ!!:!' и предлаже нарочите формуле, према томе не· 
I1Ј?екидпом и стмнОИ скраnивању тропске године. и: 
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'{ако даље Па [[ошта пр!" cnaKoj таквој Форму.ш остане 
по једна погреш:ка другог ЩЈЈ! треЋег реда, то се вре

дност предложене реформе П1Ilа ценити по томе, да ли 

ће та заоста..tз lJогрешка Нflрасти на један дан после 

10000, 20000 или 50000 година. 

Као ШТО се ВИДИ, са 113BeCHO~t досеТЉИВОШћУ у 
комбинацијама, може се за СВaI<у усвојену дужину 
тропске године вапи нарочита, простија или сложенија, 
формула за решеље калсн:\зрс:кс реформе. 3а то и 

има читав низ предлога за рефорыу календара. МеђУ
ТИМ кад би се ствар посмаТРЗ:1З ПРИНЦИПСКИ, кад би 
се узела ова тропска година за основицу, која ИЗ 

тога принципа. проиотиче, онда би се дошло ДО једног 
јединог начина, ПО коме би се поправка морала из-
врmити. 

Позната је • 
ствар да Је дужина тропске године 

променљива, а.'IИ да је та про:менљивост сразмерно пра

вилна и да су постављени нарочити обрасци по ко
јима се та променљивост може одредити.· Променљи
вост тропске године у наше доба има тенденцију llД 

љену дужину за сваких 100 ГО;:I;ина сuрашu нешто више 

ОА 0"5 секунде. Већ C~M тај факат, да се трајаље троп
ске године стална смањује.,_.}'IIу.л.у.;ј.е..-На.с...да......н:е .й~емо 

иавести закључак да Ье то смаљиваље трајати вечито, 
јер би дошли до апсурдног закљуqка, да трајаље троп
ске године, после извесног низа година, буде сведено 

ва нулу. На против, сасвим је природно да закључимо, 
да ће скраhиваље ТРОIlске године трајати довекле, да 

ће се зауставити, па да Ье трајање ТРОIlске године по· 
чети да расте, да ће до пзвесне вредности тропска 
година бити све дужа, па се поново зауставити и т.д. 

Другим речима, трајаље се тропске године колеба из
:међу једне највеве и једне најмаље вредности. 

Исто је тако позната ствар, да на трајаље троп
ске године нарочито утиче прецесија и да она управо 

и изазива тлавну разлику измеqу сидерске rоДине (која 
је стална) и тропске која је променљива. Пласман1) 

I Рl .. ssшаnn Нimmеlзkondе, р '39. 
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наводи, да је -трајање тропске ГО,Ј;ине ароменљивd, јер 
се пролеhна равнодневнвqн.а Ta'lr<a са нешто промен~_ 
љива:м: брзином по еЮН1лtици uремешта. Та је пром:енrI. 
BPn:O мала, али се поступно ГО"lИлrt; у остало},f, она је 
периодична ШТО тек после дужег времена наступа, У 
извештају Руске КО~1Исије (стр. 20-21) Серафимов 
наводи изрично, да се по рачуну Stockwell-a ве .. lичина 
прецесије може мењати од 48'2" ДО 52'8", т.ј. за 4'5" 
и .да се према томе дужина "i"pOilCRe године може к6ле
баТА за читавих 110 сакуп. 

И Iсад ствар тако стоји, да трајање тропске гол.и:не 
о(щилира између једне вајnеће и једне најмање- Бре/!.-. .. . 
НОСТИ, зар НИЈе наЈ ПрОСТИЈе: и наЈОllравдаНl!)е да 'Се за 

трајаље тропске год!ше уз}1С она средња вредност 
А, ОНО које се ТО трајаље sa ма КОАИRУ бројну вре
дност + а колеба? Јер је у науци УТВРђено правило да 
се код свију про~еа.ъ~[НiХ: вре,Ј.!:IQсrи одређује она .. , 
средња вредност, i(OJa из СПИЈУ про).:[енљивих: величина 

резултуј е, на се она узима' за ОСНОВИ'Ј;У сваког даљег 

рада и рачуна ДОВОЉНО је .само Аа напоменем средње 
сунчано spe.Atc на коме је основано све·наше рачунаље 
времена, како у науци тако и у орактичном животу; 

то време показују сви наши часовници, који према 
upaso.Jot времену час -иду напред час изостају, док се у 
одрођеном периоду об-а та ире~!ена потпуно не из

равна]у. 

Кад станемо на то, принципски ;едино-могуhе, а на
учно једино логично гледиште, оада не може' бити 
:МНОГИХ комбинација и решења };алендарске рефо[')ме, 
веЬ само једно једино решење: и то оно, које ће бити .. . 
основано на ОНОЈ среЈЊОЈ вредности тра]ања тропсt(е 

године, која резултује ИЗ СDију AIогуhих нишевеlЩIШИх 
• • 

варИЈаЦИЈа, како у позитивно~! тако и у негативном 

смислу. 

Вез сумље много ће од читалаца усвојити ово 
гледпште, ади lie примеТИ'I!I, да је такву реформу не

МОГУће извести, јер не знамо ту средњу вредност А 
трајаља троцсю:~ гоДине. Према горе наведеној вре· 
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ДНQСТИ колебаља тропске гO;ЏIНe у границама ОД 1 1 О 
сек. :може се знати, да ГО;\lша 3<1 55 сек. може бити 
дужа! а за 55 сек. крава ОЈ; те средље вредности, ал:и 
њу саму, ту вредност А, не зна;,1О. Па' Jlпак ОНОЛИКО 

КОЛИКО нам је потребно З<1 решење в:а.'Iендарскага пи

тања ми ту мултисекуларн'у сре.Ј;ЊУ вредност тропске 

гo;:џrнe знамо. 

Мед.л.ер и Клинкерфуес, дпа пмена у чији се ау
торитет не може сумњатн) шшодс ту средњу вредност 

тропске ГОД[1не. Они веле: 

Променљивост TpOllc:-:е l'ОДЈЈне двоrуба је. с.; једне 

стра"не, периодична peMel~cљa (S10fllпgеп) планета изази
вају щ)оменљивост сидерске ГО;:ЏЈНе, која може изнетц 
Ј5-2О :в.швута, и која се не њно~шлаБа, пеЬ се ПОС:Iе 
кратког времена опет lJзрааl1а, ЗТШ ,<оја, очеВItДНО, и на 
ТРОIIСКУ годину прелаЗll. Сt:кул~рна pc~eћeњa сидерске 
године не постоје; она заДРЖ1lnll увек исту средњу ДУжuву. 
Само премештање равнодпеППЧЈ/е тачке у толико је кон
стантно, у колико заnИСJl 0;:( сунца 11 месеца. Пошто, ме-
1јутим, један, истина маЛII, део 10га пре:мештања долази 
од планета, Чllји су елемент!! п саМП промеНЉИВJI, то се 
јављају секуларне промепе тога дс.,а прецеспје, које могу 
средње трајање тропске го;џшс (';1 прилике за једну АШ
НУТУ изменити. У години 3040 пре Д:_БШНЈ,ј~ .. троцска . ",_. - .. 
ЛЏ(oI!tИr: :t'ltl.j1tjжа, од lфйЈlш:::е ,. ЯШЈ. дужа него сада, када 
је за 2-3 секунда 1Iзна;:1. своје срсдње ВРОДности. У го
дици 2з60 после Хр. доспiЬи Ье она своју средњу вре

;:tHOCT ОД з65 дана 5 с. 48 юпн. п 44'6 секун., па онда даље 
до 7600 год. пос:;хе Хр. опа;Р·ТЈ!, ЮЈ.;..(а ће трајати з65 д. 5 (:. 
48 м. 9 сек.' . 
Напоминуhи даље, како сумирање ТИХ неједнако. 

сти кроз тако дуги низ ГЩ"(iЈна (.нни немогуhим упо· 

требу једног Ka.~eHдapCKOГ ЦIIЮlусаЈ који не би за 1 
до 1 И по дана ОД неба ОiJ;ступао, пошто би се више 

:хиљада година с љим слагао: ппсци примсhују да би 
најбоља уредба калеlfдарска БП;Iа. кад бн се после сваке 
Ј 2 S год. избацивао по један llреступни дан. 

l Der \Y~nderban de. v,'elta!ls ,-O~ !Ј,.. Ј. У. MJidler, VП АиЕ!. Neubear. 
beit~t und vermebrt "оn рго(. Dr. \У. Kli~~e,fu.:,. Direktor d. Sfernwartc ~U 

G1ittingcn. Вегlin 1879. Р. 616. 
;:1;<1 ће rорња СрtЩЊ<l вредност 'ј)(тске ј'ОДШlе настушпд 2з60'0Д. 

пос. Хр. ППСЦII ИЗВО;"1е ПЭ Tn,", щто TГ"'~J'.e тропске године за 1866 ут
ы')у'уy па :;65 д. 5 с. 48 10!. 47'5711 Сб:. (стр. I;)~), Н узm!ају, ДII. љена 
ЈЈРСД!ЈОСТ опада за 0'595 сек. 3'1 сто ПЈ;:r< 
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Као што се из свега досадашљега ВИДИ, једино 
рационално решење Rалендарске реформе било би кад 
би се усвојило трајаље те виmевековве средње1годиве 
која у ОRруглој пифри износи: 

-з65 дана 5 сах. 48 :мин, ФS сек. 

Јер ако би њена вредност била и непоуздана, та 
би се непоузданост ИЛИ одступаље љено ац друге неке 

• 
средље вредвости ПОЈавило тек по-истеку 'целог пе-

риОда. у коме се 'она ОКО те среље вредности :колеба, . . 
а то значи, да Је љена Садашља вредност вџше него 

ШТО је потребно ,тачна за поправку калевдара~ 

Да учинимо још један рачун. 

Зауставимо се на трајаљу тропске" гине у 1900. 

ГОД." чиiа је средља вредност утврђена на з65 Д. 5. с. 
48 ииа. и 46 сек. (В. напред). СТОГОДIIшња љена ПРО,мена 
износи по Њукому 0"530, по Ханзену о 539 по Беселу 
о' 59, по МедлеРУ-О'595 сек, средља вредност -те про
мене износи: О'56Ј5 сек. Према томе година рођеља 
Христова износила је з65 Д,5 с. 48 :К-, 5б·ir сек. Го· 
дина 4150 пос. Хр, ИЗНОСИће з65 Д. 5' с. 48 м. 33'32 
сек. Средље трајаље трапскс године у том ин· 
тервалу износ п Д3.lме з65 д. 5 с. 48 м. 45 сек._ То 
значп, ако и неузмемо у рачун године пре Христ()ва 

рођења, у самој нашој хришhа~ској ери, разлика у . . . 
траЈаљу тропске године не може се Јавити све до 4150 
год, Али :како 8а општу сре;:Ј,ЊУ вредност :морамо узети 

и године пре Хр, то следује, ма како се трајаље троп
скв године у извесној епоси мељало, да-љена- секуларна 
вредност остаје увек иста, и то OBa~-Koja је горе ис· 
писана. 

Али и поред тога, што би усвајаље те средње 
впшевеRовне године било оправдано са принципског 

. . 
hay'-lНОГ гледишта, њена апсолутна вредност има спе

цијално за календар нарочити практични значај. Це

эарева ГОД:-IНil (од ~б5'25 д.), уаор.еђенапре:ма овој ВИ
шевеКQВНОЈ средљо] ГОДИНП! i1.ужа Је од ље за Ј] мин. 

И 15 сеl-:: та раЗ.::Iика нарасте на Један дан за тачно 

Ј 28 roi1,. -Тај број 1 28 И~!а I! ту особину да је деЉИБ 
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са 4 без остатка, те би: по ЦезареD)' календару 03-
начавао преступну ГОiJ,ИНУ. Усвајањэм сваке и8-ме 
ГО,џше за просту. горља разлика ОД Је;:1,иога дана по

тирала би с'е сама соБОМј без икаl:аих других формула 

календарских. 

Због .те специј алпе ос"о6иве горе поменуте средље 
године. не може се ни ГОВОРllТИ о томе,. после колико 

би година нарасла погреШRа на један дан, као ШТО 

се. то може реhи за сваку календарску ФОРМУЛУ,. о
сновану на извесвој прои<~вољној ГО;:ЏIНИ и везано) за 
извесну ~поху.' ,Тек ако наука успе да ДОRаже, .да се 

средља вишевековва дужина TpOtlCI(e године раЗЛИКУЈе 
од rope поменуте вредности, тек ће се онда :моhи ro
порити о тој поrpеп:.ци, аЈ.И НИ онда се не би могло 
напустити избациваље једног преступног дана сваке 
128 године због нарочитих особина баш те цифре 128 
за календарско рачунање. И кад, после много хиљада 

година) астрономска опажања nOKaJity\ да смо изгубили 
један дан ИЛИ до. смо можда, према горњем трајању 
средље тропске tодиве, измакли за један дан\ тај ће 
се дан без икаквих тешкоhа и потреса узети у рачун 
са знаком који му буде одговарао. 

у времену кад је ЈУАије __ ~езар утврдио свој K~
лендар, сигурно се знало да тропска годинiГllе-'l'рате 

тачно з65 дана и 6 сах! Па ипак је Сосигев, са чи
сто практи'1ВОГ, калевдарског глеДИIllта љено траЈање 

утврдио на ту цифру, с претпоставком, да ве се но· 
грешка\ кад се буде појавила и кад се буде доцнијим ис-

о 

траживањима таЧНИЈе одредила, лако узети у рачун. 

у оном смислу, како се буде показала. На сличан 
начин, кад горље трајање тропске године и не би 
одrоварало савременој науци, љу би -ваљало усвојити 
због љена чисто практичног, Iса..1ендарског значаја. 

Међутим усвајаље горње средње ВИIllевековве TPO~ 
пске године у толико је раз .. южније, кад нас и чисто 
научии резултати ва љу једину упућују. 

1 Јер је скоро 100 rод. раИJlје Хипарх утврдио да је суиqева TQ· 

ДJlиа краЬ.а - Ао Giry. Ор. cit. р. 109. 
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Пrема СВЕ:МУ овоме, за ОСНОВИЦУ поправке па· 
шега, па CBaRaI<'Q п опmтег хришhавског каленцара, 
ваља утврдити, да траЈаље тропске године износи: 

}6ј дана 5 сах. 48 .ми1/.. 45"00 се1С. 

Ту годину можемо назваТII 'КаленЈарс1СО.м, гoдUHO.A~, 
или хрuШkанском. годuноч, И:IИ, 81\0 бисмо јој хтели дати 
нарочито име (као што је учпњено ход сЦезареве. 

И сГргурове године Ј ), могла бисмо је назвати Нико· 
лаiевсuо.м годином у част највеЬег представника исто-" 
чне православне цркве, пмператорfl. Нпколаја II, ако 

би се реформа вашега кален;щра извршила за :време -
његове владавине, 

• 
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Руска КQмисија З8. реформу календара претресала 

је (! l1итање. о иамени ПQчеть;а нове гаДИИ,е, о распореду 
дана на ПОЈедине месеце и т. Д" а"Ш НИЈе дошла ни до 

каквог дефинитивног решеља. Н ако 611 се са чисто 
грађанског, ОДНОСНО хронолошког, г..tедишта и та питаља 

могла са више или маље теШКОћа реШИТII, са цркве
ног гледишта такве би измене И3<13В2ле знатне тешкоће. 
Јер само премештање данашљег гаllводнеВПИ'IКОГ датума 
ва равнодпепнични датум у време Христова рођеља, из
бацивањем извесног броја дана, изазвало би извесва, и 
ако ве велика ремеliења у цркви и држим да би та 
питаља ваљало за сад оставити, пошто ое главна ре· 

форма iош и данас мора Иi3веСТlЈ у саГ.18СНОСТИ с пред

ставницима чркве. 

Кад се та, за сад секувдарна1 питаља (о измени 
"ttOQe ша ['ОДйВе, др,l ојачем раСfJоред)'-да.:Епгна' поједине 
месеце и т. д.) И30СТQве, онда се сам чин поправке ка

лендара у источно правослаВНОЈ цркви своди На ова 

два посла: 

1 Вратити равнодневицу са даљашњег датума 8. 
марта на равнодневнични датум у i1,оба Христова ро
~eњa, и тиме ПОI1равити поrрешку прошлости ј 

11 Допунити Цезарево правило о простим и пре
ступним годинама, 8а будуlшос'l'. 

Што се првога посла тиче, ствар сто;и овако· 
Према напред утврђеном трајању хришhанске rодине 
110rрешка. Цезарева календара порасте на један дан 
за пуних 128 rод. Ако тражимо колико смо дана из
rубили ОД rоДине Христова рођења на пр. до rодине 
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1910, наhи ћемо да тај губитак износи 14 дана. 22 сах. 
7 МИН. 30 сеЈе., те према томе ваља из садашљег Це

зар ева календара избацити пуних I4 Дана, Што се 

оних 22 сах. 7 м. и 30 сек. тиче, они Ье, са НОВИМ 
губитциыа за идуhих 10 год, Т. ј. ДО године 1920, на· 
расти за један дан и те Ђе се године тај један дап . , 
ИЗ0ставитн на таЈ начин, ШТО та година 1920, щ:.ема 

правилу које ве се ниже поставити, веће бити пре· 
ступна већ проста. 

Сад настај е питаље, како да се из нашега кален
дара избаце тих 14 дана: ОД једанпут или поступно? 
Са ХР9нолоmког гледишта најпростије би било, да се 
тих 14 Дана избаце ОД једанпуч за народ пак, који 
ВИје иавикао на овако наrле промене у датумима, :мо

гло би се за две године изоставити 3 Ј-ВИ дан у свима 
:месецима који имају ио 31 дан, премда би се :могло 
наhи и друго кахва решење. Ако би се усвојио први 
начин, онда настаје питаље У коме би месецу ваљало 
избацити тих 14 дана? Пошто су за народни живот 
везани поједини праЗНИIIИ, то би избациваље тих 14 
дана ваљало И8ВРШИТИ само у оном времену, где нема 

нарочитих веhих празника. Ако би црRва -допустила, 
вајвгодниiе би било .избацити поменути број дана за 
време великога поста. У том специјаАНОМ случају, нај
боље би 6ило узети раВНО;:Ј;невични дан (8-0Г марта) и 
љему ставити датум :2:2 :март. Иначе могло би се узети 
14 дана пре почетка великога поста (ако би између 
Сретења и поклада било 14 дана), или прва половина 
:маја (ако Спасов-дан дође после 15. :маја), или прва 
половина јула, или, најзад, друга половина септембра. 
То питаље треба да реше представници црRве ОНДа, 
кад се дефинитивно буде приступило самој реформи 
и кад се буде редито-вао закон о реформи. 

Кад се среди тај. сразмерно теши део реформе, 
којим се једнои за свагда уклаља погреШlC8 проmлости, 

КQлендарска би правила З8 БУДУЬНОС"I rласила од .при
.п.ике ва оваЈ пачин. 



а године, -rt-uju СВ бројеви не аел~ са 4 без ОСШа!{i1tа, 
би/и ирОСlllе од ио }6Ј да'На (као и до сад); 

в године 'Чијu се бројеви деле са 4 без осшаШ1(а, 
биле аресшуине од йо }66 дана (као и цо саД)1 

с године 'Чuји се БРDјеви деле са I28 би осmаЩ1са 
6иЬе йросmе (пово правило). Прва би таква година 
била 1920 (аl('О се реформа изврши раније), па 2048, 
2176 и т. Д. 

Место овог треЬег праВИ:lа могла би се лако по 
ставити наРОЧiIта ФОРЫУАа за уклањан.е 'будуhе раззщке 
изме~у Цеэаре:ва 11 новог календара. На пример, )JO~ 
гпа би се усвојити Гргуро:ва формула, с додатком да 
још И оне I'OiLИве, које су дељиве са 3~ЮО без оста.тка 
буn.у просте. Или би се :могла поставити формула, слична 
r, Tprн(OB~ћeBoj .. да ~e вековве rодине деле са 9, па 
да оне ХаЈе у остатку покажу 4 и о, или 2 И 7, ИЛИ 
1 И 5 итд_, буду nрес'iуuпе. (По о:ваЈСвој би формули 
JIоrреШlCа порасла на Један дан ОД прилике ва 27000 

rод.). Али све _те формуле у оотте деле годане на 
Јвековвес и .иевеКО8нес, што ie свакако једна непо· 
требна компликација; ва тим код сваке формуле треба 
памтити u:арочиrе цифре, којима се вековве rоДине деле 

~ареЧИ'fе рстахке за K~~Je те вековве rОДИ1fе остају 
npeC:Tynнe односно просте. "ОваiоtНПёl'П:ГОВОИ- 110ВОМ 
правилу памти се само јеn.ая број, 128, који НИје без 
икаква_ значаја за Rалендар као горљи бројеви, јер 
показује у исти м.ах да 8а ТОЛИКО година нарасте ра
sлика ИЗЈ4еl)у Цеза.рева IJ новог калеRдара' на iедан 
дан, а тим самим и објашњива, зашто се баш сваке 
128 rоДине избацује по један дан . 

• 
Остаје нам на послетку јот једно питаље: Кад 

се ва rope Н8Ложеаи начин изврши рефорvа календара, 
шта ће бити с појединим правилима за црквенско ра
ЧУllаље, као ШТО су врут сунчеВЈ круг месечеВ1 епакта, 
недељно слово (вруц]; )IioTO) ИТА.? 
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РаЧУНСf\И је ПDса() веома прост, да се сва та пра· 
вила, прилаrођена иззршеној реформи~ одрже, у ПУНО.\{ 
СВОМ значају и без DКЭlша:ма и најызњег уштрба за 
цркву. Шта више овако при.шгођена, та Ье правила 

бити, потпуно и онако тачна као ШТО су била у оно 
доба, кад их је правослапна црква за своја рачунања 
усвоји.-ш и неве у љима бити. оваквих погрешака, ка
кве она данас у себи садрше. 

Стога и није потребно да се ва тим питаљима 
даље З8државамо и та праВИJlа још ОА сад одређујемо. 
Поmто у састављању тих правила, према усвојеном 
принципу реформе, не може нп бити подељених ми
шљењз, правила 1;е FlрЛО лако и брзо поставити они, 
који буду позвани да спреме све што треба за дефи

ниппшо извршење реформе. 

ИСТО ТО вреДII и за правило прззновања Ускрса. 
Ни то правило, реформоы каленцара на долази ни у 

какву опасност у погледу вере 11 црнве. На пратим, 
основан ва подацима та'IНИМ и ИСТlJнитим-а ве као сада 

на подацима нетачнl.JМ и неИСТIJНИТИМ, - Ускрс ве 
бити праанован у оном СМИСЛУ, КОЈIl МУ је одредио први 
васељенски сабор. 

• 
Према историјском раЗВОЈУ пасхал:нога питаља и 

СМИСЛУ којп ПРОИС1'иче каIЮ ИЗ Апостолских Копсти
туција такО и ИЗ ПРЮ:lила Никејског Сабора, не могу се 
сложити с наЗОРЮfа врло уваженог члана Руске Ко· 
мисије/ В В. Болотова, који гласе: 

"Да пролеhпа рапноднеВlIца нема за пасхаЛllју онај 
важни значај, који јој придају греГОРllјанци. "Пролеlща 
равнодневицаЏ/ Нl1је основни и ~отпуво довољан энак веh 
по томе, што се она у пасхалИЈУ уноси као иЗ6едена ве

личина, K~O COllditio siпе qua поп "месеца нових", и 
"Да је саСВШf погрешно мишљење, као да пасху треба 

праэновати одмах после равнодневице - тај угаОlШ lI:аиеи 
(краеуголъный камень) греl'оријанске реформе, с којим она 
и стоји и пада')". - . 

I Иавеmтај Руске I{ОЮЈспје, прилог V стр. 46. 
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Пролеhну су равноднешщу у правило за празно· 
ваље Ускрса увеле наЈпре ]\ПQСТО/Ј.ске Конституције-, 
а за тим Александрпнци и Р[Ј1I1љанп, спаки са својим 
датумом, 11 то јот пре НикејtЋОГ Сабора, Дакле много 
пре Грг-урове реформе. ~{СI\Р1пње правило, везано 3а 

равнодвевицу, усвојиле су сне ХРИШћ~нске цркве без 
разлике, те према томе нс могу ЊОЈ придавати гре

горијаци већ.ћ а остали ХРИШЋани мању ваЖПОGТ, Про
.леhној се равнодневици не ~lОже у будуhе дати мањи 
значај НО ШТО га је ДО сад Ю!8.1а, и по љој се мора 
и у будуhе Ускрс одређивати и uразноваТlI, не само 

КОД грегоријанаца већ и у источној православној цркви. 
Стога су врло умесне и оправдане напомене, ИСТО 

тако уважеНОl' члана Руске КОМИСlјје, К. Н. Григоро
виhа, по којима се научин, астрономски елеменат, уне
сен у правило за празноваље Ускрс; садржи у иp~
валима СВ, апостола, и то у 7 мом. ао. прави:rу. ко]е 

гласи: ~A"o би ко, еПИСКОII или преЗВllтер llЛИ ђакон, 
све"IИ 'дан пасхе праЗНОБао пре пролеhне равнодневице 

с Јеврејима, да буде свргнут", Исто је тако умесна' 
примедба истога ЧЈlана Рус. Ком., да и ако.је пролеhна 
равнодневица йојам изведен, он се налази у кавонима. 

И c~ыe пасхалне таБАице су нешто изведено из ка
нона, ИЗ којих, ма 11 не биле саме по себи савршене, 
оне црпу СВОЈУ. силу и -Ва:;КI-il5"eТ.--S,вз.чеља "Основних 
одредаба :канонских оне не ЫОГУ измею!Тн. У сваком 

• 
пак случаЈУ, с исправкои l{а:lендара:ми се не удаља-

вамо, већ се приближујемо ономе, што је одређено 
аПQСТQЛСКИМ правилом о равподневици1 . 

Али се никако не могу с.южити са оним деЛu:!t1 

примедбе уваж:енога Ч.'Јана Руске КОМИСl:!.је, где се 
каже: ~дa су и саме пасхалне табли:це, нешто изве
дено И3 канона, иа којих, .1ta и не биле са.ме йо себи 
савршене, оне црпу своју сиду и ва.жност.) 

И да није досадашњом дискусијом на разне наЧИ!-fе 
ууврђено, саме ове речи: "ма и не биле саме по себи 
савршене" несумљиво нам, као у огледаЛУ1 ПОltазују, 

каква запуштеност и немарност, каБва грешност 

1 ИЗВ. 'i!yc. КО)lПС. nрп:Ј.ОГ ЈП, стр. ~Ц. 
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h страховита ПУСТQШ влада у данашњој православној 
ЦРRВИ. Јер, зар могу пасхалне таблице црпсти своју 
сил:,.- и важност И3 канона и онда кад вису савршене 

н тачне, кад нису потпуно изведене у духу и СМИСЛУ 

канона и кад ~ыe1Ьajy основне одредбе канона.? о

сновне одредбе 1(аиона ОДНОСНО прописа црквених за
хтеваЈУ: тачно посматраље стварне равнодневнице, аиае

хадие та6лице о тој раВ80дневици не воде никаква 
рачуна. Основне odред6е 1(анона и прописа црквених 
наређују: да се Ускрс може празвовати вајдоцније два
десет првога дава од млаДflне, а ПО nасхзлним таблицама 

најчешnе се Ускрс празнује после тога рока. ОаЮ8НС 
одред6е канона и прописа траже, да ускршњи пун 
месец може бити саМо онај, који ДОђе после равно
дневrще, а пасхалне таблице често oдpe~yjy Ускрс 
и ПО пуном месецу ире оне равнодневице, коју сама 
црква као тачну сматра. Па зар се не би могле овде 
дословце применити сличне речи Апостолских Конститу
ција које би гласиле: "у 6удуйе uзое2авајmе йразнова1-6е 
овога ираЗНU1Са заједно с йравославно.м ЦРква.", 1(оја 
се вара у pa1fyha1-6У вре.-uена за ?Соје држи да је тацно"? 

Пасхалне таблице, у доба кз,4 су из канона из
ведене и према тадашњем стаљу паУRе, биле су савр

шене и тачне и у д:уху канона, па СУ онда и MOr;:Ie 
црпсти своју СИJlУ И ваiШlOСТ из канона. Али одавно 
неп, као што је несумљиво доказано, оне ве само да 

нису више тачно, већ су и погрешне, те према томе 
и .не ЦРПУ више своју силу и важносr из :канона, јер 
су својом нетаЧIIоmhу изиениле основе одредбе Ka~ 

нона, Пасхалне Шаолuце, не?Сада Шачне u у духу иа
нона изведене, данас еу анШиuаноuсuе. Њи.х: rреба 
и данас, као и у доба њихова поставка, а према да
нашљем стаљу науке, довести у склад са основнии од

редбама канона и правила, RaI<O би, као и у доба свога 
постан:ка, црпле СВОЈУ СИЛУ и важност иа канона и да

нас 11 у будуhе и до века, 

• 
Напослетку да напоменем да се поправком кален~ 

дара ни у колико не ремоти онај однос, који по пр а, 
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вилима ПОСТОЈИ за празноваље јеврејске пасхе u Ус
крса. Другим речима и после И38шене реформе, He~ 
могуће је, према самцм дефИНИЦИЈама тих празника, 
као ШТО је напред ИЗ.il:ожено, да та два празника 

падну у пети дан, ачевидно, док се и Јевреји IJ хри
Шћани тачно буду прuдржавал:и цраВlIла о празновању 
пасхе и Ускрса. Истодневно празноваае пасхе и Ус

крса може се десити са:но тако, ако, било Јевреји, 
било хришhuни, одступе 0;1; утврђених правила за та 

два празника, али грех за то носе ОНИ, КОЈИ од ира-. . 
Била одступе и такви се случаЈеви, КОЈИ су самовољни 

lf самовласни, не МОГУ ни предвидети ни спречити. Прз

зновање Ускрса је потпуно независно ОД празнопања 

пасхе и тако мора и остати, ма како Јевреји, правилно 
или погрешно, своју пасху llразновали. ХРИШћЗНИ пак 
11З принципа не сиеју I1рззнонање У скрса подешавзти 

према прззвовању JeBpeJCI.e ilзсхе, з то им, док се 

тачно придржају ускршњега праВIIЛД, није ни потрбв:о. 
Јер ће се само тако ИСUУНИТИ одлука НикејСRОГ Са· 
бора, исказана у ОКРУЖНИЦИ Цара Константина: 

Ј Тако, дакле, иеRа не буАе ништа обhега :међу 
нама и MPCKOl\.[ јудејскоы свјетином. Нама је С!Јаситељ 
показао другу с.таЗ)'ј нашем светом БОl'опоштовању 
прТРИIIИ свој FЩЦ У времсну".г 'сво; -закон-;',---"- -ш ' • 

• 
Реформа календара, сматрана са световног ИАН 

грађанског ГАедишта, има значај рачунске угодности и 
извесне принципске тачности у одређивању времена, 

и то само за време од рој). Христова. Значај те ре
форме за православну цркву сасвим је други и Heo~ 
бичво важан, јер би се рефОР1>IОМ календара довеле у 
ре;:Ј; многе неправилности, које сада у цркви постоје, 
а којима је једини узрок погрешни Цеэарев кален· 
дар. Јер је, у току ових раС~fЗтрања несумњиво до· 
казано и примерима констатовано, да се у нашој пра· 

вославној цркви највеhи хришhански празник, Ускрс, 
не празнује она.ко, иако је најпре ааостолским одред
бама, па онда правилои Никејског Сабора lIрописано 



и утврђено. У исти мах је и изложев:о, какве су то 
погрешне и ва КОЈИ су начин постале. Само- се по 

себи разуме, и вије потребно нарочито истицати да 
те погрешке, ма какве и ма КD."lике биле у ПРОШЈЮСТИ, 
не смеју остати и у будућности. Јер ако би се мо
rло и реhи, да се до сада за те и такве погреЩI\е 
није знало, то се већ рише не може рећИ у будуhе. 
Стога је дужност сваког црквеног пог . ."авара, као и 
сваког црквеног служитеља, да сваком даљем грещен.у 

стане на ПУТ, да сваки црквенски чин, па и празновање 

Ускрса иавршује по УТВРђеним правилима. Указано је 
већ и на који се начин будуhе lIогрещке могу јеАНО].! за 
свагда избеlш. Остаје само да видимо, да ли ће се 
нави когод, који ће по примеру цара Rонстантина 
реви свима хриwванима: Ја није йрисШојно Ја ~)'ae 
!решења у йогледjl ШаICО свсШога иред.цеlllа, uао што 
у иразновање Ускрса и Ја је боље следиillU шаuвој 
ЈсШанови иоја је 'Чисlllа оЈ сваке заблуде и грјеха. 
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