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П Р АЗ Н ОВ А ЊЕ ВАСК Р СА 

ДАН ПУНОГ А :МЕСЕЦА 

I 

НајвеЬа с:uетња за извођеље реФорме rtа
лендара у томе је, ш·rо би се, uo извршеuој 
реФОЈШП, отпочео rrокашто нразнова·rи наш Васч>с 
у ИС1'И дан са јеврејском Пасхом, на n дола
зио би пре Пасхе. Тако мисли већина а и опште 
је мншљење, да су такви сдучајеви забраљени, 
и да би се омогућавањем љиховим створила 
тешка повреда црквених традиција, јер - ·гако 

веhина мисли - Bncr~pc треба празиовати навек 
после јеврејске II:tcxe према прописюrа наше 
цркве. Пошто јеврејска llacxa {први њеu д:tн) 
пада но правилу у дан нунога месеца, то је 
н·еминовно - no општем мnш.ъељу - забра

њеио празuова:rп Васкрс и у дњн нуиога месеца.. 
Највише иде у пpn.11.or томе :мnш.љељу познати 
Факт, што се сада, по нnшем календару, nри.

звује Васкрс наnек u;осље јеврејс1•е Па.схе и 
пnве~-0 после нуноrn. месе1~а. Oc.ilaњnjyhи се па 
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111,1 Ф l llt'l', Ш\ 11111\0110.1ti iUI ' 1103FШOrHь:t CIB:tpn 11 

lll l'l'l~ 'lllo 'I'Y~Ш'IIIIIII tt:-IIH Н: tl fi 1~р1шевс <нtGра.н о , ro
I'OIIo, 1' 1111 MIH:Ju, лt~ j u '1'11 · ··:шо одреl1е но сашнr 
JHШtшll "м "fiOIIнettмa. 

A rL јн 'ro МJftrr. r.c 'ILu 1rетачио, до1;а~;и са~ у 
ДIIII~Щ MlljJIM JЩt-II}Нitl ltMI\. Ш'l'аМП:\.Н ПМ у ГtaCIНt1iJJ 
/Ј jJttiJUU.Л.llOHC lJ,jЖIJfJ 11 Ј) О 8 \'ОДИ lla. fi р 1!:1. р:tСП ]HI.IЩ 
IЩI\ 11/t(:JtiUUM : ,./{Ј AU 3rtбpaњeJtQ, U}Jf!ЗН-00.((/J'I.t 
Уrкрс t't' JNI]>cjcкo~t 1/асхv.н " - шт~мпшш ЈС у 
c:noc1~11 :нL јануар Ј ~}()Ј. год. У ТОЈ рас11 раuв, 
п nред IIC'I 'IYИX ]ЖtМ IН' I.L1 1[рСМ3 'ГУ l)ПМ 11 П p CMi\ 

своЈ им COII C'/'l~ Cj ll им 1н;трf\.живањшrа. паnе о еам 
2 б е.~ у 'IILj uщ\, км~~ ј н BaCii pt: над.п.о у пс1:и лан 
(' IL ј~нр uјс: IША( ll ~texoм, n 2 случnЈ а, . 'шда . .ЈС нао 
t~JM јс' врuј t:ке llncxu. Unн •rп cлyчtt;reвn дес11 .. ш 
с;у се ноr,.11о H6()-•re L'одяпе, од кnда дn:rпра са
дашљu jonp~jcrar Јtмоплnр, десили су с:е, ланл <~ . 
и uoc.11o lllllicjcrtor (325. t 'Од. ) и nосле Ан·1·п о
хијскоr• Сабора (34.1. r·од.) , од када датrrра дp)'l ':t 
н tr ослсдtьа црrшсuа забра.tш 11разновања l3a.c1tpcn. 
са Јеврејима. Нијеt\Юt од доцниј~х васељеп сша 
сабора 11ије забра.њиuао те C.llylfaJene, што з н:\ '111, 
да су тадашњп црквенп поглаварn друкчп.1е и 

nравилиије тумачn.11и обе ·re забране, а пе niШiiO 
I\ако се сада тумаче. 

У nетој расправи држао CtLм , ttao и . CIJU 

којu су О 'l'О.Ме ПИС11.11Ј.1 1 Д:t СЈ 01!11 CA~'Щf~OI! 
ПО/\Лаnаља 13аскрса са Пасхом до.11а.:-.шлu .r eд1r11 o 
отуда, што Јеврејu ПO iiaw~o, 113 рслnrпо:iн о х 
обзира, празнују Пасху па зедан. lt:\ u даа д:ша 
после пупоrа месеца, 110 самоме Сt\ло пу 1ыtxono 1· 

1шлепдара . .Било је, д1шде, MOI'y t1нocт1I, да. со у 
ОЕП::\1 пзузеrиюr случцјима ПOii.ll OIIИ uor;a1н'!'O n 

C:l щtшnм Вас,.tн·ом. п тада Xpnшhaнu, наршзно, 
п ису Utlди I~JHIDII ~а OB:l.1i Dfl, IIO t ;лnпaњn, 11 прюrа 
1'0.\!С, ЦlНШСНП /10 1',11ЛВЩНТ. С:tвре:uеющп OIЩr;:CIIX 
пuн.ншања, IIIН'J' нмаљл ра.;лоrа IШIШKIJO ааuран С:' 

ДIЩIIJJje ЧDIIП 'I'/1 1 ТШI II J>C. 111'1'0 .i<' jeupejCii П t:<L
ДILUIJI,J! li:JЛe ll iЏtj) (':tr'l':tRЉ\,)11 Oli(l 360-тс l'OДiliH~, 
Дfl t:лc, пuсд« ' llJII;ejct;or 11 All ·t·нoxиcJщl ' Oauopa. 
Са тщјанои 11 0/Юг jenpejeltOI' li<J.IlCI[Дil.JШ на 20 
го,нша нoe.ilo AI['J'HOXI[CIIOI' ( 'aGopa (341 . го. ~.). 
t il~t е собrщ 11 рщ;·t·але су В:lm II'J'H о,:Јс · р а 11 uj с' na
дa·rc :J :tilp:шo , које су ЫО I 'дР нажлтп «:<шt~ .т, та
дапrљн <·arspl'M<' II 11 jcвp~jCiill 1;алснда р IICI/11 '1'0 ен. 
01ЏЈ , JJ:ЦaD<LЧII 'I'IIX 3:1up:ш:t, llllC,Y :\IUL'.ill раније 
зпатп 1111 :щ 11ojany нonot· jcвpcjcr:ot· JШ.IIf'll ,iщpa, 
нпт11 :щ састав н.r 1·пн, 1111 ла 1r Н!Јема њсму за
бl>itно у булу l 11' ltpa::~ troвaщJ Пu.r.кpc:t : 1:tј щџ1о <·а 
Лar·XI/ .11 jeн Jm.ic riнM. Ј):tш ла. еу 11 11 llt'lill tiaв н~
llOjЫ.l.IIJJ 11:1Чif11 11 ·"U I'дll '1'() .111<1'1'11, IТIIC,\' ,\IUI'/lU 

IJ ЗДiШit'l'll :щбра11 С 11 )' 'I'O)!C C'~IIJ( '.l.\' 1 110/ЈЈТ(Ј бо 
X}JПIIIIJ 1\11Ciill li.tiЛCHДap, 11а 'l'<~j lliL Ч IШ . 111\!1 .У ::Щ · 
IIПCIIUI"I' U/\ jCII j)Cj(:ltUI'iL, - .)' :Щ IHH ' {I Ot:T, li.!Jji\. CIJ 
ofie:мa ·t·н м :шбранама баш Жt!дела пзfil! )ан . -
Дpil\a(l ca~t, д:t liA<', liao 11 с·ш1 што сада држе. 
,Џ1. rc ]3 ;~прс мора 11р:шнuн:\'l' l! щtamr nur.te пy
HOI':t l\J~f'IЩ;I, НС НОЛСhП /)1l 11,Yir:t () 'ГО~!t', IIJТO U 

јеврuјС IЩ ll<tCX iL МUЖС [':tiJJ1'U IIЊСТИ IIC/{;J10 ПJ I!O I' 
ЫССU Ј~11 Ј1 llO iiЛO III I TII с;(} С JJ.I! \I C. 

Адн, нpoy•J J III!JII[ лета...ъ н нј(~ еа.r.тав j c:mpej

t кor 1\11дспдара. llc> чco сам cд,)''J'Ilтu . да је 11 нат 
13:\cr.pc у ·го доGа ЈЈ}ЈазноЈ.шll чеш l1е у дан пу
ноr:t мо r.еца, н а се п на т:tј начин ммаu по

ка :ищтн са Uасхои. ()т,У .tЩје .мој е о 'l'()Ш~ шнсо 
еnы у другој р:н· правп пuд наслunом .,Није за-
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6ЈЈМ6е1Ю apшmoutt7'U Ус<~Ьрс !Ј да-н. ayнuza месеца", 
111 '1'1.\МШlПОј у Глrwuut'Y llpaoocлruJнe Црпве, у 
енесмма •1а авi'уст, сен•t•с:мGар, о t~тобар, новембар 

R лсцембl\р 1901. I'од. Ту с:tм пзпео довољно 
ј 11.1шх нотврда, ла није забрањеио иvа,зповати 
Њшшрс у дан U'!J?'oza .месе1щ. Шта uише, до1~азnо 
сl\м, дl\ је наша Па.сха.11nја n сас·rао.11,сна тако, 
дu је Cli. i!lilliiJC?t[ и из nрпвцnnа o.\IOI'V\1:\.Ra.lta 
што 11GIIItae н р азповањо Васкрса у дан· нуноr-а 
~reclщa, ttnдa, наравно, истп падпе щ1 недељу, 

uвз оt'Јзлрn rr:t то, xota e ЈШ петог iЏtlla н асти и 
ј~врuјСLш Jlacxa илп ue, о кој о/ во nодп нп
ftii.К.IШ ptL.чyпn . Ллександрпсtш црква, ~;oj:t ј е нашу 
11 1\СхnлиЈУ сас..:·I·авила, а Нtнtејс1ш .i е eMiu р oдo
Gl> UO u :.чиmtай.нп:мr~о препоручnо, nшла је у тuмс 
тако да.л.tжо, да је донуш1•ала ч:t& и нptt:5 11 Unaњe 
Васк.рсn. ва јсмш да11 нре пуноrа месеча, да 6~1 
и<:~·и Gno што б.II.Ижп ауноме мecc tty . •цобра
DаЈУ1И нре то, не1·о .11.П да Вас1чн; пмнс да
ЈI.(:ШО иаа пуuога :месеЈЏ\. Дo1tasau <.:ам даљ~ 'l'амо, 
да npasнonaњe Вас.крса у дап nyнo1·:t мсrеца 
пије случајпо и из_1ретн.о, uezu са :та1м·м u. ·из 
ариициаа, и да је uet_~.QEШ пor<A<\IIaљa. l~af; ltpca 

са јСВ}Јејском Љtсхо,у долазила пз 'L'ОГа у.:рока, 

а ~re само O'l'yдn . ru·r•o Јевреји поt~а1нто нраа
ВУ.ЈУ Пасху IШ l или 2 дана 11осле пуноrа ые
се~а. Све сам ·ro доказао врло ЈI}ЈОстuм ра•1уuо:м, 
I~ОЈИ, поле писмсн чouer;, може пзnестп, с.11ужећn 
ее при томе средљом дужипом спнолскоР:\ ме

сеца. На посЈlет~у noRaзao еам тамо, ~нtс..:;шм 
довQљно јасно, п ;щшто се сnда BaCI\pC пра знује 
навск пос.11 е пупuга месеца п посл~ ј евр~јске 

Пас:хс, а 11еђу тим, п нnш:1. Пасха..11ијn п је-

7 

вројскn кменмр, но су од тадn. до данас пре

·rрпели вшшкву из11ену. Начин IШI\O сам све то 
ns~одио. видп се гщјбоЈъе и опшnр 110 у с;tиој 
ТОЈ pttcпpnon. Y:ieo са)Ј датуме n трепутке сре
дљег пуног месеца ошн\.о, tцtЈю IJX дпје l 'аЬье 
lVftiшai н у свtЈј ој нљиа и Etude sut· l' unification 
d lt r•alendl·iu l't lct ve?·ituble ir.lwance tle .Paque. 
Paris 18!)9. на. страни 71-73. ПреоGратпо сам 
Пt'Ј'е д3:ry1r~ у јулијапетtе иц .• ла, знајућ1r да 
11~н е средњ~rа )(еСеtЏ\. <~Мстају по .ie.:\:18 даu 
(тачнпје ~3 •шса 38 мnн. и 1 () r.e10.) носм cнaite 
uсрподе •ЈД 304 јулиј;Ш е lш !'одино, дакu сюr 
нзрачуп:~.вао датуме п 'l'ptmyтlщ Сl> Сдњег uуноr

мвi.:~:ЈЦа, на li.ojo је он 11:1д:10 пре 3041 пре 608, 
91~ ИТД. 11p t:: 1 5~0 \'ОДНП :\ (pa•IJШijytaп ОД 1900. 
ГОД.) у f;BJIX ] 9 I'OДIIН:\. :\l ~f:t'Ч 6BOГ 1;,ру1'1\. Уно
}Јеђујуt1И те д;tтуме, еа утврђеним датушша 

nасriршњшс меiЈа (шц;халнпх rpa.nп1.t,a, насхлл trt1Х 

nуl!олунија uли 1 4-ти да11 од М.iШД\1110, t~ппiпus 
ptы:;clшl i ::;) у свн х 19 I'Однщt ?1rесеч е 1:ог !ipyra 
(од 380- 399. I'Од. ) дошао ~.:ам до нсоч ен н в:~.u о г 
резултата. Вндео сам јнспо, да просеqао све 
в:tС !ёршљu мel)tJ п:цају аа јсда.н лан pa1111j t! -
н ре пyltO IЋ ме1:tща. Амr по 11 pntщшty Алеliеа.н

др11СЈ~е IIJ!I•вe li.aд нa<:I ~JILII!Ьt~ мet)tt ( н а<:хnлво nv
uoлyнuj e, 14-·rи дан млњдиrш) надll е у суботу, 
прмнујс с~ Ва1:"рс ол~t ах 1 :учнt ,џщ у недељу, 

дn1i.~e у д:ш 11YIIOI'a JlteeeJЏ1 ( 1 5-ти д:ш од нл:~.
дnне). Под вас1сршњом међом, илл нод ш1.схалпuм 
пунолу uпј см, шш но л 14-•t·tш дано~r ~rла.динс 
Аленсандрнска 1~рщза није с~;uдрсtзу.лtевалlt ауrн, 
.lteCel'" lirl() ШТО t:e у OIIШTC MUC.II.П, UСГО IIIJOCC'IIIO 

једа"' Дltн раније. дlJYI'IOI речн:\!а , да.пu uд ;\rла-
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8 

диве м:есечеве није броја.11а од пој;tве срна ме
сеqевог па да 14-·t·и дан nадне на пун месец, 
као што сви писци ве.11е, него их је бројма од 
саме коњукције, тако, да 15-тп дан падне на 
пун месец а то је једав дан аосле пасхалrюга 
uуволу н иј а, или васкршње границ~, !Шда може 
и Bacli.j)c пасти, 1,що ј е тај дан недеља, на на
равно и јеnрејска Пасха. 

У истој расправп паговестrю сам, мeiJ,Y 'I'UY, 
и то, дn. размак између правог п средљег IIYJ:JOl' 

месеца може нарасти и до 16 часова, t;,ao што 
вели l'abM Мешњiн, 3боr многих ноп1эшщлности 
у кретању месечево.м: око земље. ltoд чи ·t·ало.ца 

довољно верsираних у овом шr·rању не можt) 

ова н~лравилвост ПОЈ\ОАебати мру у реаултатс, 
~о IЮЈИХ сам дошао у читаво.м шrау eoдiHUI, јер 

.Је немогуt,нп предnос•rn.ви·ги, да Jtc щщ II Снра.

ви.лност бити увек пnјвеhа од 16 часо ва у 1:nюra 
годинама, п свакад тако управљена:, ла лонеде 

до ве·•·ачвог pesyл·ra·ra за читав један д:ш. Јl о

нав..ъам, немогућво је там што с ЈН\ВЛОI'ОМ 1tр<::т
поставитв, а.ап вемогуЬи даље ~;~ишта више у••п
нитн, оставио сам, да наши астрономи (ра:.~у.мем 

све правомавне) nо1•врде моје резу..tтате н тач
ним астрономски:м пу·t·ем. Астрономи)rа је то 

.аа~>.о учипи·rи, јер они са врло вел1шом тачнош:hу 
одрР,qују датуме и •t•pcuy1Ћe nомрачења. сушџt 
п месецn, 1юја су uила не1юлrшо хиљада го
дина пре пас, илп Ье бnти после нас. Још много 
им је лакше одредuтн, датуме u тревуп;.е правог 
пуног месеца у неi>.олико rодива, у којима сам 

им дао датуме п трену'l'Ке средљег пувоi' ме

сеца, па да се на тај начпв, упоређпвањем, 

!} 

види, јесу ЈlИ ра~лике шшеl),У правог и средљег 
пуног месеца толиr;е JI 'Пlli.вe, да моје реsултате 
nотврде шш оборе. До даннс, шtшu астроnоми 
ue само да нnсу то учпвnлn, неrо нiicy се у 

опште ви бавили њю1е . А ово је nnт:нье, сваЈш 
Ье 1rризнатn, nрло nажпо не само за црr.ву , већ 
JI :Ji\ на,уку. Чини мu се, да оно nnje свима 
нашим астрономп:ма н п I(03Шl'I'O. Ј еда н од њпх 
r. Ћ. СтанојешЉ: проФесор Универзитета, држи 
се још и дав:н.: оног otшrтet' n увпверзаЈt.пог 

тврђења: да с~ У cr~pc 11 0 сме нра:нювн.ти пп у 

дан nунога. мссеtџt nи са ј(ШI>ејсr;.ом llltcxoм за
једnо, щшодс Ј,II, као и об1tчнu што свn '1':\/i,O 

ЧИНО - ЦИ'l'il'I'C друtЋХ 1\IIC:;Щa Од,аtiде СЈ Цр11.11П 

не uро:мерrш11111 нх (Вuдп Нетад1ю UЈЈазновшње 
аас1рсења у иравиславn{)_ј ttpнau 'U peifjopмa tea
MH/f,ЩIO од Ђ. ј\1[. Cтa.uojurнЉtt. Веогр:џ l 008.) 

То штu наши n.стронu:uп аису дu дапас 

учинили', Y'ШIIIтt,y сам, u пко са)! за ду го :un
CJI.IIO, да то ноl,у ~юl1п c[t~l y'illllИTИ. Све ')Юје 
резушате, до ti.ojиx сам раније дошао nомо1.у 
кре·rања. срuдњс1· нуноt• :ме(·е •~а, нотврм•hу сала 
и л.строномсi\НМ нутем, HO)IOl,y 1\р етања нраво 1· 
nуног :uet:e•~a 11:t в eil_y . 

1 Ј 

Од пре liJ>WI'JIOL' вре:меuа. при руцu ми је 
оддпчво и врло б1>ижљиnо израђеuо дело: Ka
lenda1·iograpblsc7ьe шиl 0/tronowgiscћe 1'afel'n von 
Dr. Robert Sclи-am. Leipzig 1908. Поред осталп:х 
ваЈЈших ствари налазе се у томе делу упустм и 

таблице} помоt1у ttojиx се могу одреди'Ј'и главне 
мене месечеве (м.11адпн~. nрва четврт, пун месец 
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и последља четврт) за веn.о.аико хиљада година 
пре вас, а до 2400 године пос.!е Христа. Све 
ненрави.llRости у кретању ыесечевом oбyxnn.t1eнe 
су тим таб.11ицама, а оне дD:ју, кад се по њпиа 
рачуна, лату:\!е n тренутке праве :\l.llnдипe п.11п 
правог пуног месеца са nогрешком па:iвпше uд 
по.11а часа, Iщко се тамо тврди. За посао, која~r 
се ми бавимо оволика тачност вите је пеrо ли 
довољна. Проучввши добро 'l'e таб.11иц~ п yrrycтвn 
ttaкo треба њима руковати, нрименио са'м их 
одмах па тему, Rojy сам пре 8 година рас
прављао помоЬу средње1· nyнor· месеца. Одре
ђивао сам: датуме и тренутке нравоr пупог ме
се~а. у _свима ов:пм: годпвама, мдњ су BncL~pc 
и ЈевреЈска Ilacxa памли з~једuо, па ce1t1 ЊIIX 
и у многим другим годинnма t:a.дlt је наеtt}ннња 
међа (14-ти дан м.ладпве, пасха.лшt t·рnшща и 
·rако даље) пада.~~. а у суботу, ш\да се, лаЈ>Ае, 
Васкрс празRовао одмах сутра дан. ll с·граж.и
ваље сам: отnочео од 360. године на ооамо, од 
када ~атира садашља јеврејски rш.11~ндар, и од 
када Је сасвим поуздано, да .ie код правослаnпнх 
хришьана празнован Васкрс тачно и беs иtш
rсвих изузетака по прави.llИма А.лексавдрисt~е 

цркве ! ове датуме, које лаје Индиктион '). И 
на ова~ начин. дошао сам до ре3у.11тата, који су 
све МОЈе ~aHUJe резултате, не <.:амо потврдили, 
него их ЈОШ и новим примеримiL поткрепили. 

1) Ив пpnnu.Aa А.tексnндрнско Цр&ве cncтnuљc•I је Ин
дtЈкrпоп доцније, око 526. rодпне, а.ь.11 свn Васкрсn од ;ј60 ro· 
дnне до њеrовоr cncraм С.4ажу се поrпуuо са ЊIIXC uoщro је 
UH (ИIJД/11\'rПOII) С8110 ДСФП1mtПВ113. ФОЈ)ЈI)'Ла A.лeкc~IIAPПCKIIX 
пасл:uнrrх npnвtiAn.. У оста..~ои. tn тврде п соа ca'lynatla 1180. 
ха..шn пнсха nз rorn доба. 

}] 

Нашао сам, на име, Вnскрсе, Rоји су rrада.ш у 
дан правог пуног месеца, ве само заједно са 
јеврејско:\!: Пасхом, него 11 без ње. H:trпao сам 
даље и такве, који су пада.11и у време помра
чења месечевих, а било је n таквих, мјп су 
падми и па један дмt аре пу нога месеца; 
уверио сам се даље, да јеврејсl\а Пасха може 
изузетно пасти и на један дан аре нувога ме
сеца, а не само пос.11е лувог~t месеца и т. д. 

Све те резулт~tте юнюr,и:м у ~~ледеЬој та
б.llпцп. У нрвој рубрпцн ШI.IНLЗИ r.e Винаu'l'RС1Ш, 
и.ш пс·rочно-нравомавне щншс 1~руг месеца, у 

другој - АЈЈексавлриСЈi.ll, П.II.И Дnовисијев круг 
месеца, у трсћој - tШСХаАЈШ еравпца (14- ·rи дан 
од M.IJ:\Aиtie) аа дотичuу годину, t•oja се на.ЈЈ.ази 

у чer·upтo.i рубЈНЩ~, у nетој рубрицп нn.лазе се 
дату~ш n трепутцн nравог нуноt• месеца одре

ђени по Sсlu·аш -овим табл1щамn . Истn дм·уми су 
датn no jy.11njaut:liOM ка..11ендару 11 av jepycaлuAt
r-'ffOAte OJie.мfm!J, к.оје иде напред за 2 •taca 11 21 
:мину 'I" од Гринич1юга времена, нрем;\ ttoмe су 
Scbram-oвe таu.11ице састављеt[е. Дан је рач.упат 
по rpaђnнclioll! рачунању vд аоШ>Ii:и uд О до 24 
часа, - оре нодне је од О до l:J часова, а 
пос.11е нодuе је од 12 до 24 часа. То је новије 

рачување дnпа, које свуда преовлађује, ла би 
се избег .ло писnње поред ч асова. и мивут:1. "пре" 
и.лп "uucлc" нодпе, што у изв~свим приликама 

.може и забуну да произведе због к.р:иЋоће пи
сања. l'i.aд се, на пример, каже 8. јануар у 16 
чщ:ова у 25 жапути, то значи 8. јануар у 4 часа 
и 25 :мину'l'И noC.Ile нодве. У шестој руuрици 
нмаsи се Васкрс зn дату годину, а у седмој 
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јеврејска Пасха, први њев дан (15. !JlfCaн) 
~а исrу l'Одиву. Датуми Васкрса оДређени су 
~о Индю,тиову, којим се наша . цpli.UI\ још и 
давас слуащ, а до 1582. године ЊIIМе се и i!а
падна цр&ва мужилЈl,. Дn.туми јевр~јс1~е Пасхс 
одређива.ви. су ва два начина: no Гаусопом нра
виАу 1) и ПQ упустви:м:а датим у делу 1'ables d:u 
Calendrier juif par I sidore Loeb. Pm·is 1886. У 
оба случаја_ долn.аио сам ло истих рсау.111'ата. 

(Вnдп -rаб.111цу 11:\ 1 3-о.ј <:t iJt\.11 11) 

Све је ово по грађанском рачунаљу дсtнсt 
од поноћи. Узме ли се у рачун црквепо раrЈу
.ваље дава од .. 6 часова у вече, што у ошышим 
nри.11.инама сви писци чине, а 1юје је опvа.вда
није, тим пре, што n Јевреји I>ачунају лан од 
6 часова у }lече, онда свима I'OpeнanCACHIШ да

тумима правог nуног месеца треба долu:т још 
по 6 ча.сова. Тиме ће још по ве1~и Вас~рс 1ШС'Г11 
испод пувоrа ие~еца. Према Т:Ј.Ј.шом '~ Јжuсном 
рачунаљу дана, ваводи:м: још и следеt1 о нри~rсре 

пок..ааu ања. Bacr;.pca са пуним месецом. 
(Rllд11 :rаб.ШЈ()' 11:\ 14-ој Ct{)ШIII) 

Hanoneнe. 1) Године 367. Jtacx a.lllf3. ГJHtiiiiiЏt , 
и.ли пасха.шо Пув:оАувије (14-ти дан од .11ладнне) 
било је на 2 дана (30. марта) ире JipauoJ· н уполу
иија (1. априла). 

1) Ono)l прпАЈt&ом скреhем uажљу 11:1 :ro . .IЏ~ l'nyc01m IIJН\· 
внло дз.-rо у Ka.~enAapozpaфtljtt од Е. Бербероо111iа 11:1 ctp. 17. 
пије noтnyno. При :rpclicм изузетку Јrод н) lt~остало .i ~' а > Ј Ј 
јаъiачво штампарскои rрешкоы. НезнајуЬл за to, н служсt.н се 
само љиме, одред110 сам пре 8 roAВun norpemпo јеврејску Пасху 
за 1 дав у трима rодвваха 438, 516 u 685. У oc:ra.tttм rc•дmtMJa 
(25 ва броју), rде се тај нзузеtа!\ пuјс јашьм, nлрсдпп сам 
јевр. Пасху 1·ачпо . 

. 
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4 ~ 30 .. ЧајЈТ 1. :ШЈ>. 15 ч. 47 м. 1. aJI]I· I I. апр. 

1: :~ 
27. март 28. мар. 2:3 ч. 38 м. 28. мар. 28. ~tap. 

12. :шр. :37·1 1:3. апр . 6. ч. 55 м. 13. !ШЈ>. 1:3. :шр . 

121 15 1. (\11[1. 3!14 2. 1\11)). 22 •1. 110 м. ll 2. :шр. . 2. ащ>. 
Ј9 3 13. Л.IIJI. 401 14. :\Пр. 15 'Ј. 4 М . 14. :L!Ip. 1 1-Ј.. Шl]l. 
10 1 24. март 411 26 . .11ар. 7 ч. :3. м. 2\.i. иар. 25. мn]Ј. 
13 16 21. мар-r 41 4 22. мар. 15 ч. 47 м . 22. !111\]Ј. 22. мар. 

] 4 2. аирил 421 4. aup. 4 ч. 23 м. 3. a!ip . 3. acf.p. 
18 2 25 . .март 43~ 27. мар . 13 ч. 45 м. 27. мnр. 2(). мn.р. 

2 ~ 22. 111:\j)t 4•!1 23. мар. 17 ч. 52 х. 23. мn.р. 23. мар. 

6 ~ 7. :lllfll!д щ 1:\. tшр. 5 ч. 57 м. 8. ;шр. 8. :шр . 

7 10 27. ~tnp·r <lt)[) ~јј. ЩI.)Ј. !} ч. 3:3 и. 28. мар. 21). М :\]). 

17 1 5. anptм 4'15 r ." аар. 13 ч. 23 м . 6. й!iр. 8. anp. 
18 ~ 25. мар-r 4.95 2«. мnр. 22 ч. 5!Ј м. 26.мар. 28. Nap. 

3 б 10. апр. 49!1 11. Ullp. 21 ч. 18 м. 11 . anp. 11. апр. 
13 16 21. MO.flt 509 22. Ml\p. 11 Ч. 14- М. 22. мар. 21. Atnp. 

1 4 2. nпрнд 516 :3. :\11{). 4 ч. 25 м . 3. ;шр. 2. 1\llp. 

4 7 30. март 519 1. а"Р· 5 ч. 15 N. 31 .. чар. 31. мар. 
2 5 22. м:lрт 53t.i 2:3. М:\(). 1\.i ч. 37 м. 23. мар. 23. ыар. 
9 12 4. :ш рнл м~ 5. 1\II}J. 12 '1. 40 .М. 5. апр. 5. апр. 

10 12 24-. март 563 25. мар. 21 •1. 11 м. 25. мар. 25. 1111\р. 

17 1 5. II.ПJ11!.4 570 l.i. l~llp. 20 ч. 14 м. 6. anp. G. апр. 

15 18 29. 111:\))I 587 30. мар. :3 ''· 18 м. 30. ыар. 29. иар. 
18 ·2 25 март 590 2'1. мар. 1. ч. 9 .w. 26. мар. 26. мар. 
4 7 30. март 614 31. иap-rrt 11 ч. 31 мар. 31. иар. 

10 13 24. »арт 658 25. мар. 2 ч. 13 }(. 25. хар. 24. м~р. 
18 2 25. иарт 685 26. ыар. 9 ч. 52 Ъ/. 26. иар. 25. мар. 
5 8 18. Mlp. 767 1!). :111]). ] •r. 45 м. 19. anJ>. 19 .• wap. 

2 5 22. }tn]Jt 783 23. ха р. 15 ч. 4 м. 23. 1/:lp. 23. M:lfl: 
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Васкрс и Пасха 6и.ш су заједно у дан пуноt'а 
месеца. 

2) Године 411. олет је пасха.а.но луно.11уније 
било на 2 дана аре npaнol' пуно.а.увија. Вас1~рс је 
био у дан nувога месеца а Пасха један дан раније. 

3) Године 421. оuст је пасхално нуно.а.уније 
би.ло на 2 дана аре праног пунолунија. Васкрс и 
Пасха nu.ли су заједно на један дан аре пуноrа месеца. 

4) Године 438. јавио се четврти пут lfCTИ с.1учај, 
пасхално пуно.11уније било је 2 дана Utpe правог. 
Bacttpc у дан nyнot•a месеца, Пасха. један дан раније . 

5) Годин~ 475. имамо интересантан слу,щј. Пас
Ха.Јlно пунолуније (5. априла) јаn.ља. се и пе•rи пут 
на 2 дана Utpe лраног пу11олунија (7. апри.;ш). Васкрс 
је празвован јелан дан аре nyнot·a месец·а, а јевреј 
ска Dacxa на један дан иоме пувоt·а месецn. Васкрс 
је, дак.&е, био на ,4ва дана аре Паае. 

6). Године 495. ноноnио се овај ис·rн случај. 
Пасх!Uю.> пунодуније (25. мnртл.) било је 'На два дана 
-аре праnог нулолуиија ао 11р1свеном 2Јачуншњу данn. 
(26. мар. 22 11. 59 м. + 6 час = 27. мар. 4 ч 59 м). 
Васкрс је пао на 26. ыл.рт, на један дан нрс пуног 
месеца. по цркu. р1иунању, ~~ llacxa ш1. 28. ма.1н . 
И овде је Васкрс био два дана пре llacxe н но црк
веном и цо r·рађл.111жом рn.чунању. 

7). Године Ы!>. н r'o ceдAru аут јавља се нас
хаАНО nунолуније (30. ыартn) uл. 2 дана ире npa.noг 
пунодунија (1. анр. 5 •1. 15 .м). Васкрс и llacxa паАи 
су заједно (31 . марта) на јед:щ дан аре nyи:Ol':t ~rеседа. 

8). l'одивс 536. и l3аскрс 11 Пасха Пt\.Лll су за
једно у дан пунога лtuсшщ, 1'оји се десно 23. марта 
у 16 ч. 37 м. но r·pat>шt cкo~I рnчупаљу. Та6лице 
Scbraш-one nокnзују, да је истога дана неоспорно 
морt~ло бити помрачеЊе ыесеца, шtрцијмuо сигурно, 
а могуће н тотм.но. Iloш•ro се пун месец десио па 
први даu Вас"рса пос.11е подне у 4 ч. н 37 ы, и 
пошто месечева помрачења могу би.ти само за време 
пунога. месеца п 'l'pajnт~t чак и до 2 часа, то су 
ХрпшЪ.ани источно ол Јерусn.&има неоспорно Јtмnли 
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11рилику, да ·поt:ма:rрају исто помрачеЊе, 11 то уuече, 
И3међу првоt• и другог дана В.\Citpca . МоЖда је lfc•ro 
помрачење и историја забе.'l.ежидn, а.аи м:и нпјс но
вво.то , ТnбАИЈ~е Scbt·am-oвe по1tазују још и то, да је, 
аа вро~о M.IILДИJt e овога месеца, мормо б.ити помра
чеае суiщо , парција.шо сиrурво, а центра .. шо могуt,но . 

9). Године 590. јавља се и ио ocAtu иут пасхuво 
ttуно.а.ункје (25. wарта) на 2 дана пре правог пупо
.аувија, и 110 rрnђа.нском (27. мnрта 1 ч. 9 м) Jf по 
~.квеиом раqуиаљу дана (27. марта 7 ч. 9:м). Васкрс 
н Пасu би.&и су заједно 26 . .марта, на je,4an .4an u.pe 
ПЈВОХ'& .lfeceцa, - Историја је забt>.11ежила, да н еке 
цркве у Јrаво Француској, са владиком Греr•оријем 
ва 'typa иа !и у, ОАбиmе ове rодине да празuуј у 
Васкрс по Ив.диктиону 26. марта, кего r·a празно
ваше ВАЈЪе ВеАе.Ље, 2. au.puAa, јамачво зато, што по 
UВt\ИКТВОВ"f па.даmе па један дан ире nунога месеца. 
KeJ,f твм, у це.аом остuом хриmh.аиском свету, нра
ВIО$111 ra ПО ИНАН&ТИОНУ 26. марта (Види J3ullotin 
d• la 1Soci~te astronomique de F1·ance, jaнvi <:' t' 1903. 

я
• 2•)· Ов/\1 је c.I)''!Jaj, чини мя се, и.ослмtЬи нрсм 
D встр&а!\ВО.Љ~иа, када је Васкрс uра:шошш на 

1. он арв nyвora месеца. 

10). ГОАИП& 889. и 493. nасхалво nуЈЈолунцје 
беше ва 17. апр_uа у суботу. Васкрс је празнован 
18. аuрв.аа 1 ~1.iit пувоrа месеца ло црквеном рачу
аааr Aaia, а еврејска Пасха празвоваиа је око месец 
AIBi раваје, о.•ма~та, у nрвом, и 18. марта у дРУl'ОМ: 
с~учцју - у оба случаја ире службевоr датум11. нро
Јlетље равводиевв~е 21. карта. Обе Родине приnадају 
16. Визавтискок, или 19. Диовисијеnом кр р•у месеца, 
у коме Јевреји празнују вавек r.nojy Пасху на 4 до 
5 цеде.ља пре Васкрса. · 

11). Године 425. и 520. пмаъю иuчан сЈучај . 
Пасхuно пунолувије (пасха.ава I'раиица, 14 дап од 
м.&адине) б~ше 18. апри;ш у суботу. Васкрс је нра
зновав сутра дан 19. апрпла, у дан nунога месеца 
по цркn. рачунаљу, а јеврејска Пасха nразновава је 
у првом мучају 21. марта, на само дан равнодне-
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вице, а у друrоУ 19. марта, на 2 дана u.pe равн~
двевице. Ист11 је случај био и године 767. када ЈО 
Васкрс празповаи у сами дан пуноrа месеца и по 

црквепо~t n по rрађаю::ком рмунању ( 19. a.np•tлa), 
а јеврејска Uacxa месец дана раније 19. марта. Све 
трИ ове године прюtадају 5. Внзантиском. или 8. Ди~
висијевоli кругу месеца, у коме ЈевреЈ И празНУ.ЈУ 
свој у Пасху наоек 4 до 5 uеде.ља пре Васкрса, као 
и у 16. l3изант1rнском, или 19. Дцоюtсltјевом кругу, 
као што мало нре видоемо. У оба ова СЈ.учаја (1\ то 
се nовав.ља 2 rryтa у свn.tшх 19 година) , Јевреји 
nразнују Ilacxy пре раооодnсою~е rrли на еn.ми дан 
равводвевице (службони њсн датум 21. мnp'ra ) . 

12). Године 489. Jli\O је Bnct{pc у д1ш нувоt•а 
месеца no црквеном рачунnљу дана .(2. априм у 2 .ч. 
32 м), док је jeвpojcitn lln~xa на~а. Jeдali дан раПИЈе. 
Таблице Schr·am-one нокn,зУ.ЈУ, да .Је исто not,и яорuо 
бити помрачењс месецn. нар1џ1ј а.шо сигурно, а. тотn..11но 
могуЬпо. 

13). И године, 618. био је исти едучај. Bn.crtpc 
је uaa у дан пyuol'tt мссцо. ~11) ц~квеном рму~ању 
(16. аnри.ла у ~ ч 28 м), а ЈевреЈска ~а.сха Ј~дан 
дан pa!IIrje. Таблю~е Scbr·atn-oвe показуЈУ , дn. Је и 
nро.шкои овог нуноt' )fессца мора.ло бит1t помрачеље 
месеца, шtрцаја.ано t:и t·урно, а ·гота.11но ъюгуhпо. 

l4 ). И t•одинс 7~57 . би .ло је uо}[рачеље месеца 
на лрnн даu Вt~скрса, нарцијално сю•урно u '.l'отално 
могуhuо но Schr·am·oвнм 'rаблицама. 

15). На ноt:лurку t•олинс 838. нразноuан јо Васкрс 
можда лос.11едњи nут у дан луноrа месеца према 
мојим истражкваљюш, воја. сам до 850. r?дине чинио. 
Даља истражнuања 1шса~ чинио, пошто Ј6 посао врло 
тежак 11 заметан, а наt1опи прЮ~.срк дот.11е више су 
Hel'O ДОВО.IЬЈШ за ТОМУ 1\ОјОћl Се бавимо. У ОСТ8.АОМ 
сумlыш, да би ее још tюји: пример Hll.mao lfЗ чис·rо 
:Э.СТрОНОЪ/С!\ИХ paЗAOI'I\, 

Шта вnд1шо из свих ових примерв. ~ · Бе3 
:много говора чптаоци Ъе сами увидети, да је по 
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вашој nравосЈЈ.авној Пасхалији, мја и данас 
ва.жи, празвован Васкрс са sшиМЈоl и 'из lЦ>ииа 
циаа и у дан nув:ога месеца, и заједно са је

врејском Пасхо:м:, али ваве& после проЈЈ.етње 
равводвевице (21. :марта). Према томе, обе цр
квене зl\браве, које се односе на заједничко 
празноваље Blic'Rpca са Јеврејима имају друкчије 
значеље - други смисао ; данас се тумаче ве

правИЈЈ.Во и nогрешно ј едино можда из тога уз
рока, што се сада Васкрс nразнује тшве1• посЈЈ.е 
пуво1•а месеца в после јеврејске Пасхс. :3awтu 
то данас тако бива, а у првкм вековима Хриш
Ъанства (.21,0 IX. века) није било, о~јаснrю r.t~.м: 
довољно у члавку : Није sабрањено t~раэновати 
Ус"рс у ,4ан wунога месща, шташтnном про 8 
rодива у ГАасиину ПравОС./6. Цр?,ве . HcllC бити 
имиmво, ако овом: приликом ноново додирпем 

то nитаље, које многима, и стручњацимн. и <н·лс;щ 
3аиршево и нејасно. 

ПI 

При састављаљу свог ШlсхаЈЈ.пuг tаЈшЈу·пt., 
Александријска црква узе .. ш је за осnовпцу онај 
nропис АпостоЈЈ.сtшх Установа (Rњпга V. Гл. 17): 

»Сви ви, браhо, искупљена крвљу Хрис•t•оnом, 
дужни сте празвовати дан: пасхе тачно и nеом:~ 

бриж.љиво поме равводиевнвце, юtко се усно
:мена па јеАВО страдаље ве би вршила два пут 
rодиmље и како бп један пут умрлоrа спо:ми
ља.IЈ.И годишље само један пут. Тако исто у бу
дуЪе избегаnајте празноваље овога празника за
iедно са Јеврејима, јер ми немамо више ништа 
заједпичRо с љима, nоји се варају у рачувuњу 

19 

времена, за в.оје држе да им је тачно,· као што 
се у сва&ом nогледу варају п од истине уда
љују. С тога вп тачно посматрајте пов.ратак 
пролетње раnводвевице (Вн же съ точност1ю на
.бАЮА&йте возвращенiе 1>авнодевствiа весеввяго 
времепи), који. се збnnа двадесет другог дана 
дванаестога месеца Dystrus-a (марта.), пазеЪи 
на оне даве, који АОЛа:~е од четрваестога (ис
к.ључво) до двnдесет пр n ог дана месе ч вог (ра
чувато од младине), Ј<аlш Ускрс не би пао после 
ових седам дана, који · долазе после четрва.естоr 
дава месечно г и ЈШl\О не Gи. nз непажље, uогрешво 
пра.зноваЈlи пасху два пут годишље или у који 
,1,руги да.в сем дава васкресења Госnода нa
mei'& Исуса (т. ј. сем недеље) .. 1). 

Проnис овај да·rира из Jl вем. када је нр~
Јlе•rња равподненица Iшдыа закста ва 22. март. ) 
А.tексавдријсli.а цр1tвn. МОЈ>ала је свој ItOмнy•r 
саставити .крајем lli. или nочетком IV. века 
(само свакаttо щ>е Никејског Оабора 325. год.) 
nошто је за датум ЈНшнодвевице узела 21. март, 
а Никејски Сабор - I\ада <~uюьа равиоднеnица 

1) Oнllj тс~>t:Т нauu,\IШ 110 прево.t~· r. Ћ. Ст:шојсвнlо :t C:l. 
руског у њеrо11ој ра1:11 р:шн: llcтallнO празмвање Васкрсења у 
иравос.tаоној ЩJKI1rl 11 рсф jJ.wa ?~аМНАаЈИ, ст]'· 43. lfстн жене т, 
у моме ll[leвoдy t:a Фр:шцу~:ноr, uавео t:nм у распгnвн: Је л" 
sабрањено 11Јазноваrr• Ускрс са јеврrјско.11 Ласжом, у Гласн11ку 
Лраоослав~ Цјlкое ~:веt:ка 3:1. ј:шуар l !IUl , rод. t:тр. 54. Оба 
цревода fi:IMIIKyjy се само 11 0 ФOJ'IMII , :1. uo c ymtJ\Uit, зuачеп.у, 
ПOTDYIIO су IIC'II\. Дnјем UIIД\} 1\J)BOJICTDO II[!OBOЛY C:l рускОГ (11:1 
П]13DOCЛ:\II\I()f IIЗBOp:\). 

2) »31\IICT:\ П)ЈОЈ1СТIЫI. JЩU IIOДlleiiiЩ:\ П3Д3ШО ll:t 2~. M:l]1'I 
,јулпј:шск11 у ll .. н 111. веку , км :кпu~~ху .rедакторu Ап~~тм
СЈшх 1\оЈI СtптуlщЈ а•. (Etщle S11r l tmt.ftcatнж d". Caleщtнer et 
1а t'tl'itaЬle 6clteatiCC ile Paqlle par l' аьье :М:emЗ.lD C'Ip. 46.) -
Тмну r0,\1111Y 11Остп111:а овот ЩЈОnнса яuсам могао дозuа'IП. 
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падаше на 21. март - њен начин рачунања 

препоручио је ХришЬани:м.а. Citpehe:м. пажљу чи
талаца ва то, да се у овоме пропису не каже 
1(ако треба рачуншrи ,4ане 0,4 м.да,4и1tе месе

чеве : да ли од праnе м.11адипе (н.оњукције) , ил n 
од појаве српа месечевоr у вече, што бива на 
један до два. дана после хоњукцвје. Исто 'l'IШO , 
не спокпље се ни пун месец, него само t4. 
дан од младине. Ну , бр~јеt1п даве од ltp t~lle мла
дине (кољунције), nун :месец нада обично у 15. 
ft,aн, а бројеhи их. од noju.вe српа мосечеnоr, 
nада nун месец обичио у 14. дан од млttдиuе. 
ВидеЬеио сад, · како је то Александријска црtша 
схватИ.Ilа при састављаљу ttaмny·ra, ttojи нам је 
у наслеђе оставила. 

Пошто при одредби Васкрса, поред раоно

двевице, играју пресудву улогу младина и 14. 
даи од •ладяне кесечене, који се ради тога 
вову пасхаЈlНЯИ, то је Алеliсанл,ријс lш 1~рюш 
r.aeдu.a, да ва неки наqин утврди љихово да
tуЈСе ва ве.а.~ВИ виз година у напред, ltaкo би 
саакв иоле пвскев хриml1авив ~ ма цо Gио 
моrао в cu о.~оредити дан Ва.скрса. Ради ·rora 
уае.аа је Метов-ов круг месеца или . "златан. 
број• по воме, све месечеве :мене падаЈу 'l'ачно 
иа исте А&туке посло сваке nериоде од 19 ју
.аијансавх rодпа. Довољно је, даме, у једном 
'l&uo• 1 ~. 1'0,\Вmњеи кругу утврдити за сваку 

roAIИ)' АИЈК81 на. које uадају uасхална мла
,uu в 14. дав од ЈL11адине (nасхално пуаолу
~е, nacxuaa граница), па Ъе и у осталим бу
ду .. вк 19. 1'0АИШЊЯМ круговима падати исте у 

с ... а t'OAUU& опет на те датуме. 

2 1 

Александряјсl{а црква збиља је такоп уqп
нила. Утврдила је да1'у:ме на које nадају nас
халве :младине месечеве у свих 19. година ъ.rе
сечевог t>.pyra. Најранију nасхалну llf.11MIIRY 

утврди.11а је ю1. 8. март, а пајпозвију на 5. април. 
Да неби Хрпшћапи би.ш у недоу:м.пци nри ~ро
јuљу ,~~.ана од пасхалне Ј\!Јlадине, утврд~ла Је и 
датуме пасха.лног 14. д::шn просто на таЈ вачпп, 
mто је датумима ш1.схалвих младина до,4ала ао 

13 ,4ан.а. Тако је добила датуме 14. дапа о~ 
•ладине rюји се ~ову : aacxlМti.e zpctuuцe (tet·mt
nus paschalis) или иасха.љшь аунолун.ttја. Најра
нвј а пасхална граница утпрt1шш ј е на 8 + ~ 3 = 2.1 
март (ва сами дан раnноднеnице), а на~позвИЈа 
ва 5+13=18. аnря.11. Васкрс се npasuy.Je нав~к 
I'.IOC.tW пасхалне гр1щице у прву недељу ttOJa 

дође. Ако неке l'ОД\ШС шtсхална. граница ( 14. даu) 
падне у суботу, Васкрс је одъшх су1·ра ft.I\B (у 
1 б дан :младине), а rщо пасха.ша граница nадне 
у недељу, Вас1~рс је у идуhу недељу (у 21. дан 
младине). Све је то CM'.Ilacнo са мало час спо
менутим nрописом Апос1·олских Конституција. 
Видеье:мо :ма.11о носле, да се nасхалне М.IН\дtше 

локл1шаху тада nрло добро r.a правим млади
Вitма (кољукцијама), :1. пасхалпе границе пли 
nасха.дна nунолуниј а, 1 ) падјtху просечно за један 

1) ll1rшeм намерно 1: 111нС 11yta ~ ај мно: пас:tална t1>0·IIIщ.a 
ltЛII пасwално r~yнoлy'IIII\JC IIAII U "ta~a 0,4 NJI~дttut 11.\11 Ba
c~tpшt~.a .~ее§а, да ј а <Је llt:taк.нe•t како ЈС to с11е ЈСА~О 11 ''.сто У 
OUOMC 'IJ1:\UKY· То ЧI!IIIIM ПI\,1/ШШ~ збоr 'l\lt:IAa.n,a, KO~II UIICY /10-
IIOЉ IIO itOCROh.CBJ! у ОНУ CTIIILIJ, JOll Юli IIII C:\Ц3, KOJ!t 'lШI,O IIC
OU\)1\BД:!.HJ J)I\ЗAIIKY 113/dO})y OUIIX ll::t:llmB 11 дају I!ЪI дрЈКЧIIјО Дt\,
'lуые од оннх ropo шu!Ci\OILI\ X. TaJto, m1a юr, КОЈ 11 nод пас.сал · 
tШAI пуно,~унt~ј(м/а. uoдJ)aay)tcвn:iY I!JIIe ыесс 1(С добнјено HIHiot.y 
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а. к.ад што и за два дана ире правих nуво.llу
нија. Да се пасхална пунолунвја не nомапаху 
са правим пунолув:ијама, види се у ОС'l'ало:м: 
јасно и из самог начина љиховог nocтaurta (до
даваљем по 13 дана датумима пасха.ших мла
дина). 

Ево тих утвр~евпх датума nасха.11них :мла
дина и пасхалних граница: 

(Впдn таблiщу па щу!Јој 23-t.oj страnп) 

Ови датуми пасхалв:их мла;џнш п ну но.llу
в:ија утврђени за један 19. rодпшњи м:есечеn 
круг, ог.11ашеви су за сдуЈ!с6е1ее и ttl\0 такви 

важе и за све оста.11е 19. годиuпье ~tpyrono бен 
p&s..lи&e, и без обзира шта се на пеGу дешава, 
па . хао тахви и данас важе. Треба међутим на
поменути, д~1 су .младине дnвно и::н·уuиА~ ~;noj 
практични значај при одредби Вас1,рса, и ла је 

освоЈака, кој вк" се датуки Њ113.0BII стаnљају а а три , \111111 IJCII tl,\ 
датука вuедеnх у OJIOX uauкy ј а под nac.t:aAншt 1ЈЈ1111111џмш 
водраэу•е•~у np111 дан 110 nyuoмe i\lece1~y ,\обнјсном IIIIЖJI,y 
основака, И да.туп н.иховn стављају се за дlt:\ дана нcii CI/1 дn
тука у 01011 "LDВJt)'. (Вндп пНедељн11к са пасхалт"" тn.tJA.tщrt-llau 
Alu01a А. Илића crp. 33-:iB. Ероноzрафију •Jit ДpartLШOIIIII,a 
сжр. 57-61, 11 т. А·)· !Сакие nearoдe 11 кошt.н1к1Щ11.iо t:TIIiiJIIL 
OBBRBO CXlii~Ж&Њe IIBCXЊЛIIIIX Г))I\ПIЩ!\. 11 IIYIIO.'IYIIIIja, :1111\IIH CMIH 
uжаоцu, који noa;ymnjy Al\ uoиot.y Њttx Oi\poдll Вtюкрс, аш 11 
само ва једпу roAJflly у нaupei\. Такво схu:щ~њс - 1щјс је у 
&pl\ia.oj АmщјИ II})O'U!ВUO AllOCTOJJCKПЪI KOIIC'tll'tYIЩjaмa, јор 
otu .. a Васх~ &&А mто и на 10 дщш noc,te ra"вoz нacxn>~~Jtor 
ВЈ'ВОЛ)'Нпја (ВВАн ;IIe,iЏ~-'"""'' Ali. Иauta стр . :3:3) - tщј о llitM 
octuo у U&e.~e~e ОА ААексапдрпјске цркве, пеrо шu1 је oc'I:Ltll 
ово " опахво, 11811811 у овоме ч .. цшху uauocщt. Cдyжclott се ()Brnt 
HCTIIIIIITIIX 11 Пp&BIIM CXВI\'t(IЊCM Щ1.СХ:ЫRЈLХ rршвща, ~IОГ:\0 јо 
'tfувепп матохатu•Јn]l Гаус саставнтп uозпато сноје tlpaннAn о 
одреАбn Васкрса., које се у СВ1111а с.tучајевщ1а с.t:нко са Пнм•· 
ICTIIOIIOJI, 
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l(,l•Yr Ласхал- 1 
)\Сео ца на tparm-

11=== ==11 Пас:им. ~а I!Jtll Hauo.llena. Да бщ:ыо до· 
iO • = "' аа.с$ал11о аuа..-ш за нек. у дат. у rоднн.у, 
~ : ~ .; на .чла· пунолу- које место заузlfма.нл 11 коЈа 
iS ~ ~ § АШШ н1~је 11.111 је uo IJeAY У, Њ13ант1~ско.l/ = 3-g ~ 14 . .4а1~ од кууrу .wесща PMit со онако: 
~ • §:,.;;{ м.llaдtmc дn:roj roдlrЯtt (рецпио 1909) 

11---"-..;._ ' ..:;...---о~~.------!1 дода се број 11, па се збир 
17 Ј 

18 2 
1!) 3 

1 4 

2 !i 

3 t) 

4 7 

s 8 
6 9 
7 10 
н 11 

~ 12 

10 13 

11 14 
12 15 
13 16 
14 17 

15 18 

1()1 19 

П()делn са 1 9 ј остатак uока· 
23. 31арт 5. :tiiJIIIд. зу је њево ыес:rо у то:м. кругу. 

Ако је ос:rм:ак = О, онда до· 
TII'IIН\ ГОДШII\ је ПО реду 19. 
у IIC'tOM кругу. Рл.дсћл UKO 
са 11)09. r11д1шом добпће~о 
ос·щ-.:ак 7 uttiJ зпач11, да Је 
оиа 110 реду 7-ма. 

12. Ъtapt 25. A\1\pt 

31. И!ЧЈТ 13. aiiJHI.oJ 

20. )1:\(IT 2. ШlјЈ1111 
!). Ш\)IТ 22. МЊ}Н 

28 . . IНIJiт Н1. aTt]J н.t 

}7. Ш\)l't 30. bli\)IT 

5. ЮI\)НЛ Ј?:ј .ан piiA. 

25. 11:\рт ј 7· 1\ltрнд 

14. март '%/. март 

2. :t.IIJ!II .. t J 5.ШI]IH.il 

22. :11:\]1Т 4. 1\II JIIIJl 

11 . .марt 24. ~11\!11' 

Дn бнсмо ro нето дознмt1 
UO odAeKC4HApUjCICO.IC tMU Дi~
OH11Cttrft80.!1 круtу мгсеt'а дода 
Се д:\'fОј ГOI\IIHП 1 Ш~ Се l!бllp 
IIOДeЛR Са 1!) ј ()CT:t.'II\K IIOK3• 

зује њено &tесто у кругу. ll 
овде ако је остатак - U .IO· 
тнч:на rодщщ ј е 1 !!·тn у том 
кругу. Радсtон тако t:a 1909. 
rм. добиt.еыо о~:-rат::~к 10 tnto 
знач'l!, да је 10. 1ю ре,,у у 
том кpyrr. 

30. ~III]J't 12. :\11/) IIJ! а uo Једно~• 11 110 ,\}ЈУГО)! 
кр)'Г)'• Jtacxa..-tн:\. је !11.4МЈ111а 
14. ~щрта, :\ uacxa..tll l~ ГЈ)П· 
щщ:\ 27. мapttl. Ооо !,о нсжо 
бн1:11 н ЗIL с11о пстi\ЛС rолнuе, 
кnj tJ 3:\УЗЮЩју IIC'f:O )ICCTO У 
круrу. 

19. март 1. tLII Jlllд 

8. ъщрт 21. МЩ>'I 

27. 111\рт 9. :щрид 
16. :ыnрт 29. щ1.рт 
.Ј. . aiiiJII.~ 17, ;111 JIIIJ! 

тежnште тога nn·ra.њ:t данас 111)енесен о само па 

11асхална пуио.~увија. 1) 

•) A..'lOKC:IH,I}>нj c&:J. Щ!lша У'IВЈЦн.ш јо .щтуш~. lщ.сх:цtщх 
МЛ;ЈДIIЩ\ lliMO ВС}IОЩ\'1:110 у 1(). ruдншње~I "I~)'I'Y• 1\0jll .I C. IIO,'ICO 
cn. 285. а :1:tnpш110 са ~(Ј~. fti.llllt n ~l. То ct'_ Ј:LСП•> 111.'.111 II •J X11t~
нot1Jтfi"je r. Дp:IГ:\IJIOUII!.:I. у 11.1. 78 (Ctp, -\;,) 11 Ч.l. ::;7. (CTtJ. •1. ). 
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Оваквии својим: постуш~ом: Алексавдријска 
Црква свела је начин одредбе Васкрса ва нај
простијп обАиt~, који је врло лаr. и свакоме нри
стуuачан. Треба за дату годину знати једино 
и са.мо датум пасхалве границе и њеи седмичnи 

Аав, па у арву не,4е.љу поја до~е јесте Васкрс. 
Сваки иоле писм:ев човек, MOl'ao је помоЬу ка
лев,ll,ара једне rодпве одредити Bacrr.pc за другу 
годину. затим за ·rреЪу и. т. д. редом без н ч иј е 
џомоЬи n без ИR8RВОГ vачунања. Јер, :тајуЬи 
седиичве . дане свих датума у једној години (но 

1\8.4евдару те године), лаtю се доз1щју с~дьшчn11 
дани свих да•rума у идуliој годивп (било даје nроста 
или престуnяа.) па и седмпчнu дан дађиа на· 
схы.ве rравице исте t·одпве: олак..лн се .лако 

стави Васкрс у nрву неде.љу. - Ощ~:ј ноома 

У uаиу 88. ИЗЈШ'ШО жврд11 г. Дparaweuиt.: 11 ,4110Htlc"jc :щлржао 

!
е не само злажан број ал.ексаидр11СКЈЈ (11д. 7М.), нcrQ 11 ЊIIXIII•II 
оар•ље ILdaAIJBe, а жо ј е усвојЈЈо 11 1ш.кеј ск11 t:~бор•. ллuк· 
ащр!Qске ускршље међе uлn uасхмнс rращще (шшхалtщ IIY· 
олу1щја, 14. ;ЩИ од младине), даје r. Дpnrn.meв11t, нn. стр. I}:J )' 

i
. 117 прnлnсок uэвођења t'aycoвoz арми.~~а.- У Иэвешrftiу 
уои .Кtu~IICUje, образоване за реФор»у к:цwtд:чш JPW. rод. , 
. В. &Aorot~, r~ворећи о алев.сащрnјској Пасхал.п.i•• 11 11 uтр . 

2 в.аnопље, да ЈС 11рва rодnна круrа 0111~, у мјој н. дш1 11111а· 
~nие Jr&A& .ва 5. април, а жо је 285. rодш1а, која је 110 Амксан· 

· ~р!Qскок бројању ноче.ла 29. авrусха 284. ro,,. То ј е lt o•I O'rlщ 
ере Дпоцецuјава. На сжр. 33. под Б. даје шшха.лuо ГJH\IItщo 
у св11х 19 rодвва месечевоr круrа. Реднс бројс11u roлtiШ\ Алt•· 
Јсnндријскоr п..ш ДпоВIIсn;јевоr круrа обеАС:аЈtО је t\paucкJtM 
ЦпФрака. У 7.rOAIJHП norpemвo је жахо сnв.ъена пасхалш\ rpa· 
mща па 30. anpп..t, rреба да буде ва 30. маЈ>r; жо је јик:1ч1ю 
Jllrunapc&a rрешка. О nacx&A.IIШI uадuuмш ue кnас Ultштn . 
- У д:,.nuaire puur l' сщ 1905. па crp. 74. наводе се сuн д11· 
жуЈШ пасха.нrпх 1\\Jli\AТilia онако, како су осжме од д•~oнt~c•'.ftc 
Mtмoz, вели се жамо. ORJJ су сю1 uожпуно IIC'IIt са онщ1, кој u 
lf&AO 'l&e ваведооко, које је дакле ДJtolШCitje П}Ж!I(tfO ол А.tск
Gnщрпваца rожове. - Какав је 6110 А.tександрidсюt Ш\СХад \111 
!tО~пуж пре no'lexкa ере ДIIОК.МЦtiјана т. ј. trpe 285. rоднис, 
ВИЈе nотребпо да rоворнио. 
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прости ваqив у суш•rnни СВОЈОЈ вије се нn у 
че}(у изменио, па ho ње:му можемо и данас од

ређивати Васкрс редом из једне I'Одине у другу, 
што је у највише случај ева довољно. Та&о н. пр. 
ова 1909. година по реду је 7. у Виза.нтисi\.о:ъr 
uи 10. у Дионисијепом кругу :месеца.. Пасхалва 
граница је 27. марта (види таблицу), Бој и ове 
rQ,II,инe пада у nетак, а Васкрс је у nрву пдуЋу 
недељу, 29. марта. - ИдуЪа. 191 О. roдnna. no 
реду је 8. у Византисi~ом или 11. у Ди~вис!
јевом кругу месеца; насхална rрапица Је lo. 
априАа (види таб;шцу), I'Оји oue 1909. године 
пада у среду, али l1e 191 О. год. пастu 15. априА 
дан доцније у четвртак (јер је ова nроста), а 
Васкрс у прву не.дељу 18. априла. - За љом 
идvlia 1911 rодина no реду је 9. у Византиском 
илИ 12. у Дионпсиiеuом ltpyry месеца; nасха.лва 
је rра.uица 4. априла, којиliе 1910. год. nac~n 
у недељу, а ове 1911. го.д. пашће да в доЦIШЈе . 
ва понеде.Љаl\. (noш·ro ј е IJ она проста), па lie 
Васкрс бити у идуl1у пе.де.љу 10. апрма. - 3а 
љом идуЪ а 191 2. год. по реду ј е 1 О. Ј Визан
тиском п.а.и 13. у Дионисијевом кругу месеца; 
пасхаАШ\ грааица је 24. марта, који је НН1. 
год. пао на четDр'l·ак, а ове 1912. г. nашЪе за 
два дана доцније па суботу (јер је ова година 
nрестуnва), а Васкрс lie бити cy•rpa дан 25. 
марта и т. д. РадеЪ и овако из године у годину, 1) 

•) 3а tipocж, нсуюt ск с1: довољно је •. дt\ у~10 Од Ј>сднтаl 
Васкрс Ct\MO за једну roдtiiiY у Jtnnpeд, што Ј С - ка.о шжо мало 
11ас помепусмо- свакu аоле щtсмен ХЈШШћаutш м~rno сз.м Y'~!l· 
нптн. То 11cto б11 моrао 11 сада J'lltШtrп, да се жаЈ иачнu IOIJ e 
давно аnборавно . :За веЬ.е uерподе времена, t!Atl ка.\ се хоЈ.е, 
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саста.в..ъеве 'су доцније таблщ~е, које су давале 
датуме В'аскрса у ва-пред sa повеколи1tо десе
тина година, док је ва послетку Дионисије 
MaA.u године 526. саставио једну таблицу од 
582 године и показао, А& се Васкрс перя.одвчно 
обвав..ъа посАе сваке периоде од 532. године. 
Та велика периода јесте Цпдиптион или He
UCX0,4W4a П(lСХ(Мuја, којом се православна црква 
• .џвас с.ауzв. ') 

JТiBP1~B.I!I~B~Y датум:а пасхалних иладина 

M,_da, А.lексавдриска црква рукоnодила 
рвчк.ВЈ!, него ли строго научиик 

'iillildt· Ове rодиве без разлике узимала је по 
....... ... а :иесечеву годину 354 дана тако, да 

вsмeily сувча.не и :месечеве године 
А&ва. Утврдивши · у 1. години иесе

пасхалну .м.ладину на 23. март, а 
пуволувије 1~ дана доцније, ва б. 

'В.~АИЈ.UО11~ је саставио xouax А.н1,јап s:\ вреие цар!\ 
ЈОА.), tuo ~е.ап r. Ј. Цвnјет11ћ у ч..tаику 

""81t,C1~8 llиeшl'f.\11/ О UpaBOCAaBHOAI бо:ОСЈIОВ/ЖОМ 
ас~.асЈ~У 1899- 1900. rод . ctp. 12. - У ..4.,,: 

C'lp. 79. -rврщ се, да ra је сас-rавно 
rодвве, сrавпвmи њеrов nочетак на 

XP.IIIC'I,Oior. За. ,фюнr~ја Ма.4о: вел11 се tаио, 
пренео поче-rак ва rоднну рођења 
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.-.ЈР-·•· одувела је ОА в.их 11 дана и доби.ла 1~ • 
• ао. :март ва кладиву и пуволупкје у 2. 
кесечевоr круга; ОА њих није . одузим:ала 

' јер би сишла. иа 1 . .март и 14. :март 
м:огу бити nacxaлiiИ!I, него је 12 иарту 

, карту АОдала 30-11 = 19 Аана и тако 
81. март и 13. ащ>п.л за uасхалну м:ла-

и uунолувије у 3. Г'?диви круга; ОА ових 
одузела је 11 дана n добил~ 20. :м.а.рт 

• април за младиву и nуволувиЈе у 4: •. ro
Udlи круга и т. А· Овај посао прод!жила Је и 
..-..... -·"· одузим:ајуЪи IJO 11 или додаваЈУhИ по 19 

како је кад 'L'ребало у свих 19 година 
.,...,, .... ,~."евог круга, назећи при ·rоме, да м:ла.дииа 

ацве испод 8. м:арта~ вити да се noiiae преко 
априла, а пасхалво пунолувије да ве падне 

вспод 21. марта, нити да се попне преко 18. 
априла. А од последље кладине 4. априла и 
пунолувија 17. априла у 19. години :месеч(!воr 

га, одузела је 12 дана, и тако добила оп~~r 
март и 5 аnриА sa :младиву и nунолуниЈе 

1. rодиаи с.леАеЪег :иесечевог круга. То пето 
•uu,!l.tsл)~ се у свим:а идуЪим: 19. rодишљим месе

круговима. ') 
Радеьи овако са округлвм бројевима, остали 

су датума марта: 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 
29, в аnрила: 1, и 8, без пасхалне млади~е, а 
,1.атум:и карта: 23, 26., 28, 31, и а.прп~а: 3, 6, 
8, 11 , 14: и 16 без пасхалног пуволувиЈа. Међу 

•) Том пp1tMJKOIII уuрђеве су иа сrа.ше даtуие n cue 
осжuе .!Uадпве хесечеве 235 ка броју, у свпх 19 rод11ва ме· 
сечевоt круrа. -Дмуми њnxoвtt ипсу _нам овде IIотребвп. В11д11 
Anщ~aire po"r /.' ап 1905. ctp. 81-85. 
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тв.м очеввдно је, да права младиuа месс чевn и 
14 . .дан од младине рачун а'!' но Але ,;,сандрпсlюм 
начину, :могу у и3веснп:м годввама пасти п на 

те дм>у:ме и произвести l'реш •'У у једном дапу 
а у nразноnању BacR.pca ча1t п ua. 7 дана. ') 
Осим ·ror~, сво 19. го.дпшњu ••lJyгoB JI неъщју 
пети бр.оЈ дана ; у свакоме нпзу од 4 ~tpy1·a, 
три имаЈу по 6940 дана (ouu имају но G нрс
ступвпх година), а један ом11 6939 дана (uн нма 
4 п~естуцне године). Дn је ову uehy 11 о рноду 
од <t:X19= 76 година у~еда у рачун , лutнло 

1) А може со АСС1rтл lL •э uшш11 t·.•y••a.i: 1\:1. ll)mNit ы .. Щ,\111111 
Jl6XC ГOI\IIUO UaдLIC Ш\ 7 март D(l IIOi\11\', IНI/1 Щ; ЫU:КО 61JTII UIIC• 
хыuа nошто Ц . .<~:ш број:ш 11,1 њr, 1111да 1111 :.!U. ыll}ат, ~ојн ј 1• 
IICDOД ДОЊе ПaCX!IJIU6 rpaonцe (2 1. MIIJI'I'II) i 111\Yitl\ tl:\ llo\I M М.Щ• 
Anna uaшtte (1rосле 29,53 дана) 11 11 U :111 р11д 111н· а1щщ,, 11 u 11 n 
uеможе бптn. па.схалаЈа, Jr oшto 1•1. л•Lrl бр11ј:tа1 •м 11·11, 11 111111 1111 
19. щrрпА, KOJII ЈС UOCAC rорњс llll t;XII. IIIII ГIHLIIIЩil ( I H. llllj\ll.o\11). 
Држеl..л се c:rporo ncrpouo~ce :r:iч1юс·щ, ucr11л1t бщ;.•щ 1'С щд1111~ 
без ВасКЈЈ~а. - Ову ;шачаЈПУ IJIНLCI;y нан()о .i•· Jl. ЈЈ. !.'oл n'rOII r Извеmт&ЈУ Руско 1\.о.мнсој о.- CMHI W IIЛ(i iiJiY il'l l~j o - 11 11 Ctl•· 
81 .. OBRJit речm~а : ,.мoryltau .ЈС случај, да jt'i\llu н ра1ю IIYH<мy
ICIIJO щџ,uе .па 20. wарт. а сле,,ујуl.с :Ја IЫ131 - 11а 1!1. ILIIIIII/1 
n такос Шl ЈОi\ПО од uуuодуонј:~. у тој rн.\111111 , 11а 111 • t'ly111, 11111,. 
Х:Ј.Ано. - Из о.воrа се DIIAП 1 1\:\ 11 ЈЈ. В. Болотои t:)Ш'I'I •a II:Н' · 
~:мио пyuoлyllltJO (14. дан од ~tЛIII\1111 0) 11 nJ):\Hu II YIIOA)'IIII,it• ащо 
J&ARY n пету .c:rвtLp ; то се у ~сtалом 11111111 11 н~ л:~ољм 11,1)1'1'11111' 
nзАаrања. FI!'J~ му заиернтн, .JOfl таt;о у OIIШ'rll t;llll MII C.H'. Jl'\ t•· 
ђуurи ТО Н"Је Jtt-HO 14 IICТO. BпдllhC liO у \tlltЩ() 'IA.IIIIK)', 1\ll IIIIIJ· 
xa..tno ПYJ.IOЛfiOIJO UВ,<\ашо просечно 3ii 1 до 21\ILIIII ttclln,~t нра 11111• 
nyнoAyiЛIJa у време установе ыeкcaд!IJ•IIjcкur насхал 1нн· 1\ОМ· 
пута. - MILilO до.ље ua стр. 44. каже В. U. Волнт"о: ,.IIUJIMII.IIIII 
дан :pпmttaucкe 1шсхе јесте као н cтnpo~:tu \Jтii C н •. 1\1111 0111, . 
сеца • Да под l f>. да110м полразумсu:~ нун ~tnCCI\, б11л11 l'i11 111111 
1Ь6ГОВ3 peчeUI/Цfl C:ICDI~>I Up3B IIJ11111, IШО Ol'tO t.o 11 JНI. 'IYII IIIIKII· 
аатн ; али uoдp:\зyмollц.,jflul 11ун месец uод 14. да nом, 111 тt1 ~1адо 
час вщосмо! IICtl~ му ЈС роче!Гiща II CJIJЖU IIJ\ЩL. Uтuap ј 1: ма,1 0 
чудновата,, Ј ср _IIIL стр. 38. uаволн 11 мущј cua 1101\;tr\llщr, :L Нti
скрса са Јеврејско~• П:~схом (ол 2t:S9. ло 3!14 . гомше), 11n 1111:\к, 
~ор ед свега тn~а, сиаТ}Ја 14 . да п »AI1>/\ IIIIO :~:1 IIJU .м Ct:t'll· 1>11LIIO, 
1р~о ИЗ~О »У ЈС 't}IC6:1д0, Ла СО (ITJ1ГII C ТС CRCO /IIIIT (.I :tабд)",(С. 
tOJa тр3Је nнmc 1ц хнљ:џу r 0,\ 1111:1. 
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би се до вelie тачностu, Шiоrи- ако ве сви
од поменутих дату:мn, добили би пасхалне :м:л~
л,uне и nунолуuија ; а још вelia би се тачеост 
IIOc-rпмa, да је узелп. периоду од 16Х19=304 
t•одппе, из које би иsбачила један дан; а.11и све 
ове nehe тачности ве3ане су са много компли
кација, место li:UOI' 19. rодпmљег круга, има.л.и 
бпсмо вели&и 76. rодuшљи, и;ш још већи и гло
ъшзвији 304. годишњи месечев круг. ' ) Све ј е 
'Ј'О Алексnвдриска J~prtвa зима и намерно тако 
чинила. Он:1 је - IЏ! нојм..ъивих рs~мога према 
тадашњиы нрил1ша:ма - тежила nише простота, 

него ли тачвостn. Практична страна календара 
одржала је превагу пад веьом, али Itомплико
вано.м тачношьу. 

Да видимо сад, 1t11.ко се CJ!araxy - ва овај 
емпиричан начин Y'I'Dp~eпe - насхnлпе младине 
п пасхnлна 11у uолупија, са праnnм :млuдивама. 
н прnвим пуноАунијl~ма ua пебу, ~соја сњм од
редио uo Schram-oвнм таб.IШlџша у првом Алек
сандријском 19. годишљем кругу месеца, који 
је почео са 285. f~ :-Јunршно са 303. I'Одlшом. 

(U 1цн tafiд 1щy 1111 нлуlаој :зо-тuј • =тJIILIIII) 

Све је ово но Ј ерусалимско:ме времену и 
110 грађанском рачувању дана (од пов:оћи) . 

Ви.ди.мо да се nасхмве :младине пок.11апаху 

вр.11о добро (n ако ве потпуно) са правим .мла
динама (коњукцпјама), дoit се nасхмпа пуво
лувија BИMitO .не подудараху са nравим nупо-

' ) Тако на nрныер, рниско. дрква .с..tужнлn: со је у то 
доба со. једном g,{. Гt\НI IUtЫUIIфyroм, коrа ЈО дorџiiiJC папусwАа 
збоr њоrове rдо:иазност11 11 ус.војпда краlнr ыoкcau.<~pucltи. 
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луnијам:а. на. небу, него падаху за један и за 
ABil дапа пре љих. Из овога је .мислим јасно и 
очев.идио sa свакоt·а : 

1). Да ,је Аљепсапдрис~а цр1,ва бројаља 
дане месечеве од араве млад'И/Н.е (иџњупције), а 
не од појаве српа :месечевог. 

2). Да је бројаља пао 1 и Ca.Ate дапе у uoje 
аада .младипа, аа бројеli,и даље peдoltt 2, 3, 4 
и т. д . дошла до 14. дана и 1-ьеzа омасиља за 
aac;r;aљuy грапицу ие zљеда_ју ћ,и па то, што оп 
аадате аа једаи до два Д<.tna. џ,ре upaвoz ayuoz 
месеца. 1) 

Рачун norнt.syje, да. је 'l'O тако :морало бити . 
Није вам сада. нюtакво чудо, што се дешаваху 
они чести случајевu празноваља Васкl)Са и у 
дан пунога месеца, и 3ај едно са јеврсјсtюм Па.с
хо:м, па и на једаn дап пре нраног пу~1ог ме

сеца, што раније у овоме члапку видосr,1о. 
Ry: да ли се је Алеttсавдрисttа црква др· 

жљ11а верно и неодс'l·уnво још од почетt\а ових 
<:uојих nасхалн:их П}Нtвпда. ~ - До roдИIIe 328. 
АО смрти архијепиеtюпа Алеttсандра, мји је 
11рисуствовао Ни&ејскО?![ Сабору (а тај Сабо1) дао 
је прева.rу nасхадвО;\{ компуту адеitсаидриско:м 
над оста.ди:ма), немамо примера, да је од св~јих 

1) Да ј е ~апст:~> број:ыа као 1 11 ctt,мe дане у ~;ојо na
AI\Шe uncxaдJJ!\ млнднна, •шt:(Q tЏJ <;о могу п u:~.мrt .~al\o уве]>11тu, 
KIIЛ ПМ СаМО UO!;IOKCMO ј едан llpllh!Cp у 1. ГОДЈ\IШ :Ј.деЈ\С:ШДfЩј· 
скОЈ' ы~:\Се~еноr круга: 
,r.i.~aдШlll 23. март, 24, 25, 2ti, 27, 28, 2!), 30, 31, 1 :~IIPIТ~. 2, 3, 4, б. 
Лr1rш од мдад.: 1, 2, 3, •i, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-. 

Р:\ЈЈ.ећл ODtt,!\O JJGTO п у оста .нtм а·одпваю\ :мсссчсвоr круга, 
i\!l1orlћeMO свуда ДО IICTIIX pe3)'.lT:\.T!\ - ДО Щ1.СЛ:I.Н11111. 1 '\):\ШЩ:\. 
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прави.11а одступи.1ш (бар :мени нису позвати). Од 
годпне 328. када је на еnископсi~У столицу сео 
Св. А1•анасије па све до смрти њеl'оне 373. го
д~ине. имамо. сачувана nасхалва nисмл., ') ttojn је 
Св. АrЈ•аю\СИ.Је остмим црквл..ма слао, и1.1 tюјнх 
се видп, да је само три нута ,учшьен иаузе·N~Ј; 
од ових пасха.11них nрави.11а у rодuнама: 333, 
346 и 349. Ивуветци су ови учињепи uбо1• м
ликог протес1•а римске цркве, 1~оја је јот 'I'M~ 

гледма да ув~[е превагу над источ пом, а 11111-

ро.љубиви Св. Атанасије, у интересу •шЈнt 11 слоЈ't' 
попустио је у та три C.llyчaja., али еу наехн. .. ша 
прави.11а остала и да...ъе у rщжнос·Ј·и/) на nаже 

1
) 0 CaЧ:yB:illЩI ЩIСЈШАШЩ IIII(.:МII~Щ ( ;IJ, i\'1'1\IIILt\lljJL I'IIIIC\1111 

доста оппщри:о СЬЈ. Toudi••·i <lc (Jiю.t·mщf!i у l'ap(t;tf~ ,.,, 111.~ 
Pez~ple.~ ~ 15-16. Mni - .fнiu ИОЈ. rщ.' 1:тр : :I:Jx- :l::o. lill ж• t, 
Д~ су nyбдllt;OB:JU:1 Ua CI\Г.dOCI\U~I 1 '/ш (t~.<lal (t</lt'IJ.~ 11[ .AIIultl.rt
StUS .Londres 1848,111111. номnqкiШ Dic Fl:.~tb1·it;f'c tlis-< Atluмщ .. ,iнs 
~erlш 1853 .• Ја их шюмt н~tао нрн JIYI\11. Ots 1'oщliui тнр,щ, ,щ 
Је у %ИИ цнсщrма 110ред сваког д!\:rуыа. D:ttжpt ;:~, :щт:~ н 1'111\IIIIIЉI~ 
епакта (основак) 11 старост ~1еСОщ1 ЈШ да.11 Наещ•t:а; l!nrl.к~·r. (ос
пощ") ~у он.е нсте, ко~е дощщј. е 11a.Мtii1Mm -ко11 ~щжло, .il.lleк
c~·н.~pt~JCКOZ u ДtWU!ICЩa Мал.ож - то IЩ) II'IIIII ·riiJii\11 Ut:.~. Ton
di1~t на Ctp. 328: То пак :нrмн, да ј() у 1:нющ щ;т:tлнм rщ\ 11-
нам!l -. nзузш!аЈуlш ове трп - прмнонn.н Н:шкрс у Aд(IJtt:l\1!
дpПJCt>OJ црквц, по nознатли ласха.дщ1м Јlр:·ьuнлнма. 

1) Године. 333. 1щсхадаа rpamщa 15 IIIIJill.t 11:1.1\IJ на 1111-

дељу. Васкрс ЈС ~ребало 11рnзноnат11 у нлуlоу 1щщ.л.у 2~. :ш
рпла. Св. АтанаСЈtје ш1редн иолручшш цџкнащь, ,щ l'a 111111 1'11· 
дпне nзуз~тко Пl~азвују Ј 5. аuрнд:1 пn сам11 111111 11 111:х:ь.4н1' I'Јi а
шще. ОваЈ сдучаЈ - којп н:1.вод11 Сб:s. l'o11din·i у ~шдu •s:1c IIО
мепутом делу на стр. 3~!:1- в}Јло јо шsтopct:aiiT!\11. llo ::ir;Ara:~~~· 
овпм :rабмща.!!а, пун )!Ссец lla,.\e one rомшс 1111 Hi. I\IIJHs.t у 2() ч. 
11 5~ 11Л11. 110 .]epyC:\.11\I)~CKOЪI времену (pa'Iyll:tTU О;\ l'IOIIH I>II), јс
вреЈСКЯ. llaCX:t· Ъ!Ора;щ .Ј С, DJMO II C]IOП:tTШI, IIILCTH Шl YIO)I:tlt 17. 
~np!I~a, а Васкрс се ПЈщзuоnл.ше н пре ll)' llor:t мссоs\:~ н ПЈ)О 
.ЈевреЈске П~схе, cn iJit ~њ доrоnорно. н '1'" само 1щ Н rод11на 
ЈI!ОСде ~пкејскоr Сабора, t>оме се сабору у sщјнншс HlНI,.liiiШ 
~lpiiПJICYJY sn.б pa110 T:\KFIIIX едучајеоа. - l'OДIIIIC ;!<j(.i IIJICIICCell 

Је в.аскрс са 23 ,на :зо . мар't; :\ 349. fi)ДIIIIC C:t 23. :шрнла llp:tloell 
Ј е u,, 26. март спu 1щ П:tii!L<LIInaњe рsшско 1~\}1\lle. JI (IC.lCДIЬ:~ ло а 

11 да.110.С у щт.нославној цр!.{ВИ. О доцнијим каквим 
oд•:'•'YIIIIЉИMI\ од ових правила, нА:ма:мо примера 

(мони 6ар пије nознато). 

IV. 

Нри еастављању свог пасхалвог ком:nута, 

A-'OitMIIдlHtCita цр~tм изгубила је ив вида ,4ве 
Ш!7'Ф4нис·rи - боље рећи - занемари.11а их је. 
()()е 11е1N\ 11Вости беху за тада врло .мале и ве· 
oce·t·rre, али •rоком uе1юва nостадоше осетве и 

1'/I.K<I ве.11пке, да се данас не смеју више трnити. 
О11с се врдо ја1~о косе са ра11ије nоменутим nро
uисюм Апосто.11ских ltо нс·•·иту.tщја. 

llpoa иетачноС7' TU1te се датуЈtа ароле'РЊе 
раtтодн.ев'tще. Ре1tосмо веh р:~.није, да roa је Y'L'Dl>
дBAд с.л.ужбен.о ва дан 21. :марта. То со тада 
врло добро слага ше са П!>аnим стањем на небу. 
ЕЈЈО датумп и 'rрепут:ща проле·rње раннод1ЈСВице 
у Ј,едкоме низу од че'l'ири године у талаu.и-()е 

нреме: 

мr•a..i• сnохиље 11 в. Б. lЈОЛ-07'00 у 11.11/ВШТаiу Pyclle KOACtlr
eщe на Ctp. 43. Ц..,lП Случај ОА ;!;ј;\, ГUДIIU(J 110 CIIOМIIЉQ. На ОС· 
аову сАуч:ајев~ пз 333. н :.И!Ј. roд 1111 U з:рулн се Ces. 1'oщ:lini t\a 
лок11аtо1 како ,је н Адекс:\111,rн.iск:l цркsщ (к:џ1 н р11мсtш) llaбe
raьua nразнпвање Васкрса 11 ос .. ш ~Ј. :шрн .. ш шю д!) 36(). ro
AIIIIC1 кма ra је ирв1t пут II)JI~:ШQuaлa. not;.•l C 21 . :щрп.аа (2:Ј. 
tШр11ла). Н:~ суnрот t~шв<IЫ тuр11 11љу нзщ1сн В. В. Волотов 11:1 
O'I'J•· 38. ИэвеuЈ;rа.ја Руске .К.oACIIC"je Dacк)lc од 24. а.u }ш.аа у 
~Ш2. rодпни, 11 два Dаскрса од 2~. аuрнла (у 311 11 322. rод.), 
који 611 -- ако су 11стпрнјскн unтврђеш[ а но само из Иuдi!K
TIIOUa изnaljcнrr - ноказамt деФitRrrтпвио uетnч:uост upt1eњa 
0~11. To·ndi11ija што се бар Адексn11дрпјске цркве 'IJf'le. l'нмскn 
црква - кпја је rодsше ;jtiO ЈЮtrустлда мексапдрпјској н upa
Hti11811Лa Васкрс 23 :1.нрнда, јер бн ra uнач:е, uo своме К<ЩЈiуtу, 
мор:.1 .. 1n 11pnзнona:r11 1!1. мщ,та - nродуашљ.а је п дn.ље naбera
II~IЫ\ Ј:!аск1Юа ломе 21. :ИilHI.Ila, све до 455. rnдюre, када је 
ДI)ФIIIIIITJIDIIO ус.uојнла АлексlшдријскЈЈ коШtу:r, блаruд;~рећи нај
UIIIRO ыuрољубнuостн талашњеr uапе Св . .lleona. 

П I'..&.::ШОВАЊЕ IIAI)Kf'('A У .\АН UYHOГ.I. ~lEClЩ.I. 3 
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Ло zJUt~mtcкo,ч (см 1toнo1i11) Ло ·r~p1>tJimoм (од ti 'L<tCDtll\ у оече) 
285. rод. 20. :rtapтa 2l ч. 43 МlttJ. 21. м:з,рт!\ 3 lf, ·I:J ~~-
286. • :Н . марта 3 ч. 22 мпu. ::!1. ха р та 9 'Ј, 22 }1. 

2l.(/. • 21. м3орr 9ч . 18 }IПU. ~l . и3ор:r15ч.1 S м. 
(Престун••••) 2:;8. • 2iJ. :М:\]>'t 15 ч. 6 м-.ш. 2t). марr 2] ч. G м. 

Сое је ono нара·вно по срсдњем јерусалим
ском времену. Рачуне сам извршио помоћу Schra.m
oвиx •rаблица. 

Дn. је срцња дужива сунчапе (тропск.е) го
диве 'l'ачно једнака са јулијанском, права uро
А.ет на равно,а.вевпца пом:шала · би со и да nас c:t 
службеном (21 . ыарта). Али вије_ ·rак.о. Средља 
дужина троnс1~е rодиве 1tpafta Ј е npoceчno за. 
11 мин. и 12 сек. од јулијанске; због ·гога, 
nосле сваког п иза од четири rодине, вас гу па 

равuод11еввцараније Зt~ 4 Х (11 :ми н.+ 12 се1\) =44-
.миву'rа и 48 cer<. (nросечно), s_\ nосле од _нри
А.ике 128 rодива наступа раниЈ е за читав .Један 
дан (nросечпо) ире мужбене. Од устаповt! nac
xa,шoi' комnу·га (285. год.), лротекло је до дапас 
(1905. год.) oitO 1620 година, и нроле·гњо, рав· 
нодневица нnc·•·yna сада раније за више од 12,5 
мпа - е1•оро 13. дана. 

Ево датума в: тренутака равнодпевnце у 

једноме визу од четири Родипе у садашње D})еме: 

IIo tра~а11Ском (ол noпot.u) Ло ирквепом (с>д 6 чacon n. у uече) 
1905. r од. 8. март 9 ч. 20 мnв. 8. март 15 'I. 20 )11\R. 

1906. • 8. ъш-рт15ч . 15 111пu. 8. м:\р:r 21 '1'.15 :мтш. 
1907. > ~-МЗ.]~Т20<Ј. 55 МJit!. f!.А!Щ>Т 2<t.55M IIJJ. 

(Престушt!L) 1908. • 8. 11арт 2 11. 46 юш. 8. ыn.p't 8 ч.. 4t! юш. 

И ови рачуви извршеви су nомоЪу &Мат
ових таб.а.Јщ:~.. Ови реsул1·ати тако се добро маm.у 
са nодацима иs Aqиtuaire-a, J~ora сваRе rолиие 

t 

1 

1 
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nубликује Фрапцусlt.И Btьreau des Longitvдes, да 
вajne lta рмлика у ове четирn године изаосп 
једва пеауна два 3rnвута. Наравно ла n те по
датt;.е 'l'peGa cnec'l'И ua јеруса.11имско време (до
дају'lэи ии но 2 qn.ca 12 мин., ti.OA.ИJ-.a је раз.11.ика 
између jepyCI\.ItИMC&or е париског времена) , па 
их овда упоређивати са oвmra. 

Спушт1tње равводвевице nроду.жиће се п 
даље просечно аа по 7 дана у сваtюј перподи 

од 900 јулијааских. t'ОДИЈ;Ја. После 1000 11 п ешто 
nише I'ОдИТ:Iа, пашћс на 1. март, а затпм нреhи 
у Фебруар и т. д. А после 9000 rодин:L {рачу
uајуhи оД данас) crrycтиhe се још за 70 дана, 
а нашt1е оtю 23. декембра. A1to се дот.Јtе ва 
uetш naqaa ве спречп то спуштање, нролеЋе 
ь~ нuчињати око нашег Божиt1а. ;\одајмо томе, 
да ћ.е се Ва.скрс rt тма nр<tанова'l'И у утвр~еним 
границама и:ше~у 22. марта. и 25. а11р11Аа по 
ю\Јuој пасхалијп:. Обе те границе tШ& ШLШ11~ у 
л ето. Да ј н 'l 'O протrшя:о раниј е nоменутом пропису 
Апосто.лсr;.их I\.uнcтlf'I'Y нија, сва1ш t1e уАидети. 

Друга нета,тис1· тu•te се ди7'уЈwа иас.иин.иа; 
младииа 'lt аунолуиија. Видосмо ne11 раније, Jtai\O 
ј е те датуме У'1Ћрдила Алекс.авдрпска ц р 1~1щ и 
огласила за C.ll.y .жбeue на вечита врем.ен:l. Да. је 
средља дужина спводскоrа месеца, коју узеде за 
освоnnцу ком11ута, тачно једнака са средљом ду

живом ас·гропо:мс Ј~ОL' синодског месеца, ми бисмо 
и дмrас uразпова.11.и Васкрс опако често у дан 
uyl!Ol'a месеца као н у прва времеuа, без обзира 
на то, што се равводвевица сnушта. И данас 
би се nраве м.11.адине и 14. дав од млмиве nо-
1\дапа.ли са насхадви.ма. А.11.и ·•·:шо није. Средља 
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дужина астровоискоr синодског месеца, краЉа 
је за 22,632 .. секунде од дузљине црквеног мс
сеца ; због тога cne мене једи ог астрон о меког 
:месеца, настуnају за тоЈЈ.ико pattuje пре ~1ева 
црквеноrа месеца, и пос.ае периоде од 235 си
водских1) месеци (код.ико их имn у једиом: 19. 
годпшњем .~tpyry) настуnају раније за 1 час 28 
.ч u11t. и 38,5 ce?l. (у средљој вредRости ). ПоСЈЈ.с 
n е риоде од четири 19. годишља круга 4 Х 19 = 76 
ј улnјансЈшх rодив11. (номе .&uje се обнавља исти 
рад и исти расnоред престушrих година у tЧ>У

гови:ма), ваступа:ју .месечеве мене раније за 5 ча
сова 54 мпн. п 34 сек.: носле 16 н.ругова 
16 Х 19=304 ју.11ијаuских година, tfaC'l'YПajy ра
није за 23 чи.са 38 ъmв. 16 сек. (cr;.opo цео 
један дан), n 'Ј'. д. Од уй·анове пасхцних м.ла
дана и граница (од 285. године) до данас (1900. 
год.) l(роте.мо ј е 85 Itpyroвa =85 Х 19= 1615 
јулијанских година, и астрономске месечеnе :м.еве 
ЈЈ аступају сада раније за 5 дмш 5 часова .Н 
.мпп. и 32,5 ceR. (у средљу pytty) у свима го
динама 19. rодиwљеr круга. П~:~ема томе, нраве 
.ll{.llaдивe су сnале до данас са 23. марта на 18; 
са 12 марта ва 7 март ; еа 31 марта па 26 м:tр1' 
и 'r. д. а права ауноЈЈ.увија - Jtoja 1•ада беху 
за 1 до 2 дана изва.д пасхалвпх - (;ПаАа су 

1) 19 jy..tujaJICtшx rодина оо 365 даu :~ n 6 ч.nсова 1t эносе: 
6939 лава п 18 часоrщ. 

235 месеци uo 29 д:ша 12 часова 44 Mlllf. u 2,Н ~:ек . IШIIOCI': 
69!!9 дааа 16 ч:асова 31 мuu . н 21,5 ~:o R. 

PnЗ..tiii(:J. је: 1 час 28 MBII . о8.5 сок. 

• 
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тако~е за 5 дана, n сад:~ се на.ЈI.азе за 4 до 3 
лаиа t.tcaoд утnрђенпх п асхалних nунолунија. 

Све се то ЈЈ.епо мо.ж.с видети па сАедеhе 
таблице, коју сам подеЈЈ.ио v nет од.мка А В 
С, D rt Е. У првом одљку v 11 0д А нf!.nодим' да~ 
·rуме nасхмвпх младинn и nуно.11упија, и нрема 

ЊliМа одмах да:rумс правих младиш1 л нравих 

нунолунија за први 19. годиmњи круг, који је 
:roqeo Са 285. :1. ДОВ!ЈШИО Се Са 303. ГOДHHOltf; 
при Ii.JНI.jy нанодим и д:tтумс Bacttpcn у свих 
19 r?дина тога круга. Датуме jenpejCI\.C 11асхе 
::~а 'ЩI круl' не наnодпм, ноштu немам историјске 

податке о љима, а неби имало см n сла, да 11х ') 
одређујем но nравилима садашњеr јенрејСЈ<ог Itа
левдара, rtojп да:rпра .од 360. rодд11е. У дPY I'O :\I 
оде.ы~у нод В вамдим то nc•t·o зњ 1 9. годишњп 
~PYI' од 361. до 379. голине. On'!~;j Ј<.руг по1Iео 
Је дак.ЈЈ.е ш:t 76 rодиuа uос.ле yc'l'aJ.юne :\ACitCt\.U-

. дријсrюг па.схадшг 1шьшут<1. Од о вога uремева 

1) Ис-rџрnјских nод;~так:L о дu:rу.11ш1а јеврејске пасхе, 
ЩЈС )'!;TiliiOUC (;:JД:t\IIЊ~f JblfiiOГ J(ll.t()IIД~Ip:\ МОЖ;Щ. 11.113. II CI'ДI} ~.::А· 
чуn<Ш11х;,, UITI.I .)111 IIU.JC nозн з.·Ј•о. В. 13. Ь'олотоо у Jl:totлuтajy 
l:'yc~&c .JiiJ,ItltCЩC 1111 стр. 38 нaUQAJt 1 ~ д:1ту)t:~ jt!npejuкe Uacxe 
од Ш:!4. rод . до 3!iiJ. !'Од. uд ~ој 11х t:e 7 ••окдаu<~.ју щ~ l!u.uttpco!t, 
адu ue ка.жо 1r~вор одак.1е ЈС то да·[у~н· А 6r1o. Ј ;\ саы па tЈне 
то. датуые прпwенио ар~вЈtд:~ caдtLIIIЊt•r jeвpt-j cкur кaдeltд:\l'la, 
~а сам у свu;;.: 15 сдучзЈева .tOUtOJO до ш:'lnx резџта-х:а. То м11 
Је Д:t.IIO IIODoд3, ~~~ по~:у_wња» у 11сторнјснn њuxon roзuop ; чщщ 
МО СС иep088.TIIIQ6, Д3 Ј.е .В. _Б. lJOAOTOU доmао АО ЊLIX IIJН\!iB
UO~I 11J)U.BILЛ:\ Садашњеz ЈСВf'СЈЩtОГ Kii..tCII;\31)3., ШТО IJ:.If.l:\8110 111rje 
t.:Ме.ЛО ,611 TII , 110ШТО С[ЈД:I.ШЉП Н.lfX\JU KI\,!CFIД:tp Д3.Т11р3 ОА ;Jtjl) . ГО· 
ДI!Re. ro је ОА Up11.1111KC1 OIH\110 II C'tO, J>:LO кад б11 НСКО 11 0 HII· 
-'И!:IIIOILY oдpe l)lrиau Ba<: ttf) CO njJe установе aлcкMIII\J>IIj~:к•rx 
пасх:_t.ших ар:1онла; 011 11 ~:е ло дун!l' моrу одредп·rн, :1.1U ко 
ttMI J:lM~Il лr1 су збuља н :~ те дa'Iy.lle nада.ш., јер - уЈГре,\ U:l· 
JIO~нњe~• - uo llltдпкmotty се моrу О.\РМttтп 11 В:н:кро; Јt, којuх 
HltJO 011 биА.о, као 11. пр. у roдuШJ.Ifa пре сtрадања 11 t:.~I{I'IJI 
Хрнстоuе. 
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датпрn н садашњи јеврејСЈtИ ка.левда.р, те сам 

у стаљу, да поред датума Васкрса наведем n 
дату~[е јеврејс1~е пасхе у свих 19 годица тога 
Itpyгa; n, од тма (од 360 rод.) је 11 врло по
узлаtlо, да. :1.лесанд риј ска црква. 1шје учинила 
ни јсдав ннунетак (мени бар вnје позв:tто), него 
је нр:н~вовала. Васкрс по овЈ.tм пасх:алним ЩНЈ· 
nил.има, боз об~ира на nротесте римс1tе цркnt), 

па се но ·rям праnи.11има празнује и даRас. У 
треhем одељку под С наводим то иt:·ro за круг, 
који је почео са 513. а sanpшuo се са 531. го 
дивом. On<~i је круг важан, што ј е у њему живео 
Диоиисцiе 1.1али ') којп је сnст:шоо Љl<диктиои 
или НеuСХ<Ј;Ј.и,му llасхсыщју из њлеrtс:шдриј ских 
шtсха .. ших праuи.1ш. не ПЈЈОЫСНIЈUШИ их ви у 

чему. У •Jcrrвp'l'OM оде.II.ку нод D наводим круг, 
ttojn је п очео :за 304 године дощнtје са 817. 
а за.вј>шио са 835. l'одrшом. ()н ј е удал:.еи за 
532 t·одпне од установе меЈtсандрйјскn.х щнt
вила, дакле за целу једну нериолу, носде које 
се ouнanљ:t llac r;pc •rачпо на пс.:те да1•уы:е и истим 

IЈедом. Читао1Џ1 he само 1$Идети, да су сви да
туми BacR.pca из овоrа 1'pyra тачно једнаки c:t 
датушнш из првога кру r·а. А. Круг D оапшn је 
ј ощ н С'I'ОГ<\1 што се дотле lотооо сва uac.;xa.~ ка 

11унолувија nоклоnише са npanю[ Irylloлy .IЩjtшa 
ua нuбу , па престадоше ro·roвo cut:nиы с.аучајеnи 
пра;iноnања Вас r;ре_џ у дан пуноL'а месеца н 311-
једно са јсврејсмм пасхом. - ll на пос.11етку, 

у ne'I'0.\1 одељку под Е, паводпм кру г, којu је уда
љен sа тринндвктnоuске периоде (3Х532=1596 

1) Доонщ;цјс Ma.1u умро је у l'uиy 53t!. rодоне. 

... 

\~· 

\ 
година) од установе пасха.лвn х upaвu.11a (од "285. 
год.); о о је - за наше доба - nосдсдњи свр
шен 19. rодпшiЫI круг. почео је са 1881. а за
вршио са 1899. rоди11о:м. Да·rуми Bttcl\.pca овога 
кpyi':t 'Ј•ач но су ј едвак.и са датумима из кругом. 
А и D. 

У СUИХ !ICT oдe.lbl\. Ji,IJ. да'l'ЈМИ еу ДIVL'П ПО jy
.ll ffjaHCKOM 1\1\..llе ндару И П() јеруса.11ИЪ1СК.ОМе вpe
Metty, рn.чу н~јуl1и да.не I)A uоноhй. Датуме п 
тре1:1утt;с щн:tntrx младuаа 11 праnпх нуuочнија 
одl;едио t·nм 110 Scli,)'(иn-oвn:м 'l'il.блnt,l\мa.; датуме 
jeвpejcite nacxe no l'aycoooAt правилу и no та
U.t1ПЦ:\М3. l sidoJ·-a L oeb·tt Ш\ су се .ва оба начина 
подударилn, а датуме Bacitpca. по Ивликтиону. 
Рn,ди Ј.lд.кшеr· прегледа, и да би се бо.м уочи.11о 
IШJtO се јенрејсш:\ пасха њреhе са nу ни.м .i\tесе
цом, С't'ави о сам но ред pytlpпli.e ,, нрэ.nо nулолу
вије1' одмах руGри~у јеврејсt•е н:1.схе, а Васкрс 
после .ње. Дм·уми Њtcii.pca, 1toj11 се IJ O клariajy 
са пуним мссецом, плн са јеврејсЈtом nа~;хо.м, 

и11и лолазе на ј~да1:1 дап пре u.v нot• месеца (овде 
у ч·аблицо само јед:tн tдуч~јЈ 1 штампани су деб
љо:м ЈЏlФром. ЧIJ'Г:lOЦif ће салш погодити, да п:рм 
рубрика n t:.pyr месеца." шта:мшша уз првв: оде.ъањ 
А, важи 11 зп остала четuрп од~љм. 

Наnомена. На сваки начин :н·одвије uи би.ло , 
кад би се оваli.ВИ nод;щи навел.и з~ј свих 85 кpy
rona. Ј~оји еу nро·rек..ли. Ну, то је неыогуt1НО 
УЧВНИ'l'И ;ia 1\}>al'l\.0 време , а И ИSAИLUIIO је, ПОШТО 
се з~ нашу циљ све деnо може оидетn п из 

ових 5 !\ругова (в. таб.ЈLИЦу у АОдатку). 
Разl ·л.едај:Уо д~таљппјс ову та.Gл.1щу . Обра 

тимо uaj upe оажњу аа nраве -:м.11адяве и права 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



40 

пуио.аувија. Видимо да заиста наступају све 
раније испод оређашњих својих датума. Праве 
м.аадпне, које се у првоме r;.ругу А врло добро 
пок..аанаху са nасха.лнnм, наступају све раније, 
в веЪ. у "РУ''У С има зватве ра:мпке лросеч.uо, 
без ы:uо, ј елан даu; 1эазлике су још веће у кругу 
D, где просечно износе скоро два дана, а у 
последњем r;pyry Е разлиRе износе просечно 
nет лав:t. Праnа nак. пунолунпја, која у нрв()ме 
кругу А беху за 1 до 2 дal:ia изнад насхалнnх, 
nомерају се т:шође у ис·rоме смиму приб.llижу
јуЪи се утnрђешr:м nасхалним nуволувијама; веl1 
у кругу С почињу се делимице nоliланати (у () 
случајеuа), з у кругу D мо.жемо реt1и, ла jt> nо
к. .. шпаље zотооо потпуно извршено (и 1шо су у 2 
c.lly"IJaja n1щnn nунолунија још изнад на.схнлних, 

али зу зn:ro у 6 случа:ја испод љих). Кретаље 
правих пуволупија продужяло се и лаље, али 
од ·rада падају испод nасха .. ших све nише, тttti.O 

да се ланас (у носледњем кру['У Е) вњ.11дае за. 
4 до 3 дана исnод љих.- Кретање ово истина 
яије свуда сразмерно и nравnлно, пад се уаму 

лва об.ilИжља ttpyra ы. up. А и В, него је негде 
веће негде маље, чему су узрок многе вепра

ви.авuсти у кре·rаљу иесечевом; :uи кад се уаму 

nмики рnsмаци између кругова, поtтајс оно 
очсuидно, и у 'L'Олико ближе средњој вредности, 

коју раније оомевуt:ио, у колико је всћи раамак 
П3;\tеђу два &ру га (11. пр. А и Е). 

llocмa·t·paj.мo tа.д 1•ретање ј eвpejt:l:\.e пасхе. 
Вuди:мо, да се она верно држи nравих nуноАу
нијn, участuујс у њнхово:м t>ретању, notiдarщ се 

најчеш:hе с љ~r:ма, а кад одстуrш - одступа врло 

( 

, 
\ 
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ма.ао изнад или испод љих, што се пре може 

назвати осцил::щијом: него ли одступањем. Уnо
ре~ујући кругове В и Е Iщдимо: да јеврејска 
nn.cxa заист11. сада наступа раније аа 5 дана. 
{проr.ечпо) у cnnx 19 rодипа месечевоr к.руrа 
tцl.o r·од и npnвa пуноАунија 1 

). 

1\.аr;.ве су ШЈС.il.едице оних noъrep:tњa в:tро
чя·rо правих пунолуюtја ~ Мпс.аим, да tae то а 
сами читасщ11 погодити. Све дотле доl\ло права 
nунолунија. беху щтад uаехалних, дешаuаху t:e 
слу•щiеnи nраановања llact•pca у дан нynora м:е
сеr(а и sa:jeдuo са јеврејском пасхом:; ucтu еду

ч~јеnи ност1~јаху cne ређn у току nertona, док 
сасвим еелреста.доше са нvтнуним цо".11анањем 

праnих и пасхалпих пунодуеија. Од 'l'<tдa со 
Ba<.:t,.pc П}1:t:щује навеR. аосле пуноеа. меt.:еца и 

1) За 0110, ruтouo IJCIIJ\CIШ,\110 noltAtlllnњe <::~ нуннм ме
сецом, юtа jenJJCjcкl\ llacxa :\Э. б .. шrоларп чyuiJuoм раl\11ну Х,11· 
м;ь~ Ханасt,ју којн је око ЗtiU l'H.\11110 сщ:та11110 l't1A:1.1111ЫJ Ј е· 
нpt'JCKII календ:1.р. Месечевu мене uo Хилељ-ооо..<с р<~чуну, о·;~ажу 
се 11 мшас тако т;tЧII/1 м жuнамn срсдњеzп ме~:ецв, да ··у се у 

СВОје Up i'MC ЧYAIIJ\.11 11 C:l/1111 IIOAIIKII :I.C'rJIOIIO)III 11 M:\tC11:\tПЧ:lp11 

као ЈЬуток, ћ'ус и дpyrs1. 3:tщ·•ra среАЊ:l A)" ЖIItl:l jeвpi'jl:кor:a. 
месеl\3 нSIII)CH 29 11а"а 12 •шсова 44 ..vю1.. " 3>3 сек .. :.1 срелњз. 
А)'ЖUН:l 1'111101\CKOfll .месеца U(H'M:l CllДIШIЊC)I CT:liЬY 11ауке ПЗ· 
иос11 29 Аана 12 час. 4..1 Аин. 1' 2,9 ctx. PX!AIIt;l\ је - аао mто 
UИAUMO- ОрАО 11:\A:l, IIСЗН:\Т:Ј/;L СаМО 0>4 Ct.KYHJtt.. - BAnrOAapeЪJI 
oкuAIIкoj т<~чносtll, Јеврејu upaanyjy п A:\.Jiilt: CJujo uразнr1ке 
1sреыа менаuа мссечеnш1 тако -rач''"· xal\o cu само uо&о..tетн 
може. А ме .,уТIIм ue r.ледају 1ш небо, пеrо се држе Xп..tc..ь
ouor рачуна. (Оuшнрuије о jcвpcjckoll &:U t!Uдapy uнд11 ч.о~tщак 
Је лr1 sа61Јањвно араsноваТ!& Усхрс са jtвptjc"o.w ТТ,ас:z;оЈ4 
штааш:ш у l'л('снщ'у /lрмоСЈtавне Цркве свес~а за j!\IIYI\JI 
19(\Ј, rод.) . Средња дужющ )Јесеца uo мса.саiiАРПЈt:кпы llacxaл-
111111 npaнu,\IIIШ нзно~,;11 :Ј9 дана 12 час. 44 ..кrш. '' 25,й32 ... сек. 
l'GЗдiiKI\ је ОА СредtьСГ :IC'IlJOHOIIICI\OГ ДОСТа UeAJJKI\ OKn 22>633 .. 
Сtк . 1\0jll у 2<.15 МОССЦ\1 1\A.IL UOC;\C 19 j)'ArUI.IIICKIIX ГОДIЈII:Ь Щ~· 
tш~:тu 11:1 1 час 28 .w1111. ' ' 38,5 м11. као mто p:\IIИ,je DIIДO~'~IO, П tl 
је ,40 дat!I\C H!LptiO.d t~ Ul\ UllltrC 0,4 5 ДUIIU, 
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аосл.е јеn}>ејске Пасхс. То је, од прв.плке, од 
полоnиис [Х . века. Читаоцима биt1е јасно и 'l'O, 
да оваttво . стање вије наступило усдед liaкuиx 
прописа црквени.х, него једино услед номев.у

тог r•ретања правоrа Мf:'сеца В:\ пебу, ItOje мn 
смртни не мо.11~емо измеви'Ј'И . Пон:н~љам још ј е
дном, а.лекснндрпјсм пасхална правила осталњ 

су и до данас неизмељена, црквена равнодве

вица стоји u ланас ва 21. марту, 1шсха.~~ве мла
дине u ласха.llна nунолувпја, стоје п дапас на 

IН;ТIЈМ службенюt да.тумnма, који су утврђени 
пре 1 GOO и нешто више rодпва; адп: ~Gor но
.менутоr крстn.ња месечевог, данас су r.вu Ва

с&рси 1трос.:еч во за 5 дана удаљеllији од п у нога 
месеца, негu што Gexy у пре·ме установе алек
сащрnјскоr &Оltшута. Ч11таоцп н е1tа. погледају у 
први круг А па она чотири Bacttpca (ш1·амшнш 
дебљо11 циФрО~[) којn се поКЈЈаuаху са пуним 
месецоы. Те нсте Васкрсе на.hи Ье па истим 
местuма, и у ~tpyrollимa D и Е (пошто су раз
:маци П:3Међу њих де.11е пндиктиовск.с периоде), 
ми ве помаuају се више са пуним :ъrесе цо.м. 
Ов ј е cuao ис110д љих. У 1•pyr_y D сrшо је uув 
месец за 1 до 2 дана, а у н.ру1·у Е спаQ ј е 
иди дошао за 5 дана пред њнма. НС'l'И је случај 
и са <;ВIШа оста.11и.м: датумима Bacn.pca из тих 
!ipyroвa. Cnu су оно у круr·у ~ u росечно за 5 
дана улаљеrшјп од nунога. месеца него ди у 

I•PYf'Y А . Ca~ro пом ераље месеца учш1ш10 је 
дal\..lle, дп Bн cli pCu 1\ојп неnада падаху у 15. 
да в од мдaAIIII e, nадају сада у :2 О. дан; а они 
1•оји п:џаху lЩјдоцялје у 21 . . ЏI.II u,ц ыдадшЈе 
(.као в. up. 285. t•од. 12 априла и 302. год. 5. 

аnрила) падају п данас ва исте датуме (1881 . 
п 1898. год.) а.11и у 26. дав од младтше:) То 
је n:tк пропшво :ра~щје сnоменутом пропису 
Апостолских ltонституrщја, no коме се Васкрс 
не сме пра.:нiОВIИ'П после 21. дана од младиnе 
мссечеuе. 

Ајдемо даЈье. Кретаље nравих rryнo.ii~Ћиja 
продужnЬе се п даље nor.лe вас у истоме смuс.11у , 
п - од прилике пос.11е 3200 година.- nоилошihе 
се са датумnма nасх:мни х: младини, а на дn.ту~rе 

пасхалних llуволунијn. nawhe nриб.11ижно nраве 
м.ладиве пдуЪегn. мессtџl. Да Ье то таi\О бити, 
може свањп дali.o иsрачунати. Нашu потомци, 
православни Хрпшttаuи npasнonat,e '!'ада Бnскрс 
по Ивдиктиону вавеR аосле :ъr.11адине месечеnе !! 
3Go1' недовољног nознавања С1'М.ри, мож.,Ј.а Ъе 
се п тада t'ОВОЈНIТП rt nисати-, да. је то ·1·ако црtша 

яарелиАа, и да би се такво ·rврђење поткрспплu. 
yliaзиnatte се нрс·1·ом ва яебо, да с1нщи види, 

ЈШ IЮ се ноја.не 11а ње11[у слажу c:t '1'аквим 'I'Вр
ђење.м. Овако нето ка.о што се n сада 'l'ако чини. 
Ајдемо још даље. Пос.11е oнoNL врем!:!uа, од дрu
ЛПI'е још ва 48U0 l'OДIIШI, ПO&ЛOIIRhe се нра.ве 
младине ядуЬеrа :месеца са пасхалrшм :мда,Џiнама. 

1) Ове 1909. roмtne uаvхмна је rpst.нmtn. ~7 )ti.Lpтa. п.ун 
MC!;l'l\ uа.да 23. 1шрта у 22 <r. 45 )tl\11. uo je pyc::t..tn~ICI'<.I)I вре· 
мену (од Jroнot,u) н~рач:уu::tто 11 0 Sclirarn.-ou•ш :~:nGдrJЦI\hJi.l ; В;~сЈ;ро 
fi разпуј 4!AtO 29. ~IЩJI:I, rra Ь даш~ no 11YIIOм ~rес.ецу. Пре три 
целе 11111\IIK~ROIICiie 11срподе rодщtе ;Н~. u:1.o је онај н ун месец 
па самп д:ш Вас~;рса 29. м:1рта у 1 ч. 9 м. опе1 110 Sch.ram-oщш 
-rабдПЈџша. - Њ•а jonr JleJtO.IIПKO Bn.ct•p.:a., ко,јн ~;.у u v Л.~tек· 
сuнд]н1јској щн:вн падада у дан ny11ora ы:есеца, uэме!)у 285. 11 
31)0, ГOДllltC , RДII ЊIIX llllt::J)I II O:TJI:lЖПDRO ЗбОГ ТОГ:l, Ш10 JleOII:X 
11orao навос;тп uop~.\ свм>оr 11 јеврејСКЈ П:tсху, пз paз.tora ра· 
1111ј е uoмcnytor п~\ ј('лноя ъtссту. 
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а права nуволувија па небу биће оnет за 1 до 
2 д:нп1. изнад nа.схалвих, уnраво овако, као што 
је било и у upe~rt-3 установе АлексnндријсRОг 
nасха.лног lt.oмnyтa.. Без ик:шuе до тада измене 
Ш\Схалних нраnпла, nразвоваt,е cu тада Васкрс 
по ИпАиктпопу и пре пупога месеца, и у дnн 
Јiупога. месеца, као што је u било у почетку; 
ади се са јеврејсliо:м пасхом неће noк.Jt:1Ш\T!I, 
ооа Ье бити вајъшње ва месец дана раније у 
свима годинама .м:ссечеnог круга (а у пеiшъш п 
два :месец:\) . Ну. до.т.11е ће се права пролстња 
равнодневаца. спустnти са 21. мар1·а још за 62 
дана (сада је сnуштена просечво з1~ 1~ дана.). 
npo.11et.e ће nочиљати 110 вашем кме1-1дару оrю 
5. ј:шуара, а Васкрс Ье се нразвовати -- не у 
првп пролстњя месец као што је прониса.но -
нet'v чак у ·rpehr~ нрп ~tpajy, 1111. ua ш~ода.о n у 
први .11етњи мес~ц {али опет изме11у 22. марта. 
11 ~б. аuрила). Atto бисмо и даље ношли, низали 
бп се oвaliвu циклуса наизм.енце један за другим ; 
Васкрс би сусти:iалn и оставља.1111 иза себе редом 
свп доцнnји uуви месецп, ј еDрејск.а Пасха бп: 
се са првmt пуR~tм- мeceцollt веnрекидiЈо yдa.IЫ\

Ba.lla од Васкр t:њ в.асту rrајуЪи ралтЈе аа. 3, 4, 5 и 
6 :месеци, а посАе , про.11,ужујуt1о исти нут у ltpyr·y, 
ночела би се tlзa. њern јављатn т. ј. до.11азвти 
аосл,е Васкрса за 5, 4, 3, 2, 1 месец, док се 
оnет неби ночела nок .. шпати са њnм, да га иnак 
доцније остави и т. д. Све је ово наравно, под 
претnоставком. да се дотАе ве измени пп са.

дашљи јеврејски каЈЈ.ендnр, ни·rи аА.еr.сандријсЈ;.а 

насха..ана nра11ила зuједно са целuм ју..шјанском 
кмендаром. Cuc Ъе се то морати деrнавати у 
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току многих веrtова ао смаии60Ј оошо.? Неисхо
ди-Аюј lfacxaлuj'U, за ко,ју чак n стручљаци тврде, 
да· је састављена у намери, дя. се иsбеrне пра
зноваље B:ц:li.pea у дан оуноrа :ме<;еца u заједно 
са јеврејском llacxoм. Каква заб.11уда! - РеЬп 
Ъе можда когод1 да су 'I'O врло велиrш периоди 

времена. Ј есте , за аас смртне јесу. ;,А.л.и ово 
једно да оа.м не буде 1tеаознито, љуrfазп·п, да је 
је,Ј,ОЈН дан ЩЩЈ, Госиодо~ос щю х-u,љада юдU#а, ·и 
х-иљада zo,J,tMta "ао ,}еда_,н, дtт." (Друга По~ла
юща lle·•'lJoua Г л. 3., 8). 

Чини ми се, да је сада сuакоме јасно, :Јашто 
су престала поклапања Васкрса са нувим :м:е
сецо:м: и ј еврејсl\.ом Пасхом , и зашто га са,4а 
празнујемо вавек zwcлe нувога месеца и иосле 
jenp~jCJ<e Пасхе, .које стање nш11t веЪе вечито 
остати. 

V. 
ПосАе свега овога биье потребно, да отк.llо

нимо извесне сумље кој<' се t(ОД читалаца :могу 
јави·ги. и да расвет.шмо века иптаља, која ве
ltИШI чи'l•аЈиЩа ъю•·у Gити нејасна. Tal\o: 

а) Можда t) e коrод nосумња:rп у прави по
четак А.лександрисliоr комnу'l·а, помислиье да Је 
вероватно сас1·ављен доцније, када се nун месец 
покЈЈ.апаше са 14. даном од :младине~ - Ми смо 
раније споменули, да је овај rtомпут .морм бити 
саетављев пре Ни"ејског~~ Сабора, пошто га је 
исти С:~.бор усвојио и препоручио свиъ1а Хри
шћавима. Поред тога, и поред других мање ва
жнuх историјских података, ми имамо још један 
ор.л.о важап астровомск.и nодат:tк, који је сам 
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собом АОВОЉЊВ, да ИС'I'Ј сумљу 01'Б-Ј.ОНЯ. То је 
да!l'ум. аЈюљеmе 1НUЈttодне&мце. Видосмо~ да га је 
А..tексапдрп t;ка цр1ша утврди..tа. на 21. март, 
што се вр..tо добро c..taraшe са небом: у почет&у 
е]Је ,Д.ио"леuщтщ. (2 5. I'од.). Ву од 285. до 
360. године, падаше равнодвевица наизмевце 

ва 21. и 20. март, до1t око 360. год. сасвим 
ве Bltпy c·t·п 2 1. март и поче падати само ва 
20. март; мал о доt~вије поче падатп цапз:менце 
на 20. и 19. март, до~ се доцпије сасвим: ве 
спусти ва 1~ . мnрт и ·г. д. Дn. би то читаоци 
бu.љt: видели, наводим: датуме про.а.ет.ње равво

двевnце у јед1:1ом низу од четири године ('I'РИ 
нроt.:те, једшL 11рестуuна) у l>pyry В наше табЈЈ.ице: 

ПРОдЕ'L'ЊА РАRIIОДНЕВИЦА 

По z.ра~а·ЈЏжОм (rJA aoвohrr) По 1~ркее·11ом (од 6 часоnа у 11 ече) 
:.!1)1. гол. 20. )l:t)')'tl\ у 7 ч. 22 мтrн . 361. rод. 20. Nap·ra. у 13 -r. 22 .мћn. 
362. • 2U . мarтl1y l 3<r. l2. 362 .• 2fl,мар<tау19ч.12.м:нв. 

363. • 20. ыар·rа • Ј 9 ч. 7 • :363. • 21 . .11арта • 1 ч. 7 ,. 
364. • 20. марта. 1 ч. Ј • :364. • 2Q. марта • 7 ч. 1 ~ 

Ево пак то истu и sa ttpyr С ваше таб.лице : 
51~. го,\. 19. мар1:n у 3 ч. 7 ыrш. 013. ГI}Jt. 19. мар1:а у 9 ч. 7 шш. 
51~. ,. 19. март з. • 8 ч. 50 • 514. 1~. ~tарта ,. 14 ч. 50 
51.5 . • 1 9. х:\рта ,. l(ч.45,. 515. ,. 19 . .ыарУа .20'1. 45,. 
516. • 18. мaptt~ ,. 20 СЈ. :35 ,. 516. • 1!1. ыap't:L,. 2 ч. 35 .. 

Све ј е ово по средљем: јерусми.мском в ре:мену. 

Према овоме ком:11ут је морао бит!! састављен 
llipe 360. године, јер да је састављен оно 360. 
године и.лw ма.Ао доцниј~, очевидво је, да би се 
за датум npo..te'L'Њe равводневnц~ узео 20. март; 
а да ј е састављеа још доцније око 513. године 
узео би се 19. март п т. д. А Александријсrtа 
црrша nодИА.<t је тtLrto много рачуна о ·rо:ме да-

туму, да га је са 22. мар·rа пв Апостолских У с
тавова, спустnла на 21 . март - на nраво љегово 
место у време уставоnе компра (285. год.). 

Ш·1·а nише, кад не бисмо имаЈЈtr нпri.cti\BПX пода
така историјс~пх - и..tи бисмо у ове посумњ:uл 
- могао бп се врло веровата.н заrсључпк пsвеств: 
да је овај Rомпут састављен п n:1 веколiшо го
дива пре почетна. ере ,.фtйклщијан.п (285. год.), 
кад:\ се раnноднеnица још бо.љо Пl)кл:шаше са 
21. марто м. - Ну п боз onor астрономскоr rrо
дз:ЈЋа, таква сумља нема места, поrп·rо caar дао 
нодатке у табЈЈ.шl,и за )\,Р.УГ В (од 361 . до ~79. 
~·од11ве) и sњ ttpyr С (од 513- 531. год.), кojtt 
Јасно сведоче, да се. и у то доба яе пок.1шпаш~ 
нун месец са. 14. дnноъr МЈЈ.адиве. 

На овоме месту з1·одшt ј е ј една юшомена. 
Соа~>ом:е ће се само по себи н:tметпутн rштњњо, 
sаюто Ј\.аекс:нrдрпска цр&Јнt ввј н до цн11је испра
вил.а СВОЈ к.омnу'l' пре~ш овом- сра.змерво брзом 

- сnуmтању равно.Ј,!-Iеnице 1 Као што је у nо 
четt>у - npeшt а.строно.ut.:.кlш нод<1.Ј~ ИМ:\. - слу

стпм\ раuноднеn11цу са 22. ua 21. март, зашто 
то uије и даље чnниЈЈ.а т. ј. продужrыа. ла. је 
сnушта на 20., 19., 18., . . . и т. д. мар•r, кnо што 
стање на небу sах·rеваше у току векоuа; зашто 
у опште вије употребu.а.а ни други макар 1\акав 
tшчпн, na да се црквена равноднеnица СЈЈ.аже 

са НЈ>авом равнодневпцом: ~ 

На ова~tо nитаље, махом се сада одговара 
\Јрзо и ЈЈ.ако нсn.и: Александрщјска црпва ни,; е 
зналсt за ооо aOAtepq,њe !! Заиста чудпоnат п в е · 
пр?м~шљен одговор. Зар то ищје знала ова црква., 
КОЈа Ј е са 22. марта спустиЈЈ.а равводвевицу ва 
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21. март. Таквим тешким: ка.мепом не треба се 
више бацати на њу. Знала је она то врло добро. ' ) 
Алпје навек од две uesroдe ysnъr:ua :маљу, што 

сваки пюrе·rан човек. чини. Према тадашњим 
приликама беше веома nотребно - ШЈоrо потреб
није него д~tю1.с - да сви хрвшьани дођу до 
једне за.једвич1tе Пасхалије, која би била при 
том nроста, латш в практnчна. Cnc те услове 
најбоље испуњ:шаше Александр~јска Пасхаляја, 
нарочито одка.д СР- увиде, да. се Васкрс и сnи 
покретни празници перполичво обuавља.ју noc.11e 
сваких 532. године. Од тада нрестаде потреба 
слати пасх:uва писма удаљепијим црквама и у 
онште иsра.чунава.ти да1·у.ме Васкрса. lla и поред 
све t•а ·rora, иста 11асхалија сноро се простираше 
нарочито ва за.на.ду, где јој римсl\а црttва вели1ш 
отnор даnаше. Да се запитамо сад, шта би било 
од њевог усвајаља у целом хриwttанtтву, да се 
је сама ова чес·t·о мељала и попраn.љала 1 Не 
само да од rope поменуте nериодичности Васкрса 
не би нu спо:мева било, него Хрпшьани у опште 
не би дошли ни до какве s:~.једни~ке Пасхалије. 
- То је Gпо :мисл11м најважнија и можда једин11 
pasлor, који је Александрисl~У цр r.ву аривре.мен..о 
уsдрж.аnао од попр:~.вке и у опште ма к:ыtве из

мене у Пасх:алији, док иста ве буде примљена 
у це.11ом Хрnшьапству. А кад ова циљ буде nо
стю•вута, мислn.ЈЈа ј е, лако ће буду1.а ноколења 

•) Rајстараајн ОА с11чув:щпх IIII CИCIНIX докуиева'I:l о уо· 
ч:епrш uоrрсшк:нr а jyAnjaнl.:кor к:мепдарn оиnвuо на». је nсторнк 
аurАо-сnксонсаш JIMa l e VeneraЫe (рође•r 675 t 735. roA.)· 
Он је не са».о уочло oorpemкe, веrо је n 11редАожоо иэоес'Inн 
cncte!ll з:~ ооорэвху. Исте су uorpomкe ja)laЧIIO п оре њна 
б11.4е 110анате. Вада A111111a-ire po11r l' а11 1905. czp. 73. 
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сложtшм рмо~r исправити ову грешку, па да 

воuа ~аједвllчt;а. Пасхалпја буде ј ош и тачнија. 
Та прnа це;ь је suпља постоРнутn. за сразмерпо 
ч>аТL{О време; Ј~С./10 XI)ПIIII'J:trlt'fBO IOii\.AO је за
једничку 1 Ј асхалију (ма и нс Т!tч ну) зљ nп ше од 
хнљаду година, cnu до рсФО]Нfе грегорnјавске 

(1582. rод. ). Л;lettcn.ндJHICIИL щжnа учлuнла је 
·rиме nише услуга ХIЈИшћ:щстnу, пого што је 
·rребало o •J et<иna·l' It. А оно што је шша остаnи.11а 
у аман е·r. до. пзпршпмо t:ложнn~r зnједпnчкпм 

Јl<l.дом, З lt:.t се вс ћ Ltat•o см о oдroBOJHIAII очскn
мњу. Да11ас у Хјшшћапс·rnу постоје дnе llасха
лпје - дun. календара са мноlо ве/i,им међусобнл:м 
!Јаsлпttама., него тто је то бп.11о у време I. Ва
сионског Сабора. А тај Сабор као п сnи доцнији 
прописивалн су једивс.тво у нразнова.љу прмнида 
- једю1с·що календара. 

б) Muit>.дn. Ће 1~огод ре},и , ла је Ал~ш.сан
дрпска црюш, у cnnмa tлучаји~а 11ок.л::шањtt. 

Васк.рса en. нуним месецом, л о свој нрnлици 
чпнила 113Ј:!С'ГЈi С. нn.ређујуьn~ д:\ се нрмнује 
ссдн.м дана лоцнnје, а nсториск.и nо1,ацп о томе 
дn. су П:3rу0љеип. 11 т:ы"ва BJMV нa·re t·uyтa. ~.:умња 
нема места пs nише разл ога. Поме1щњсм Ва.ск.рса 
на седам дана доцније (tюt:.lle lб. дщ.ш. младине), 
ttрекорачи.ла би се 1.~рај ш1 гранпца 21. дан од 
млttдюtе дата Апостолскиы У t•raвonaмa, а сем тога 
јавпла Gи се и в:езrода, да се празнује 26. 
априла. 3аnста вздосмо раније три случаја uо
Ь.113.пања Bac1tpca са пунцм ыесецом 19. аuри.11а. 
(у rодпвn.ма 425, 520 и 767.). Да би се ови 
случајеnи nзuег.ЈЈ.и на тај вачиЈI, мu1Јао би се 
Вас&рс празRовати седам дана доцније у недељу 

lii'A~IIODЛЊt; OA ~' Ia'• 'A S ЛAII UПIОГА )1 1\\'IЩА 4 
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(Ј6. alkpu.,;za 1 ПреМ}Јачио би t:e даЈ<.Ј.е не само 
21. дан мла.дине1 него и Јt].)ајњи 1юљ 25. април, 
11омс KOI'it се Bact~pc пе сме џр:шнов:tти. То ue 
сме riпти~ вnтн је и.кадtt било. У ова.ЈшiLМ сЈЈу
чаје вuма мора(} се дакле 11разаоватя 19. априда. 
Ну ЈЈn<щ 1те треба одрю.~а.ти м.огуhност, да је и 
после Св. Атанасија учиљен .моm.да још к.аЈ>ав 
изузетак, I\оји ми вије познат (:remRo је имати 
nри }Јут~и све НС'l'оријске документе од Rојих t:y 
мвоrи ш~rубљени). Па и ти изузетци - <ШО их 
буде било - биhе да су у 'Ји.њеЈщ вором:ruнје 
ns друi'ИХ мјих раз.1101'11 (~ао н. ЩЈ. у rнl'l:epe cy 

·мира и слоге 1ro UJ'l' Cn. Атанасија), а не из 
овога. Дњ је nак -чинила изузетке у С(mма сл.у· 
ча:ји:ма. п то lНtди отt•лањаља ВасчЈса од nyнot·:t 
месеца , врло .ie певерон<t.тно, боЈЪе }ЈС1'1и ааси
љутно ве1зероватно. Т:tквп посту п t~n 6ациди Gu 
руж. Rу сею•у ш1 њу, што п1эи сас·rаnљању мм

нущ није раније nредnпде.аа, 'I'акве сдучај евс, 
11 дlJyro још вняшиј е, да. је за 11огреwне сма
•rра.да. ове случајеве, .могла nx ј е једним потезом 
уtлзm·r.а1'И просто n:a. Т(\ј начин, што би све щtс
хмве границе померила за један дан .ii,Oцнnje 
(e:t 5. на 6. a11pffл, са 2б. в:t 26. Ю\]УГ и 'l' . д. 1) 
То ј ој је било и праt~тичније п да1:.mе учинити, 
п его ди да у сваt(ОЈ\1 поједином СЈЈ у qajy наре
l)ује изузетке. Ништа од свега то1·а није чюзида, 
што је 3ШI.r~, да· .ie иамерио ·и са знање.м доиу
?«таља шразн,овwње Вас1,рса у да-џ иуноzа месеца. 

1) На 'l::tj Шl'lПII i\Uaк неб11 ЬIO I'Л :.t y1шШrtJ IIt 0 110 врА(! 
реше CдY'faje liC, ка~ uaexaд1rn rptшuцa пмnшс на 2 дана 1tрв 
upaвor нyuor 1!ј:е сеца. 

,, 
ј 

в) Можда Ье когод nосу11rњати у тмнос·r 
и испраnuоt:т Schl'atn-onиx таблицn., 11омоћу којих 
ми дошао до ових резудтата. Ту t1e tiумњу на 

сваки шиин многи и ИСЈШ3МЋ. Нс би треб3..ilо 
'1'0 да чuЈ:Је. Uосумњалn б» у тачноС'l' Астроно
}fије, па иш1њ им ништа нс би 11О!Iюrло. Исто
рајска •Иtњта обарају ·raii.BY суАшу. Пре веrо 
што сам дао оtщј рад у штамnуЈ многа помрn.

чења сунца и ~tесеца., 1~оја је историја 63.66Јlе
жяла, nериФшщвао сам по ие•rим таблицама, и 
cnyдn долазио до та,чних резулт:на. Scht·aш-oвe 
табдице су д<tкде тачnе н исправне. - 3а. оне, 
њојима. ово ве би бидо доnољuо напомињем:, да · 
сам и без ()Bnx таблица, пре 8 година, дошао 
до истих резулта.та на други један начин. До 
nс·гих ревулта·r:t могао је и сnак.и други доhи, 
којn. иол е .мало ~н:1 рачупатn, да се је само сетао, 
tюјим liутем треба поhи. Јер, Ј\ад се зпа, д,а 
.месечеве мене наступај у раније sa 1 дан 110сле 
од цриднко сnаких 31 О година (та.чuије 23 ч.:ьса 
38 мив. u 16 сек. 3а 304. године), л:tм је сва
Ј~оме пзрачунатir, да t,e настуни'l'И раније 2 давњ 
поме 620 год.; 3 дана после 930 t'Од.; 4 д3-на 
nосле 1240 год.; и 5 дана после 1550 година, 
а тодпr>о ј е од 11pnдиrte и проте мо од постан&n 
наше Пасха.щје. Ти реsџтати сада су само nо
твр~ени Sсћrаш-овим таб.нща:ма. У оотадоАf ас
троп:оми - и наши и страни - ·ry су. Нека се 

са.мо потруде, па he све ове })еsудтате иотордити. 
г) Многи ће се овом приди&ом сетити и 

позва т~ на nозаа.то правило о ВttCLtpcy, "оје i'даси: 
"Васкрс треба аЈюзиовшги аосле иролетње 

раоподnевице у арву ~Не,Ј.еду 1(0ј(Б до~е аосле u;pвoz 
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ttyнm Atecelџt. Ако први ауи .месец падне utt не
дељу, Васкрс се аразпује у идућ:у недељу. 

Многи ће рећи, Ii::щo се је сммо и )rorлo 
ооашзо npanп.11 o 1tроппсати - Rl1.poч:n·ro друга no
ЛOIHilla њеrова - t(ад мога.ше Васкрс шtдnти у 
дан пуно га месе1џt ~ 

0Дl'uвор jtJ BJMU нрост. Ouo нранnло у u.uа
коо:м обдлку nnjo пздма Алексаuдрнсtш црнrsа 
у време установе комnута. 1) Право и нстлнито 
нравило о Вn.<.:њрсу, падази се 1Н.:1ш~ано у раније 
нuмепуто:м цропщ:у Ааостолсн:их Yc'l'tUIOOtt (1щ). 
V. zл. 17). Ту се ни једпом речју не спюшње 
нун месец, него 14. дан млмиuе. Скраће11н 
обдок тога nрописа не мењnју tаи му сщ1сао , 
l'да.сиu је у Алек.с:шдријској Ц]Шви овако: 

))Ваiжрс ~rp e.бn u;разнооаТ1(, после аролеТЈЫ!-
1ЈIIО/Щr~·н.е8'1.ще у ЩЈОу н.е,il,е.љу поја до~е аосље 14. 
дтщ од лrлд,i1,1щс .месеttе.ве. Ако 1. G. дап At.tUЦ?me 
tюдие ua педt•љу, Васн;рс се аразпује у uдyfiy 
педе.љу. 

У овоме обАику палаsи се ИCI\a:taEJO у cvюra 
са.чуЈЈа.аим ДО[~умептпм:~. яs тога првог доба. Свудl\ 
се спомиље 14. дап од :младине, а не пун яеr.tЈц 
ме\.:1'0 љега. То се двоје pasJJJщonawe ј едно од 

1) Uo:o;uo upn OILlO могла је надатн p11.wcкr~ ·~ркnа аа 1\О· 
1\[Ј)'ЧIЮ јој .цркьl', ј е р она uочшьуlш еа Xtcr~u.iiiT•J.or upaslнJвamu 
lla~:a.pc од \5. но а;љу•1110 .10 22 дана :tак.ьу•шо нд uлддiiU(I »О
';t' чсве. Llo TO!I (J ПJ)IIIЩIIIIY· 1ш1 14. д:ш )1.1:1:\11111' пмашо у су
оnту, BtiC"JIC ue 110 нра311nаашпо сутр:1 1џ\н &ао &од А.tеа;с:щдр11· 
IIIЩa, 1101'0 ЧIIK у дру1·у IIСД ·'Љ)' UQC.>tC 8 !ЩII:\ (i2. д:Ш IJ.\ ШШ 
д11не). Овај Ujiii1/IIIШ 6ешс ltJJOтneaн. A.noo7'0ACKII.w Ј"ста!/ооџщt 
(t:Њ. V. f.). 17). fly JIIIM !;t(Њ црКВа Ill' Дfl4lt!\UJC Се ДOCMДII!I UUOI'I\ 
llj)IIIЩIJПa, uel, чсшlн· ЧIIIЬ:1Шс lазу~еtые с11ушт;ајуh11 Васкџ~ 11:1 
Ј!). ~t:lll 11.1а.щне, да tiн IIЗбcr..ta П1 1а3новао.с 1ьеrово и:осц 21. 
аор11 .. ш 11.411 пре paвllt>ДIIeouцc. 

,. 

\1 

.. 

113 

другог. Itoд источшrх Хришtiапа. гласиЈЈо је TI.J 
пра.ви.11о ова1~0, од nрилике cnc до VIIJ. ве"а, 

док се пув месеЈ( спушта.јућа се мало но мало 
вс поклоnи са ла.сха.11 шrм 14. д:tном мАадиве у 
<.:ЈЈима rодивnма 19. годюuњеr Itpyгa. Та.мшlЫi 
еаnремсншщ, rледајуlш непре1щдпо ona nокла.
пn~n. :t ве позиnвајуЬ11 ств:tр ;Ј,ово..ъно, uомпслnшсЈ 
да Је 14. дn.н МЈiадпне п нув месец било јед ·н.о 
·и ист~ јощ од поче.тюt, па дадоше овоме нра
вилу ЈОШ /ip:tt1и облик :311МеАIIПIПП речи "14. ,il,mt 
од JI!J1,(t.J.'Ume~' са речима ,;ayu Ateceu/' .. - Овако 
промењееп обл1ш сла.1•аше се тада врло добро 

са стање~t. на небу, и nошто беше нростији и. 
раsумљивиЈп маси сnета, брзо се :распростре п 
tнуда укорени, ма да је противан Anocтo.~tc.кmr 
У CT3.ROB3.M<\. 

У истоме ПЈЈИ.шгоl)еном облИI~У ~адр.жа..dо 
се '1'0 ЩЈавило и до данас, мn дn се сада не 

слаже в11mе са ~ебом н:и у таквом облику. Јер, 
пуни месеци, коЈ и са пас хм вим 14. да. н ом пu

даху заједно ва недељу у V llf. веку, спустили 
су се до да.uас начшг још 311 3 даа:а (нросечпо), 
и сада падаЈу на чe·1·npтatt (доt• је 14. дан мла
дине остм ва недељу), а Bac\tpc се не нразн~'је 
! uрву недељу nосле тоl nуног месеца (четвр1-ка.), 

Јер на њу пада ю~с:хални 14. дан младине, него 
чак у другу - ла 10 дt\на по пуноме месецу. 
С:џашње правило о Васкрс у, које датира од V IП 
ве1>а, .с.11а.же се са стаљем ва небу, само у овим 

случаЈимn, r•ад пу~:~ месец uадне на: недељу, 

попсде.ъа.1t, уторак и среду, јер Васкрс sбuља 
дола:ш у лрnу идуhу недељу; ми: кад нув месец 
nадне на: четортак, nетак и суботу не слаже 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



54 

оо, ј ер Васкрс ие долази у прву него чак у 
другу недељу. Па и садаmњп многи савременици. 
не nозвајућn ствар дово..ъпо, 11 rледајуЋи чешt1е 
ова весмrања nравила са uојавама ua небу, 
труде се в:~. pa.sne иачиве да то npo·ryмn.чe cn. 
иsnесном вероnатноЬом n - бе~ изузетка падају 
у још nehe грешке. Неслагања ова махом ови 
приписују намери Александрнјсм цркве. да би 
се то1tорсе избегло nразповаље Васнрса заједно 
са Јеврејима, ла маи.ар се nразвовао п на 10 
дана по пув:оме месецу ! (Види uеде.љти< са 
Пacxa.imuA' тaб.;rлtutмta од А. И.ilИb:t стр. 33-45 ; 
Кро'Нограф1~ју од ДрагашСЈзићп. етр. 34, 59 ; Во
ирсоъ овъ ypaneniu zод а zpa.JJGД сиtснщ.о со nC1'JIO· 
1WMUЧeCWU)t'6 ОД Дrш. l'OJIYUИBCI\3,ГO С'!'р . 31 ; ИТД) . 
Ови губе И:ј вида onn:i uнше пу•rа ЛОllенутu проппс 
Апостолских Ycтauona, 110 коме се naci;.pc не сме 
nразвовати nосле 21. даuа од младине, а. веь 
извесн о је, да су изгубuли ю.1 вида и то: да је 
n садашље nравило о BaCI\pcy протиnuо истим 
У стан о вама. Кад се т:1.ко ш·tа и данас моа~е твр
дити, net:..e бити но мало чудно читаоцима, што 
се је у VIII. ве&у могло, право и истинпто nра
ви.ло о Васкрсу заменити другим нетњчюш, које 
је АО данас још uета.чuије nостмо. 

Са током времена спуmтаhе се пун ~tесец 
непрекидно, и над се спусти још за 4 Аана 
натраг (са четвртка на недељу), мораье се ово 
правило пs основа изменити П}Јема тадашњем 

с1·ању на п ебу. Taдaurњn 111\ШИ nотомци, ar~o 
буду ствар т:tко мало поаиавыи ltao веЬина сада, 
или као веьиuа из VШ. ве1щ прогласиье oвatto 
правило о Васкрсу : 
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" Вас~>рс требtt аразновати аосле аролетње 
равнодиев-ице у itPY?.Y иеде.љу "'uju дођ·е tюсл.е 
ароог U,:I/HOI .месеца. А1со UJJ01.t. wyn Amtel~ ct(tд·ue 
tщ nе,Ј,е.љу, ВасщЈс се wpaз~tyje у тpefty иедељу. '' 

У овоме об;шку С.'lМало бп <.:е то нравпАо 
врло добро са иебом, алн наравr·ю не n са. Ано
столским Установама . .Ва.ск1н: бn тада IIO'ICO па
л,ати и у време младине месечеве т. ј. и ua 14 
лава по nуноие месецу. 

Чrи·аоцnма uut1e јасно, да he се n ГIОСЈЈ.е 
тога то npn.вu.ao .морати :мeњa·rrt n up~r.lцн·oђ:l.· 

nатп нра.вом стаљу на неuу, аtщ се ш\.равно 

д-отле не поправи наш IiаА енда.р, према npnuюr , 
П}шоGи.·rним за.хтеnимл. наше цркве. 

д) На лосле'шу, Мliorи ће се сет11т1t no
uпa•rиx забрана цp~tBCIIИ.X од носtю tr развоnања 
Bt~.C itp ca заједно са Јеврејима. РеЬн hc: к.аr~о 
ju мurлtt то црtша sабрањиши'll, fЩ( ј<! дону
штаЈЈ.а да се Њtcr~pc празнује у дшr пу.аоr1~ м~;
сс цп. ~ То двоје не може се слолщ·ш. Једно uс
к...ъучује друго. 

Јес1·е. Тако бп заиста би.ао. То дnојс пе 
би се могло сложити, 1шд бп се IЈСте за.О ране 
одвосоле и на случајсве IIJ>asnona.љa Васкрса 
са П~схом rюсле :равнодвеuице. Тада би заnста 
arrcypд био : . доаустити Вшжрс у Дtiн ауШЈzа 
;)tесеца, а. забраниtrи. .му да се rижлоши са је
орејско.н Пасахт. А . .ш вије- тако. Забране цр
квене ве односе се ва cлytJajene аос.~м }НIDНО
дневоце. Ове забраљују : 1) нразliовањс Васк.рса 
zт,уе ра.вподвевп:це (Зl 1\(арта), и 2) D}Јазновање 
Васљрса у други мји дан сем недеље. Јер, биАо 
је тада Хришhан::t., који гn II}Јаsвоваше заједно 
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са Јеврејима у све седмпчпе дапе па које па.
даше јеврејска Iln.c.xa шt п пре равнодпевице; 
а беrне и таt~пnх Хришћ:нш, који tЋ ис.типа пра
зноваше rшво1' у недељу. ал.:и о па недеља мо

га ше nаt:ти t\адшто и пре равводпсвш~е и тада 

се обичпо поitланп.ше са јенЈЈејском Uасхо.м. Ето 
·го и таtШо C.II.JЧ:tjone забраљtшаху щншене з:t
б(>:tне, а ·rpehy nрсту случај ева: но~tЈЈ.tшањс Ba
c .. pc.;n. са llacxoм у недељу сюс.ље равподнеRiще 
не забр:tљиnаху а нису могле тщ :шбранити без 
повреде овога npunиca АностоАсках Установа 
(Књ. V. Гд. 1 7). 

Ми те saбpnu e сада ногрсrнн о разуъrе.мо n 
ту.ммmrо. јер их простирсмо п ш1. случајеве 
аосле расаодпсnнцс (у недељу). Tu LJИIIIШO пs 
uедОЈЈољноr познnвања стварn и n рплпка, у n{Је
мену Ћn.да су п стu издаnаrt е. u. п :н1:1 о 1rотда 

вајвише, тто се с::адашње стаље па пебу слаже 
са ·r:~.кnnм тумачењсм, ошшо ИС't'О од прrtл.ике, 

щtо што - из иc·ror увро~.tа - ttОРрсшно тума

чп:uо и nравило о Васкрс у. Губн1110 из n ида, да 
су те црr~вепе забране саме собом. UЈЈестаље аа
жити одавно - од усвајаља Алексаnдријског 
&о:мnута у цело?~r Хрnrпliанству, јер се по њему 
Bn.c~.tpc щшзнује наве& у недељу и uаос..щ uoc.11e 
раnнодuеоnце. Давно је нестмо XpttШilfИ:Ш који 
су га дру1tчије прn:iновади, и против којих су 

.вздаuане пете забране. 
О тнм 3абраuама црквеnnм говорио c;ru 

оншпрно пре S година у ч..11аuку ))Је .iИt эабра.
?t.еЖЈ а1юsоова.ти УС1'Ј..ЈС са jeвp~jcnoftt Пacxo.tt" 
ш·гампаnом у Глrw1и.асу Правосл.авн.е Цр1<ве свеска 
зn. јануар 1901. год. - Са новим nодrщима 
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који су ми дошли до руке, додирнуhу то nи
таље п овом приАиком.. ИсторН.fШ\.е nодатке довtЈ
шhу у везу сп. а.стvономеrшы nод:щюш. п тадп he се 
јасно увпдетn ttl):tna IH\Mepa истнм :иtuрнна.ма. 

\ rl 

Поввп.то је, да ПЈШff хришt1анп беху .Тс
ll})Е'ји, li.aO и nрви anocтo.II.И. Са прпма!Dt'М х.рн
ш ћnпстn3. п родужшне н даље nразнuмтn Пас х у, 
најве~и jenpcj crtи nрnзнпк, 1\0Гil им је Бnr про
uисао nреко Мојсија.. llacxy ј е u сnм Xpnc·roc 
нразвоuао вшuе nута, као Ш'l'О се u пз јеваn 11сља 
видп. Као и сада, тttко је и тма Пn.сха na.дn.11a 
по нраuи.11у у щши пуа пролетњи месец. llо
чпња.ла је 14. Нисnва у вече по за.11ас..-у супца 
нрпношР.њюr крвне жртве; ну nuшro Јевреј и 
р:и:унају дан од 6 чnr.ова у вечu (за 6 чмuuа 
ршн.ије него ли по грпђансмъi ра.ч.,• наљу), то је 
поч:е1·ком Па.схе nочињао п 15. Нпсан иАИ nрви 
дан llacxe. IIpиnpcмa за Пас;ху П{ЈЧП ЈЫ\.1\а је }Ш
није - iош од подие 14. Нuса.на. Доњ пuсто
ја.шс храм у .Јерусалrшу, нрпuлnжаваље П!):l
зника обј:ш .. ыrоано је на 11одnс sву 1~1Ш:1. труб:t; 
·rада. сваки старешина rro poдrщe Xll'l':tmc к храму, 

при:водсћп јагље илп јаре, које је жорадо Guтa 
мушко и здраво, fieз ика1ших ведос1'nтака (Мој
сије П књ. гл. 12., 5). После nечерње службе, 
нарочИ1'П свештеuик мао је јагље или јаре uро

сиnљуЬ.и му крв no олтару, а затим га је сон
ствевш• носио rtyt ... п п -цело (c:t главом, удовима 
и дробом) пеЈi.М н:а ватри (није се смело Ј>-у
ватп rш сирово јес'Гп. .Моје. П. гл. 12., 9). У 
neqe, но валаску сунца, када nочnњаше 1[>. Нисан 
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је.лu су га у породици са пресним: хлебом (бе3 
кnасц:t) и гор~tи:м sеље.м, пазеt1и да се пи једна 
кост пе npeбnje (Mojcnje П. тл. 12., 8, 46); 
пнје смело виш~Nt npeoc'IЋ'rи до сnапућ<\ В11ТИ 
извосn•t•ЈI ме~о из I>ybe, с тоrа је oct•a·r:lt> спа
љпnан. То је бнла Пасха JJ.II.И zии:хаљна· oe•tepa. 
Цела воh сл. шLсхалноЋ! nечером до јутра. са
чнњаnа прnу половину 15. Нисана, n, друга му 
је nо.11оnина од јутра. па до заласка сунца. ()ба
nева јеети пресан хлеб ·rрајма је ceдa..tt лав:\: 
,, llpвoza, мјесеца, че7.'рнt~јести да" у oe•te u;о•tните 
јести арщесне хлебове а;а ;to даадесет apuoza 
дажz истога "'~)есеца у вече" (Мојсије 11. zл.. 
12., 18), OUJXBafieПB СЈ ДltltAe . ДсНН1: ,11).1 16, 
17, 18, 19, 20 п21. месеца p:иyaajyt,u их опе·r 
од у neqe, а нњ једав од ·rих д:-tна, li.Ojи се по
клопи: сп недел,ом, м.оже и Васкрс nacтn uo 
Алекса.ндријсr~о,ј Пасхалији. Овај врло оrtжан 
фа"т неха и.11дју •tитаоци 'lttШpecтmw на уму. 

По садашњем јеирејсrtом календару Па.сха 
(15. liиcn.н) може пn.етп с:t.мо ва. уто1юи, 'tетвртах, 

суботу и не,4е.љу ра•1увајуhв дане оое'Ј' од 6 ча.
совn. у nече. 1 ) Ако .ли пув месец по њи:'\овом 

•)B1tдltl1:1. кој н caд(l.o;lrjeпpr.,je••н ltмепдй.р, снула ј е Лас.ј:а 
ощ•ачснtL са I:i. I::fнс;\пом, кој 11 >IQЖC. II:J.C:rJI Cl\11<1 на уторак, 
чстерта", с11боту, н IЩМАу. I~M:\ ноt. 1:а Jlacx:\.tJt~)l ueчcJ>O~I 
до јутр11. c:J.•tllљau:.L прuу 110дourнry L5. Нrн:.:щ~ .. 011~1 кадtшд!I.Јi 
AI\TIIp:\ од rtо.лоnнне 1 V. UOkl\ (М 360. rод11н с). Ако б н се тtа· 
ЗUTILB//0 J'IIID,\I!ЛI), д:t је 11 UO C'ttLpO~ јеврејСКО» &а.А.СIЈЛ!\Ј1У 
lla~xa ( 15. ЈlнщщЈ нn.л:мl). оrщо у t<~ чe·rtt)\1! n•J,\I(Шyt:~ Л:lll!l, 

б п ло Gн ACФнllнtrнtiiO утr•рђеuо: дn је Xplll.:ttJt: 1+. BltШIШ'I. у oчtt 
П~tс.хс (у nстn.к} С'tр:мао Jt у»ро, као што твр.:111 uоанrелпсt 
Јоn::ш (l'л. 19., 14, 31), а 1~ ю1.о што .и11оr•• држе (но enaю•eд lt· 
сt11ыа М:1тсју, Марку 11 Луttп) да је ·'tOI'n. д11пй. бн.ла jeJI()ejt:кa 
Пас~а (15. Hнt-n11}, која н1• у ком C•1Y'Iajy ~-е може nac:r" 11а 
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јЈачуну. падве па nонедељак, среду или петаrt, 

одлаже се Пасха за сутра лан. Према овоме, 
14. Нисан (cupuaJ>e.мa эа Ласху), ие Ј.ю.же 1VI.UЩ4 
аасти H(t педwу. Тrшо је 1'о по cnoj пр11ЛйЦИ 
бпло и Ш) ста.ром ,ieвpejcitO'ћt календ:i.ЈЈУ· Ну први 
:хриш11анп доцrшје из:меuише авачn:ј Пасхе, прt~
аноnаше је, не у спомен изЈНЈ.СIШ из Египта под 
Мојслј ем, него у спомен стрn.д:tња п В:'I.CtipCJJy l13. 
Х ристо вог . .К лање ј arњe·rn. ttoд xpиml,n.в :l sнn ч п л о 
је жртву, ва Ј'оју се Христос сам собом принео 
tii\O jn.rњe Божје, пздану.nшп fщ ttpcтy у ча.су 
1t:\ДI\ ј<.: клаље јаt·а.њаца у ):рu.м:у Јюqпњало. Се
Ь.ајуьи се Lt уст:\.НОDЈьене тајне причеurt,.-~о, nрви 
хришt~ани уобисшјише, да 14. Нисааа по noдne 
оно 3 часа (када је Христос умро радн спасеља 
нашег од npвopoдnor греха) примају cn. пpи
qemt]e и aper(u.дrьjy аост заједн 11 Чttом oe,tepOJit 
љубави у црRВИ. 1 ) То је била Jlacxa крсна rлавнu 
nразвиr:., а два д:~.на доцније празнuвали су 1Iac:1:y 
ВасЈ(рС"НУ као сноредnп прмnuк, у сnоъtен nl\
c~tpcвyьa Христовог. 3а ol!e две Паехе ве че-

nетак 110 (;1\.,\f\ Њebl K!\.lCIIДliJIY· - 11111111 )111 СС UpJt U IIC!IVII!\'tiiO, 
.ta је п uo ~:tapo» јевр. кa..tCJI.\apy !'rа:щ.оu:ша Тlасха само У 
ГОре IIOMeliJ't!\ ЧeTIIfJII ,\:1 1111, :\ LI CJ Ull Ј OU (JC.J.:Kn Кt\АС ИА:1.р МОраО 
је o6yX'D3.Т.II'Ш ту 't\HI.AIЩIJjy ПpJiдПiiOr.L pcФ•J fl!le 360. rOдiJIIC. Да 
те ЧJMIIЦJije nије 6пЈtО, 1:. ј. Аа се ј о Пасха :~~ОГЈI!\ upaэuoв:ttll 
11 сва>т ~:сл~шч1ш мц, новн јеорејсtш ка~нтлар r.I\C'taBII? бп cu 
~а .IILIOГ() ~щ!Ье труда, 11 био бrt пpotti1Jit 11 upnкti,I'!1ЩJI! rrer_o 
mto је. Опа qe'tllpП лауэетк:Ј. (Ј~х, Аду, l'n;r:paд n Начтакuа.тЈ , 
к10ј11. га ј:~.ко КО)IIIЛIЩЩЩј)• п 1\О,)I!ма се nоме.ра fifl~,;xu. illl cytp:t 
д:нЈ (д:l tiC ШIАНе у uuпедс.љак, сред~, Шl':f JTOT:\!i), пе 6н се -
(ie:! U01)'CiJP - Hll yнO<'lt..\a у UOBII ЈСВрсЈСКП кмендар. 

' ) Внлн: La Se1·1Jie et la (i'~ tl' ш•е Goutt..'l!rttiOt~ pascc,lc 
rle trois :;i~cle.~ pnr le C~s. TOJtd101 de Quareнgb1. Parts ~901. 
СТЈЈ. 15. - Вечере љубао1~ IIMI azane 3абра1Ћепе су доц1111Ј t!· 
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каху ни пета& ви недељу, него их nразвоваше 

у Qпе даее па које падаху 14. в 16. Нисан. 
Радu тога САужише се јеврејским 1-шдеядаром; 
нико им 1'0 не snбрањиваmе. Illтa више, свети 
~rщФаније наводи on;\.j савет Аnостола поnюt 
хритЈ..апимn.: » Немојте се ·rpyдtl'l'И за рачунање 
врсмепа, него npas uyjeтe llacxy у пете дане у 
које и nama браЋа. из обрезаља. Кад би се o11n 
и прсваридн у ра.чуну, немојте се обесномја
nn.тп.и (Hoeres кљ. LXX. 10).1

) Овај ouПЧf\i nрн
:маху пос:rу п nо n остаЈш оближњи храшhшш, 
који прппадах.v друl'ВМ. н ародr1остиыа. Ra.r~o нрnи 
пун аролетљи :arece1~ мол;е д:\. nамш највише 

ва 30 дана, то је п llacxa t)Дп осво Наскрс могао 
д::t . п адне шt npnнx 30 д:нш про.llећа (први про
.llетњи мосоц), 1\ каr;.о је по тадашњем јевреј
с rtом лрацЈ.њу (Нре раsорења Јерусамrм:::~.), П}Ю

летњu. раuаодnсшща шtдад::t 25. марта, 'f() се и 
llacxa одноево IЗacttpc nразноваше најраније 26. 
Аrарта, 11. аајnозн11јu 24-. анрил.а.'l) Пошто ј е na1• 
Пасха nочињала 14-. Нисава у вече (када по
чuљаше п 15. Нпса.в),~) ·ro се ови хришhапи, 
кој а пре свршетr~а тоrа. дана прекидаху пост 
(14. Нисана у 3 часа по подне), назваше ло
I\Rпје Картодщи.щl/nlмtа (четрвајестњ::щи; Ltшa 
quю·ta decima; luoa XIV). То боху највеhим 

1) Blli\11: Ь'ttidв !щr l' 1tm'(1'catio1~ dr1 Caleщlt·iel' ]>:lr \' :~1Jhl! 
1\Iemniп. Pnris Н!9!). ~:тр. 34. 

'1) Brrлn нето дедо 011 1' nbb~ Memnina ~tl•· 34. 
3) (.;nмо у ~:лучају,, ,\а су Јсорејп рачуnадп ,џш •tзјутра, 

иurла бп со чс.-~а нulo :\1\ЈОЛПО С(~ Па~:хом paЧJII:lTir у 14. H11rnн. 
И у TOIIC C;tyчnjy 14. Ннс:ш ншџ1да не бн моr:~.о nаетн 113 не· 
Аељу no сtщ\шњсм ј еврејском к:~одеiiД3Ј>У· 
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Д('ЛО:М мал.о-а.зијс1ш хришЪани. По љиховом. м.и
ш .• ьuњу, хришhанска Uacxa (Васкрс) је само nро
дужење старозаветне llacxe П})OIIf!lr. lfyтe волнм 
духом, којn. има Т})ајатn до nонов н ог доласка 

Христовог. 1) Треба је даt;Ае праsпова:rи - кн.о 
и староз::~.nетву - у пролеЬе, к:tда се ноu ж.иnот 
буди, 11 у дан nyuora :месеца, кала се R::t.Bt:ii 
пуној светл.ости сунца даљу, придружује и пуnа 

сuетлост м.осеца ноt1у, "да свечаност 'I'Ога дана 
нс бу де HIII>alinoы, аиом замрn.чспа ~ uom'l'O месец 
снс·t'Л.IТ тма 1rpe1to целе uоЬи . У лоцнu,јu:м npc
J I IIlнtl\мa са дl}уrим хрuшt.:швма, noзпвa.ll..Il су се 
1\.артолецимани на аностоле Филиnа u Ј о вана, 
11 tшисн.оп е-:мучепике lloлиri.apna, Мелитоuа и 
друrо, кој л су оnако nразвова.llи Ilacxy. А Jt:tд 
ю1 се препоручиuаше, да нанусте празвоiН•ње 

LJ acxe 1~рсв:е (14. Нисана nре 1: Јџ,n..ње нос1•а и 

1) Jl .Амксаr~дри:јс~;а ЩЈNОа- 1\::11\11 на ... 1а:щмо i\OIЏ II~C
• :tа.щ је Jtil щ;то rт:щtJB IIIIIT<', ,,а је Хр111111'оnнсн1L 11 111'XII 11Ј!Оду
жuљс 11 <111 11а~·.т:1.оак ~:•t•apo:щltiJTIIC II:1••xc у tJOIJOMr. луху. Лло 
o"rpn.,\aњc 11 \Ј)tрт Xpнc.rnlly, y·riiJI,\11 at:J.•1111) 111.\. ltстак 11:\]б.щаtн 
1·1. Ннсr~ну, а u:ll'l\lн·нyt.t' щ, nJ•Iifl нс.\С.ЈоУ 11о1с.1 с 1·1. llн cn11a. 
Јlр\Ј)Щ Tll)l~•. :ц:rо fi11 14. Н11с:ш на•• у суботу, аа OMIIKII аетак 
y:iнMtl.ln j t~ нrt:\1: 11pr 1 том cp':iiJtu~l (1:3. Н11С:ш), а .Ont:11pc је 
tillo сутра ,щн (~5. llн~:~tll:'\.) у ,,ап ny1111ra мcCCit;l. Такv је тu 11 
.10 .\:I.II:J.C ост:1...н1 у up:1.1tot:.1nor1oj u,pкu11. То је car.\:1.CIIO npOIIIICY 
.\ностодскнх Установа (liљ. \f . r.~. 17) 110 коме tpeбl\ Bac .. pt· 
нраановат11 .. у пе.щљу од 14. нск.ьучно 1\О 21. дана аакључuо 
од Јlд:ЦЈШе месеqеве.• (ПоА 14. П11С:ШОЫ uодрмумевамо 14. Al\11 
)l.t;)ДПIIC llд~t nacxмuy rр:~п•щу). 

Ри.41ска иркеа CL'l.·lд је па. rАедюптс, д:1. јо Хр11шЪnнска 
J1aпt:l CCIMOCT<MO.K ПОВО3:186ТНП i!p:lЗПIIJ\ )'C'ti\UORЉCO 01\CKpCIIyh<Ш 
:\}'IICT\1\JIIM. И она је стра.tање 11 васкрuвуhо Христово утьмн.1а 
t''Iti.HIO 1111 nетак JL недељу. Ну, пошто је Xpnctoc 14. Ннс:ша 
(у uetaк) рn,!:шет 11 умро, 15. Нl!сапа (у суботу) леж110 у •·роб)·, 
а у јутру 1 (ј. Ннса11а (у 11едељу) мскрсао, т•1 ЈНIМt:ка д,IЖII& 
1щјс лouywraлa UMIIKII uu:raк 13. HltC:\111\, шrт11 Вnскрс 15. Нн· 
~·n11a. Ако бн 14. Ннсан лt~.о у uетак, up•rзu:\u:Uд r:\ је за. U\j· 
.tiiKII nетак, а Uаскрс 16. 1i1tCa.нa (unјраппје); ну atto 611 14. 
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веtщ)у .љубавt.t-) и щ~piRe СШ\Н> П асху Вас"рсну 
(у неде.љу) rtao rА.апви празник., одговара.ху Еџр
'I'О,II.ецим::нrи: да без CJWfJTu иема васкрсмьа. дart..lle, 

без Пас:1·е 'ftpcн.e 1ie може бид•и wu. Пасха Вм:
ирсшt. Због светлост.и nупоеа ыесеца, ne хте

доше д11 стално y·.rnpдe ове две Пасхе на петак 
и ведељу1 ') пошто би оне често J:HI.C'l'YП:1.lLC noc.11e 
nyнora ыесеца - у оnадаљу њеr·ове ~ј~ј вости. 
Да&Јlе, у избору између дана сед~шчвоr и nу
нога месеца, дадоше онn првевство пуноме м~

сецу, као што ј е и у старозаnетно,ј llacxи. 

Ннсаn li:\O у c.yuiJтy, :Ht r!MIIJШ !rl:'т:1к ~·:m м.:t.\a .it' нлy t.rt !ЈсзnЈ_;. 
а Вскрс је fiнc) 22. ЉнщЈ t D ( 1ЩIIIO~JЩI <1). - (Ј 1щ nр:1КШ\ "'IN ~ 
r~arд:ttma ~.;:~ JtO]Jt:IГ\'TI I M 11р"пщ~о~1 A1lotjTQ.1tжнx Yt."tt\1101111 ( 1\.љ. 
V . !'д. 1'7). (Нщщ ; 'IJoCTU.•IIIJ/JЛ.eltiЛ KQ.\1/lCCitl ао 60Тf!1ЈОСУ О pe
ljiop ,!t'ТJ ~;амmдUсря оъ Pocci". crJ'· 43--Н.). 

Олноt.'ЈЈО IIЈНIЗпоu:.ыьа Bn.cкpc:t 'll,,,,re~y 15. 11 21. да·н,а., 11.1111 
нз.чеfју 16. rL 22. д~:ща и:щ,t-учпо ец мл:~,мmо ~ЈСL'счсџе, nn}1tШt' 
t:Y 1\YI't! 11 IЩjupe OГIJj')lfCIIO U]J CШilЖ/!. Зt:IMCt)y (l.llC!t!Ot\IЏJ111jt·l\ н 11 
рИ~СЈ\6 IIJ)К» C. ДOttiЩj C JIOCT:J,j :I.XY IIJЭCUHI)KC CUC t,;дaU IJj l.) З боr 
Јtре·:еањ:Ј. npaoot 11ytшr мссrц:1 н :t н сt!у , који, ;щоt."tn.јућн ~ta.to) 
110 ~щло, 11nпослет-ку се нокАОП t! (ј:\ nлекt:ан.чщitј)\ПМ 1!3t;Х:\.Ш IШ 
]4.. Д:\ПОМ у COIOI:\ ГО,ЩЩtМ:\ 31\JCCJI('IiO Г 1\pyra . ra.дii. Jip e ntt)JJ(f! 

с:НIЈ!Пм ирес·rадоше, јер се н у ам~кс:шдрнјrкој Пl'"'ш поче "·" 
хада, !~амо tro себ 11, нразнои:Ј.nt В:н'. крtј лзме~у 16. п 22. дан:t 
од upaoe .млмиuе ыесечсве . llorpeJJшy о»у у .iмпо11С дnн)' -:
која се caMQM собо~t Шt/\улплn - адексапдрtЈЈслn щжn:t 1Ш1С 
nсuравпл:\; n ри.мска црю1n, uвдеhп, да nд сада 1te "'OlJCI ollJrrc 
noмnpaтtt :В:\СКЈ..IС на дру r•у недељу кма 14. л:ш тt:~.;нrс у t~yt!ory, 
y~;JtOjll у свему Адекс::шдрllсt;о l!acxa.lml JiO)Hty·r ~;ој rt - :!бог 
oue 11:\ttyn,ьcJre пorpe ur!'e у једноме дану - iieme Jtao n~ручен 
а:\ њу. Ето, па 1:ај на•пш само 'Ue6o је. u.1.ШIJ..I1MO ове дбе t~pкuc, 
н 1\овело до tto:rnyнor сат.н~оса цедо Xplrmt.:щ~;твo Ј' uоrл~ду 
ттраэЈIОDit.Ња Вас&рс:•. 

1) Јiа r·лела. да су субоiу npu.знon1мn км лаи nд~1орл. 
(место недеље) п за nреъ1е Пnсхс је.щ nl)ccнe хлебоuе, t:ncлнN 
као п Јевр с,ј tЈ . дао,~.uлщјсtщ Сабор (о~;о R4:З. rод-) з:tiip:\IOIO ј е 
стsетковата суботу nравилом 29., њ uресне х.!!,ебо ое 1tраtнtлом 
38. Оба ona rrpмнtMI ло свој нрнлнЦЈЈ 113дата l\Y nро!1Ш 1\::!р· 
zодеюr:мана, ј е}) lfиj e .в еЈ1о вл.'ruQ, да еу се ъrn rJI а тлtщтнт1 оетадrtх 
ХрооЉана nошто R!lje бn;~о потребе за :со. 

63 

Други nак Хришћави махом на jyry (Егиuат 
алексацдријска цр~.tв:t) , и заnаду (римска 

црtша), уобичајише, да Baci'-PC празнују навек 
у педељу, која прва до~е поме 14. Нисана јер 
је Христос у недељу nаскрсао 1 а усnомену на 
страдање и смрт Христо.ву npeuecowe ста.11но 
на петаit 11ред ТОј\! недељом (ве.11цки n e·rat~) . .Код 
њих могаше Васкрс nасти . од. 14. иск.ључно до 
21 . Н[!с:ша зат\ључно (&од рцмске д1жве од 15. 
"Искључно до 22. Нисана з:tli.IЬY Ч[LO). 3<~ 11о'l·врду 
ове cnoje пр::щсе пuзюн\.ли су се (piU1CII:a цp f\.na) 
gn. npr-шepe апос•Ј·ола Петра и Пав.11:t. - Ну и 
онк се за дуго поводише аа ј еврсјсrtим рачуна
њем 1:ремева, оамо пра.звујући, Bacr<pc навек. у 
недељу п пос.11е 14. Нисана (римска црrtва пос.11е 
15. Нисана), не naдame 'l' O толrшо у очи . И они 
се трудише, да Васкрс падне само у прввх 30 
да;на продеt,а, 1t.ao год и Јевр еји и Њартодющ

мrши. 3а дуго не до rтуштах.у, да се 'L'a.i pa~мn.tt 
повећа на ;3 5 даRа, док A.lleкcn.uдpиjc!ta 1~pl\.Da 

нпЈе nрва то учивнлn., naje 'L'arщ и до данас OC'I'aAo. 
Али у 11. оек.у нојави се IИд егппhав~.:tшх 

Jeв1>ejit други кмепдар , I<оји се оснив:Lше U:l 
19. годишњем кру t'У месеца. По ·rо ме 1tалендару, 
лова годнна код Јевреја пuчпњаше са првом 
ммлиuом месечевом noC.Ile 29. августа т. ј. после 
nочетrш нове еrипhанске године (ера Се.I.I.СВ
кпда). Оредња вредnост l'Одине износаmе 365 
даr:ш и 6 часов·а &ао .rод и јуАијанс!\.а, а 235 
синодских месеЈ~и беху тачно ј ед,нак.и са 19 ју
лијанеiшх годи.на = 6939 дњпа и 18 ча(:ова, даме 
ЈПl>аво оно.71ико, кo.11ufi.o лоцвnје ~а.11азимо у АЈек
_сандријској Пас.халијп (Види: Etude suт l' wni-
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ficatio't d-n Caletulriet· par l' аЬЬе Memain стр. 
31.). По томе календару могаше пасти Пасха 
кад што и ва 18. март, дакле на 4 данњ пре 
npo.11e·rњe ря.внодневице, ftoja тада беше 22. марта. 
Бр:·ю се онај кадеидар расщ>ос·Ј·ре n 1юд oc'l·a..zшx: 
Jen}Jej:~, у римсмј имnеријn . ') Rа.р•rодецимави, 
па скоро и сви остали Хрп.шt.аnи, поведоше се 
п ~а uвr:tм ноншr јеnрејскюt рачунањем, џа O'l'· 

п uqеше празnова.ти BacJt.pc. кад што аре равно
дnеnпце, први (&ар1·одецпъшвп_) опет нечекају1и 

недељу, а остало само у недељу . Без много ри з
мnшљања узеше дакле скоро сви 18. март за 
датуа[ равнодпевице. Истина, Алеttсандријска, 
tиpujCI\<t и римска · црква nокушаваху доцниј е, 
да се еманцпнују тог ново1· јеврејског ~ta.lleн 

д:tpa, сас'l'ављаху независно в самос'l'МВО па.е-

хнлне та.G.п.ице Ge3 обзира на Је.вреје - а.11и 
узмуд. Хщ;юлит (у pn.ьtcttoj црttва) у своме 16. 
годишњем кругу уаео је 18. мар'I' за датум раu
а:одеевоце (од 222. год. до 333. l'Одшrе), а Си
риј ека цр~tва у с.воие 19. rодишњем кругу, узе.11а 

1) Овај нон 11 к:L!\ещар одржа•• се код Јевреја peд3rnouo 
кр:tтко 11pewe. до 360. rод11ае. - Јеврејск11 рабшш брfЈо IIJЩ~Ic
:l!ltшe, д:Ј> се !Н\ дужпuа rодt~пе _шr дуО&ПШЈ. месеца 110 CJlf\щy со. 

troдtщuмa 11з A..uazecтa, доЈе Ј О дз.о Х11аарх најчуnеюrјн ас· 
трrшом ctapor!\ .\оба (око 150. rод. np_e Xpлl)-ta). r:; :rora чуuен11 
JЫIX.OII рабюr Хџлељ Хапас16 (1шtet1y 34<1•r 3tiU rод1111е), ЩЩJЩIIII 
ouo rреюкс, удеснuшп, д11 с)Једrьа оредrЈ uст rо,џшо нзнос11 365 
AttHca б •шсоса 5:3 .чии. •4 23,4 сек., а сродrм дужнца месСI\а 
29 ..tщm 12 часtЈ_иа- 4-i мrш. 11 3,3 сек., Мј е се uредносtiТ liOT· 
ny11o CAn.aty са Xtш:J.pxonнAt nод:Ј.ЦI\.111.\. Cr1 ~ ос1:а.ло као : uоче1:ак 
rомtпе (са rrpвow ИАМШЈои: IIOC.fe 29. :'urycтa Jt.AR 1. Тотом), 
19. rод11шњн кру~. лоња rрапяцn Dacxe (Н! )t:Јрт) остадоше ue
J1 ЭIIeњerш .. JeвpeJ II ~с 11 л:щас с.ауже -rнм попраu.љевпм tt:~.LeR
Anpoы, ~n да ЈС. aoar не-rачве Аужнке roAillle, доња rрnвнца. 

nо~етка tOAJIBC соыа. АО данас са ~9. asrycтn ва 24 авrуст, n. 
доња rравица Па.схе са 18 11nрта ua 13- март. 
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~е такође 18. март за датум раввода:еnице. И по 
Једним п по другим таблицама 1юrame да&ле 
оuет Bacttpc пасти аре ра.вноцnевице.') Ну хрпut
lшвс&а црквена година uочиљnше тада са рав
водневицом (22. марта а_ завршаваше се са 21. 
мартом). Почеше се jan.љa'l'B сдучаје.ви, да се 
Вас~рс празнује два аут у једној црLtвеној го
диви (врви пут у поче·t•в.у после равнодневице 
а други пут при крају исте године пре равпо~ 
двевиц~). а. идућа l'одива за њо~[ ос·щјаше без 
Вас1'рса! Према склопу тадашњеr јеврејског 
календара, ова.r•вn случајевн моrаху се мд ltа.р

тодецииава деша~а.тn дв/1. пут у свакој периодп 

од 19 ју.IШјанских година (у 5. Визавтинском 
uли у 8. алексавдријском, и у 16. Визан'l·иском 
или 19. але&сандријско:м •~pyry месеца), а по 
Хиполитовим: и Сиријсю:1:м. таблицама, дешаваху 
се ређе због чекаља недеље. У рпмсrtој црtшц 
десио се тај счч.ај посдедњи пут 21. жарта 
387. годи_ве. Она је те годи11е празвовала Васкрс 
у са:м.о дан службене равнодвевпце (21. марта), 
а истога дана би.11а ј~ u jcвpejcita Пасха (15. 
Нпсав). 2 У александријској цркво nразнован је 
25. априла те годи.не. 

1.) Се. Акато~ епuско u у l.laмщmjcxoj цркви -(који .беше 
ylfeu.пк A.lleкcalfAPJIJCкe цр~tве), саставно је један uacxaдEIJI 
компуж па осн~ву 19. rолишљеi· круа•а. са раояоднешщом 22. 
~I :Ј.рта ; ал11 ОВЯ.Ј ко:мпуж _r:~ыa.lj_ame мооrе l>l&иe 11 иедостажке, те 
Је nn брзо у Алексаnдрi1ЈСКОЈ цркnu заиењеu дpyrrrи тaчnnjJUt 
(285._ roмne) ?а Ј>&вuодuевпцом ОА 21. март&, кој п ј е доципје 
усв оЈ ИО Впке;скn С!\бор (325. r.) за све Xpum.t.aвe. 

_ 
2

). ~ овом прп.шкои- као п оnше nута- рп)(ск а. црква 
У чnюr.ta Је изузетак од C80z оасхмноr комоуrа uраэпуј)'"" 
Ва~крс у 15. лак MAaдune (15. НI!Сава). Paunje uо~епуско, ,,а 
rn ЈС 0 8 Dp11UЦDII& nра.знова.ла ОД 15. ОСК..Ь)'ЧЈ!О АО 22. дана за-

ПfАЗПОВАЉ.& BAOIU'CA 'У ДАН IIYПOfA iii.ВCJ:ЩA 5 
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Поред свих гоњења, којима беше тада ив:
ЈЈ.ожепа. Хриш·ова црк.ва, ови теmки СЈЈ.учајевИ 
не :могаше остати веоеуђени. С тога, на смро 
пзађе строга а11осто.ilска. забрана (rелмо ирави.љо) 
које гласи: 

Ако иоји еииск.ои, свеW!l•ении ~ми ?апон u;рав
нује свети дан llacxe аре равнодиевиие са Је
врејима, да <-е .7tuшu -чина. 

А да би сви Хришћани би.1.1и једно~ на 
чисто о одредби и дану nразuовања ВаскрсаЈ 
издат је онај раније наведени uponиc Аzюстм
СЈШХ Уста?tова Књ. V. l'.il. 17. (Види С'l'рану 
18-:19.) 

Сва&оме читаоцу биће јасноЈ да седАrо тцза
вило забраљује оразноnање Васњрса са Јев}Је- -
јима u;pe равнод:невпце, а ве и noC.ile равнодне
Еице. Не спомиље се ту ви недеља ви Карто
дец-им:ани . ГАмшо ј е, да се не сме nразпопати 

ll~>Y'i11 0. што беше trротлипо Аnосто.псюtы Установама (У. 17). 
- По Ам.ксандрftјском компуту. требала је н р11)[1: к~. цркuњ 
ла 011е rодщrе ЈЈЈ)азuује ВасЈ;рс 25. ~11рnда, :мп 1:0 ыщ оАбн 
- nразвов:иае ra рњдпје :г \. мар~њ на смш дю1 pnnuJ)ДIIeiнщc , 
него М1 uoc,te 21. апрјi.~а. Пошто цр~;nона rодшщ н тада JIO'IIL
њaшe 22 мn.рта, а nретхо,џто r·ра))њuсие rодлпс (3813.) Baci;p•: 
беЏЈ~ 5. 11НЈНШ\, ·to је рп:мска IфКЈЈ !\ у о110ј щжnеној roд 11HII 
tOA 22. ~щрта 386. до 21. ыарто. 387. rод.) Пf>ll!JНI)naд:t ма nута 
Васкрс. - Алеtш:luдријскu тадашњn etrJit:KOtl ТеоФtt.л.о, у'Јянп 
;ш раније nротест код ромске цр~tве cкpety~.ll јој шtжњу нn. 
tп\ Q~)' н~Ј!рюш,lnосt, мп узалуд. - Ме.lјутны /Ш 27 rод11на 
раюiЈе . (360. roдrme), рлыска l(pllfiR следова,):• ј~ савету Алем
t: андр1IЈ!щс 1\рКве л BaC1ipC upaэнoun.na 23. :.nрндn (11е~:жо Н>. 
мap'Ii\). 

1) Rn.A су шџмu: сммо ааостољско rt,Paвtмo 11 ·onaj 
upotшc .AtfOC'l'O.ЛCtшx Yc·ranoнa (Rњ. У. r.<J.. 17), мао 11 то, да 
л11 је Једв:овремено бnдо, BliCaм мо•·ао тачно дозна.тu. По псто
рцјсюаt 11 аt:тропои'!ким uодацнма вр.по је в!}р.ооа:rно, да uy 
обљ .овџ. ПЈЈаоп.щ мор:ма биrл Форму.41fсана у првој ЈlоловЈШЈI 
U. ве&а., јер тек посАе разорења .Т еруса.юmа (70. roдttкe), ј ав,ьа. 

1 1 
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аре равнодневИl~е. Да је 'ИСтоме nравилу б1ма 
намера, да па свагда забрани nразноваље Бас
крса са јеврејском · Пасхом иsостав\iле би се 
речи ·"u;pe рав~одпевице" и Г.ilaCII.ilO би оно још 
:&раће овако : 

Ако који euuctcou;, саештених или ~а-поп 'ара
знује свети дан Пасхе са Јеврејима, да се 
ЛU'Ut'U Ч·U/1Ш. 

Ну ово тако пе гласИ, што је знак, да не 
забра'Њу:је празновање Васкра заједно са јевреј

ском Пасхо:м аос.ље равв:о.цвеnице. 

Иста је вамера и овоме nропису Ааостм
скuх УС'l'анооа (Ењ. V. Гл. 17). Он иsричво па:. 
ређује: да се Васкрс лразнује иосле равво
дневице у недељу између 14. и 21. дана од 
:младине месечеве, да би се избегло празноваље 
аре равводв:евице ·r. ј. евентуално два nута 
тодишње. :Исttључев:о је празноваље љегово у 
14. дан :м.ilадипе (14. Нисан), и у друти &оји 
дан се:м недеље, што беше управљено против 

1Ш.Ilо-азис[ШХ xpuшliaнa (Itартодецимана). Рече
шщама; 

11 
Тако исто у будуье избегавајте нра

знова.ње овога nразника заједnо са Јеврејима, 
јер mt не11tамо више ништа заједничко с ЈЪима, 
љоји се варају у рачувању времена"----

се нешто доЦifнје код еrоnћансrшх Јевреја. оов11 ка.1еuдар, 110 
JiOne се Пасха ъrо1·а.ше o:paзeona.tn I~pe раВЈIОДL1~1нще, 1П1:О оба 
ова аращма з-абрапише мд Xpnmћa11a.' После другог разорења 

.Јеруса.д 1rм:а. (под Ад'}!nјано~ 128. Г~AII~e) n ковачвоr р~СТУ.Р?!ња 
Је11реја по свету, кад~ в:•ЈчреuцЈп П1ЈЈ!Освеште111\Чit JCRJ?CJCKJf 
i1зrпбо·ше, овај ·erиut:iEIOiiO·Jcвpejcкi1 кадеuдар бн усвојео од 
свих \JIIBarora. У :r0~1e ра!!Ь!аку вреuепа п прол:етња равuо;Џiе-
111tда. покла.паm~ се ВЈМО Аоб~о оа 22, мар:rом, IIOjlf се u:.u.азн 
у Кљ. V. м. 17. :Лпо·стоАскнх Уставооа. 

5• 
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наређивало се Хришttани:ма да сасвим напусте 
јеврејски начин рачувања времена, да сас'l·аве 
свој хришЬански рачун, али се вије ва.:меравало 
заGр:1 њиватп ц празноваље ]3act<pCil- са Пасхом 
аосле рn.nв()дFЈеnице 1шд случn.јяо зајелно nадну. 
Јер, доuуш·r:\њем Васкрс:t у 15. дан млалпне 
(у дан nynora :месеца у uеде.ъу), допуштало 
се саАсим Т'U-At aJJOt~tuco.м и његово еnnнтуалuо 

nразномње 15. Нисана (у први дан Пасхе), 
који - по jenpejcJto:м рачуву - т:шо~е може 
пасти n:t педе.~~>у (p:tчynajyhn је од суботе у 6 
ча.сова у вече) и поклонити се са Б:tс1~рсом. 
Датtле и по независном xpишh:tRCI\OM }Htчyny од 
jenpejc1•ora 'l'lliШП случ:tјсnи MUJUMI" су се де
шаоати, ю\ су се - nилосмо раније - 11 де-. 
011\.В:\ЛЈI '1:1.1' ДО 23. ]f3.pTfl. 783. ГОД11116; МИ 
ПОШ'l'О СВИ uexy f(iQCJte }НtВНОДН6ВИЦе (21. мnрта) 
юљо пх не ::~абрањиваше. Да се је тnм рече
шщn.ма на.мераnаЈ! о "а свагда забранити nоiuш
пање Љtcl~pca са ll:1cxoм (и аосле раnнолнеnице), 
дошао би т:tј ироал~с сам собоъr у П})О'I'lшречв.ост, 
ј с р Аоиустити Васпрс у дан z~yнoza месеца пе
зависпим хриш"hапсни.м рачупом. а спрйити 'Ње
zово иоклааан,е са Па~:о.м аиw.л,утн.а .ie немоzуfi
ноС7'. То Ъе мислим <iБaltoмe јасно бити. 

Да видимо, к.юtо су nоједине главније цркве 
постутrиле nрема овим двема апостОЈЈским на

Ј)едбама. 
Од свих цркn.nа хришhавсЕtИХ, Алюссаn

дрnјска цр1ша вајтачније је постуnила и по 
седмом. cr;pcumлy и no ономе проаису аnостолском 
(Кљ. V. Г.11. 17). Оаа састави - као што lШ
досм:о - сrшосталан :к.о:мuут ttesaвucan од јев-
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рејскоrа. llo 'l'OMe 1~омnуту беше не.иогућ.ан 
Васкрс пре равводпевпце, али моzућ.ан у дан 
nyнora месеца (15. дан мл:цnв.е) аросе1tнО по 
један пут у cnaюrx седам rод'пн:t. Ра3:\ШК овњј 
од 80 дана, у коме се има nразповnти fiacкpc 
(по старијој традицији xpюuhaвcl\.oj кад:Ј. ра.вно
двевица пада!Јiе 'lilt 22 март, од 22.мартаиспључно 
до21 . аирила:Ја?сљу•то- uрви проле·1·њ·ff месец) 
мораде nовпспти ва 35 дана (од 21. марте~ 
ucltJЬy•tнo до 25. апри.л.а за.нљуttНQ).' Је}Ј. де
шаваше се, да 14. да n младине ( Шlсх:нnа 
rраница) nадаше у извесuим rџuвама ti.pyt•a на 
недељу 15., 17. И.ilB 18. априла; тљдn. Васкрс 
мораде долазити седа.и дана доцније (22., 24. 
иАи 25. љпркла) дакле аосле 21 . апридn. Ови 
би се мучљјеnи :моrли избећn узњ~ањем s:t па
схыне rрапuце Пl)етходпп 14. дан мл:~.лине (30 
дава рапnј е), а.ЈlИ ов падаше аЈ>е' равно,щевпце 
вu 16;, 18. или 19. м:tрт; оnи шш )Џ\'Ј•уми мо
rаху у извесни~ годиш1.ма шtс·rи на IJeтaR или 

суботу, и Васкрс би се мора.u Щ)азноnа:t·и cvpe 
раВ110ДН6ШЩ6 H.l\11 па Ca:\11I Дi\П p<tDIIOAHCUИЦe. 

То беше :шбрањеяо, док повпшавање раз~а"а 
од 30 1ш 35 дана ве беше ни чиrtr з:tбрање1:1о. 

Сиријсn.а црква усвојила је 19. годпшњи 
месечев круг тщо и А.llе:ксавдрисi\а, са llC'l'ИM 

насхалвим границама изузи~1эјући са:мо две: 
мес'Го А.llексаuдријс}(ИХ nacxnдllИX rра11ица 17. 
и 18. април, узюrа.аn. је месе н, дана раније 18 

1) llo тU I)ђењу Ges. Toщ:lit~i~a учtнш..tn. ј !:\ то :360. rодннс 
к :.t.да ј е иplltl rr.yт 11раано11а .. ш Њ~t:крс аоСАе 21 . ::111JHiд:t.. Од то..џ1 
r<~> сtмно пра.:щујс у ра<!ы:~ку од 35 дз.11о.. Вщн Ј,а Рщищtе 
tt lt& Peuples 1901. стр. 321. 
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и 19. .март. То се дешаваше у опим двема rо
динамл. 19. годиmњеr месечево1· кругn.1 1.а.да и 
Ј свреји празповаху Па.сху wpe равнодневице 
sn.једпо са ltартодецимавnма. (Вн·ди: Јlостан.о · 
вленiя ко.миссiи по вопросу о 11еформ1Ј кален.
даря въ PoGciu c·rp. 33.) Као т'рајљи ЈНЖ Васкрсу 
допуштате 22. :111рил заtсључпо (поm1'О јој вај
rюзnпјn 11асхмю\ rравnца бnme 15. aii]>nл), али 
га зато празноваше кад што и Uj)e, р:-~nнодн е

nице, када 18. или 19. март пад:~.ху у ~~уrюту. 
У самој ствари, праsnоваше ra и она у 3б разних 
да•rума (од 19 мар·rа до 22 аuрила зnк.ъучно), 
од којих 3 беху пре pn.uiiOднeuицe, дort у Алек
сандриск.ој цр1шн та 3 датума беху после 22. 
априла. - Прпстал•ще ове цр&ве у Слријн, 
rtojи sn, }нtзлик.у од :Картодецп:мапn, прuзноваху 
.Васкрс са:ыо у недељу, лро:шаше се шротоиси.;:r;и

ти.ма. У свима ocтa.iHI.bl roдRIIa:ы:~. ( 17 па броју) 
месечеuоr 1•руга , празповаху Васкрс зn:једно са 
Ллександријском црtсвом пош·rо им беху исте 
nасхалне границе. 

И римска цр.ква није тачно поступила по 
помелутим щюписима. Она задржа Хиnолитов 
начин, да Васкрс празнује од 15. ие1...ључво до 
22. дана. закључRо од .младине месечеnе (Вида 
llоста~/.оменiя 1СО.миссiи ll/O воаросу о реформ1Ј па
лендаря в-о Pocciu стр. 48-44); имађаu1е најnре 
16. годишњи, ~атим 112. rодпшњи круг (7 Х 16= 
112, по Хиполиту), 11 доцпије усnојп 84. го
дшnњп t~руг (3 Х 28=84), у чему се јако ра
злrшоnаше од Алекеандриске п Сиријске црк11е. 
Па и uасхалве граuице у приЈ.ичап број година 
разлю;оnаху се од Александријских. Труђаше се 
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веома упорно, да одржи Васкрс навеtt исnод 
21. :шрила, због чега мораде и ова, у no неком 
rодипама узим:м·и за nасхалне границе датуме 

пре равнодпеnице (Rao п. np. 18. март :место 
18. аnрила ltoд Алексавдрnнаца). Ти:ме се и 
Rод ље о:моrуЬ.ише случајеnи Васкрса тzре ра 
вподневице или па самп дан равподневице, који 
беху забрањенп. Померањем Васкрса ва 22. дан 
.мл:Lдnне - enaк'ra ХХП, што наравно није смело 
бнти, ови се слу1щјсnп знатRо смањише (мо n. 
пр. 292. гол. померен је BaCI'})C са 20. на 27. 
март), али се сасвим не уништи ше; с тога код 
заос·t·<~.лих случајеnа вnре"ђиваше кад што, да се 
празнује истога дана са Алексапдриском црквом, 
?ЈТО ретко кад усвnјаху све подручпе јој цркве, 
Јер се ·rиме Вас&рс обично сnуштаmе на 15. 
дап MA.fi,iJ,ИlJe; а у по неким сАу'Iајима nразно

ваше га ипак у 15. дан. младине n вn сами дан 
Ј>n.~нодневице (као в. пр. 303. године, пn. доц
ВП.Је и i:J87. год.) . У невољи својој, чешhе 
nспраnљаше и дотериnаше ве·1·ачаti 84. годишљn 
.круг,·~ не хтевшп за дуго усвојити r~ра1ш и прак
тnчвпЈи Александрис.ки Rомпут. I~ao rАавни pa
З.ilor вавођаше nредаље аrюстола Петра и Пама, 
по коме се Васкрс сме nраsновати само у првих. 
30 Аана . npoлeha, дакле н1t тzре 22 . .марта ни 

. noc.~te 21 . alђ)U4a, а .међутим видос:мо, да га иоак. 

. 1) По жоме кругу узнмn.ше, да оу 84 jyлr~jn.tiCtte rодnнс 
ЈСАШtко са 1039 СЈшодс1шх )JCl'eцn. То нс беше 1ш npn6..tнж1to 
'lawo ; рnзлнка nзuocame l Аа,. 8 часова tt 42 .~щнута. Jlo 
алексаi!Арпскох к pyry аак, JI:~ЗЛifJtn Jt!lllleђy 19 rод11ва 11 23;> 
мес_сцп тtзtiocaruc само 1 •tac 28 .кtи~. 38

1
5 Ctlf, ~а коју се uo 

СВОЈ прuлuц11 lf незнаt1м1е 1:ачн,о колшса је. 
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прnsноваше 21. :марта. Ну важ11ији од тога ра
мога uеше по свој uри.нщп - тај, што се у 
Ря.му сваке године 21. априла држаху 'l~иJmвнcvre 
шре (стари вn.родви правник), за које гледаху, 
да не падву аре Васкрса (у страсну недељу), 
јер се иначе по би :мог.ле држати. Зато ова ра
дије нразноnаше Васкрс и 21. :марта, него ли 
ломе 21. л.прплn. 

Мало-n.знјски uа.кхришhавн (кл.ртодеци:маFЈn) 
не хајаху ви З:\ сел.мо apaou~to ни ва ouaj o,poauc 
.Ааостољси·и:t.: Установа. Они продужише празно
ваље Васкрса по стn.ром. не водеЬи рачуна нu 
о дану веде.љво.м, ви о равнодпоtнщn. 

3боr ових весуr•ласпц;\ Ј!рви васељенсн·и 
сабо11 држ.11.н у Нпкејн 325. годппе (коме је нрн
суствuвао и цар Ковстав·rин), морао се бави1·п 
и овим питањем, али га пије одлучно и деФЈI
пи'l·ивно пресекао. ()д 20 nрави.1ш издатих тим 
сабором, nиједно ве говори о Васкрсу. Да се 
ј е и тим: пптtнье бавио, има:мо доказа у дnс~ш 

носланnца.ма, од којnх је једну сабор ytry'IЋO 
cвm.ra црttваыа, а другу цар :Констаптиа еnи
скопима, к.оји вису првсустворали сабору ; сем. 

TOL'a има још неких доку}[епnта из позuијсга 
доба, који спомиљу извесна решеља caбopctta 
ОДtlосво овога питаља као : P1·ologus p~cJu~lis 
Кпрпда епископа Але"савдриског; писмо шше 
Јlеона I. цару М<чжијаtrу; једа.в одломак na 
1.1.рапских ttанова, одломак из сирсюЈх к~~нова. ит.д. 

Ево .како I'Ласе посланице и '1'11 доt•ум:еnтн: 
Саборсха аос.л.аница l'ЈЈ.аси: "Ј ав.љ:Амо оам 

радосни rлnc и о суrласвју, које с.мо ностиrли 
у погледу дана светковањn пасхе; по nашnм :мо-

.лu·rвамл. п ono је nитаље рјешепо таг-о, да _сва 

источна браћ.а нащ.а коЈа су арије соет"ова.л.и 
аасху са јудеји.ма, од сада ће ;е свет~tоватn за
једnо с ЈНtм;ьnпима, с па:ма и са свима о.аима, 

који је u:-~ лpenROCTit свет"ују но вашем обuч ају." 
Јlоманица цара Константu;па гллсп: " Раз

nрав.љано је бпло п у погледу с:ветоt•а дапа 
пасхе и обt1и:м: гласом. призваво је за добро, да 
сви. xpucтjшnu1 шr. z4je Q1t,U, ж·ивили, имаЈу свр
~иавати саас7.tте.л.1fЛt араан·ик саете аасхе једноz 
ucтoz дана . • Јер, шта може би·rи љспшсt'а п ~ве
чавијеt'а, него км се nрмвик., којп усађује у 
нама: паду на бесмртије, tветх.ује од свију јед
нако, по једнакомс чин у и по у'l'Вр:ђеноме реду V 
Прије coeza У'tинило се је н-eapu.~tutm·llм, да се 
ов~ј свети nprLЗнuu свет" уј е заједно с ју,ЈЈ.е,) IUMt, 
Јюјп, or.tшpнnвrrщ своје ру!<е бе~аЈtони·пш чпноы 
праведно су порn.жевп, .-ао нсчистп, душевним 

слепилом. З:шустпвши њnхове ouuqaje, ъшого ће 
боље битп, да с:;с у Gy дуће продуа\.ује онај t(pauп 
ред, ноrа смо r.c ми дрт.нли од времена стра

даља Гос11одњих !Н\Ii. ло да.в:~.с. Ta"D, дапле, иека 
не буде н1tш,та ибћ.еzа ме~у нама и мpcnOAt ју
дејсхоАс свјетином. Нама је Cн:tG11'l'Cљ (IOtta:iao 
другу стазу; иашем cвc·ro~r боrоnl)штовању при
личи cuoj рr.д у времеnу n свој sarюn. ДржеЪ11 
се OLI()ra суrласно, .љубезна браьо, ми ћ.емо тиме 
одСТЈЈаН~tти од себе сра.мотuо о нама мне-ње :ју
деја, каD ifa ми не можемо иезависно ОА њи
.~ових ус7•анова соетковад•и ао себи. Вего, о qему 
су у стању прrши .. шо мислиТII ови, који, извр
шnuши убијство Господn, нису :веh nри своме 
уму~ Оuи стуnају ве по веком разумвоме правцу, 
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него повл.аче се за тим ку да их П()веде љихово 

противпичtю малодушје. Зато они и у ово~ CllY.

чajy не виде и стипе; увјек у забл.у ди яаЈОР-Ь~Ј , 
они, у мјесто /ЏL се мудро nоправе, светњу.]у 

ю~СХЈ два nута у години. Зашто би :мк сљедил.п 
· њим.а, кnд се 01111 очптu у нajuehoj ааблуди на
Ј~дзе ~ JJfu не ћ.емо наравно себи доаустити, да 
се ,4ва аута у једној истој години свет1сује nacxa. 
lla!i да нама и није све ово uред.11ожено, ваr11е 

Ћ о само бл.аrора~умије noc·rapa:rн се, м се чисте 
душе nаше ве осttврпе обичајима н~јrорих љулп. 
Осим овога, треба узети у обзир, ла разпо~.llа
сида у nоrл.еду ona.ti.O nажног ПЈ•азн•ша ВЈере 
нпје юшако суr·ласва ни са блаrочас·r•rј ем. Спn
сптељ uаш д:ч)Ова.о нам је један лан да све'r.ку
јем:о наше ослобођеље, 'r. ј . дан љегови~ cвe·rux 
страдаља, и хтјео ј е пма·rи једну свОЈУ васи

онску цркву, ~ако би cn11 чл.аноiЈИ исте, ми. J•o
.11\IKO ови били \)аsтављени по разл.ичви.м G't'ранама, 

проппtшути били jeдEIИllr духом т. ј. једино~ 
бо,sанствевом вољом. Раsм:исдите сами no вашоЈ 
светости, мко је зло и неупутно, кад у једно 
време једни посте а други се веселе, и за тим, 

носље дана nacxe1 једни nроводе време нразну

јуЋи, а други чувају још устапов.љеве посте. 
И sa'l'O божанствени је промпсао одредио да ово 
буде ва nрави начин исr(рављено и довмено rtOA 
једно арави.л.о - на што, ја мислим, ени he се 
сагласити. Кад је све ово 'l'ребало исправити 
па начин, да ме~у ua.~ta ue оста,~е ~ишта uбfi.eza 
са оним 01~еубијци.ма и госаодоубщцима, Одј)е
ђепо је, да сви морају примити онај ред, rщо 
најбољи и ва:јприличвијв, кога се држе све 
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цркве, које су у западним, јужвим: и сјеверпи:м 

областима државе, и од кога се yкJtaњn:iY само 
пе1tе источне I\ркве. Ја мислим, даЪс 0110 би·rи 
nовоЉИ'rО и вашем благора.аумију: ваша Ъе рnа
бори·t·ост, бездоојбепо, радоспо nрн.митц око, што 

се једнодушно и сугл.асн.о чуоа у Рим:у и И'l·а· 
.лији, у свој АФрици, Испанији, Галпји, Брита· 
вији, Египту, .д.ющји, у свој ГрчRој, у областима 
азијсRој , пантисrюј и Itилиюiјсrюј . - узпм:.љуhи 
у об:ыр, не само већиnу црl\ава у сnомепу·rи:м 
мјес'!·има, него и то, да обће cyrлacr1je у овоме 
мора бити за све и св~кога пајсветијим Ајел.ом. 
Осим: тоrа чини се, да и здрави смисао захтјева, 
Аа JltU пе.ма.мо . нUШРа обfi.ега са арестуапиЈrс . ју
Аеји.ма. Краће лм 1\1\Жемо: по обћеи суду своју 
уставовљево је, да се свети аразиик zиtc:re и,ма 
свет"овми од свију у jeд0r1t исти дан. Њ:~је при
стојно да буде разrrогласије у norAeдy толиttо 
светога пvедм:ета, ц боље је сљедити такој ус'l'а
пови, која је чиста од сваке туђе заблуде и 
rpjexa. Ово Ш'l'О је устаuовљено no Во.rо:м ва
дах~;~утом суду 'l'олиrшх и тако светих епискоnа, 

}1Ора се см:атратп uзраsом божапствепе воље. 
Објавивmи установе сабора с.:вој љубезној браћи 
нашој, ви Ъете примити и ос'l'Варити 1Ю.11ИКО оно" 
о чему је IIpиje сrrомекуто, т. ј . исповједање 
вјере, толико и одлуку,- у погл.еду светковаља 
пасхе. Ово ја желим зато, да би могао с вама 
sn:ieднo у један исти дан светковати сnетп пра

зник и заједно с вама Р'адовати се о свему, и 
да би, видећи тврдокор'Восr дјавола, укроьеву 
вашим чииима при nо:моЪи Бога и видеt1и свуrдје 
да .напрсд~је наша вјера, ми.р и једвомис.!ије; 
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могао уанјетп заједно с вама блnгодарну пјесму 
Дnвачу свега добра n Спаси·t·ељу Богу. " 

Rирил Алексапдр11јс~и у своме Fгologus 
paschctlis наводи: "Велики С:tбор једногласно је 
ус·rЋнонио да црква Алек.сапдијс1\а, пошто је 
ояа пnјвеш1'Ија у томе, caonhyje свак.е годиве 
кроз nослаrrице римској щжви дан, кад па.;џlју 
Јtал.е нде или четрнајестn, т. ј. дан, кад се им:t 

све·r·коватя nacxa; и црква ћс рnмска сао.Љuтn 
посл е о томе свој црrши .. " 

У rшсму своме 1~ару .Марttпјану папа .llaв 
I. кtw1\e: "С тога се свети ot~II (подразумев:tјуЬи 
Никејсюt Сабор) nостnрашс да уклоне прилику 
за ову norpr.mt'-J, пооер"шtјуl1и сву ову бригу -
алеttсnндрuјс••ом eшrcrюt1y (јер се чинило, да ј е 
110д старих Еrипt1ана од с•rаринс.t остма nештина 
у овом: пpopaчyliannњy) да он сnаке t'один е 

ј:шља да.н наnред 11ом.сн.vтс свечаности anoC'l'O.Il
cтoj столш~и, која б и ппсмеuо слала удаљсннјам 
црк.в:1.ма оншту објаву." 

Сва qr.тnp11 ова до l<умев·rа наnолпм no пре
воду Н. Милаша, Ј~ојс је штампао г. 'Б. Стано
јевиli у расправи ·нета•то щщзнооањ~ васхресења 
у араi(Јос.љавиој u,puou и 1JeфopAttt -л=алеЈцара стр. 

l fl., 16., 17., п 21. Курзивu су моји. 
Одл-омке и:з cпpcltllx и араnских ••artoиa, 

It:I.O и jeдalf доitумена•Ј• наt1ен у Светој Гори в е 
Ш\nодим, nошто у њимл. I'OTODO ништа ново нема . 

Могу се чита·rи у La (juestion ,zu. Cale?~d?'ier 
раг Ces. Tondini de Qu:н·enghi .ва t;Tp. 31-35. 

Из TllX посланица и доttумевата узевши nx 
укунно, видn се, да Нпкејск.n Сабор у благој п 
помирљивој Формо, забрањује околишпим путем 
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оно nето, што и сед.~tо а,аостолско Сiравtмо и 

онај ~Joauc Апостољск.uх Yc'l'Oiнuвa (ltњ. V. Г .11. 17) 
т. ј. празвовање Васкрса npc равноднеRпц,е. "Mn 
поhемо наравно себи дonycтrrтu, да се два rryтa 
у ј едuој I'одини светr:ујс Пасха." Не осуђује 
пзрвчво но 1\.ар•rодеп,имапе, пп p t i :МCJ>.y, вп си

рuс&у цркву (uротош\СХП't'о), пеРо само јавља 
"обћам l'ла.сом: nриава.11о је ila добро, да сви 
Хрис·1·јани ма 1·дј е оnи живилн, имају сnрmавати 
спасuте,;шn нразвntt свете пасхе јелног истог 
дatta," за тај д;э.н ве спо~шње nзрично rшrде 

uедељу, алn је noдpasyJ\t etш .,да сrш :морају npn
IOJ'l'И onaj ред као најбољu u лајприлпtЈнпји: 
в.о га се држе све цркв~, које су у западюш, 
јужнnм n сјеверющ областима државе, n од 
кога се уклањају само пеi\е nсточяс цркве,'· 
нодразумевајући, очевидяо ,ltартодецимане пол 
по"им источпим Щ)l'\.nама, јер за све оет:ме 
цркве ваамо, да узимаху недељу за тај дан. И3 
свега се видn rлавиа циљ ca.Gopa, да .llt> ПИJ\I нa
'IUHOM олвоји Ка}lТОЛ<щпмnпе од Јевреја; радu 
тога безобзирио ружи Јевреј е 1 1 азин.ьуЈш их qaJ\ 
»мрском јумјсttом све't'uвом" "оцеубијцпма n 
госuодоубнјцnма." п т. д . Uauop се не у nушта у 
nретрес тадаmњих }Н\ЗВох uасхалвих комоу•rа, 

во узима у обзuр, rпf'rи осу~уј с разлю;.е између 
алеtLсандрисrtе, cиpnj cite и римСt\.е цркве, ве u р о· 
писује чalt в и:rta ttaв понк насхалаи ItOMПY 'l', него 

мес't'О снега тога: "Велики Сабор једногласно 
ј е установио , да црщза. а.л.ександријс.ка, пошто 
је ова највеmтија у томе, caoпliyje сваке го
дине •~роз посм.нпце ршtсtюј цркви да.н, кад 
надају калевде tiЛil qеrрвајести:, т . ј . дао, МА 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



78 

се има светковати nacxa; и црква Ье римска 
саопhити nос.ле о томе свој црitви." Тим ов.о
дЈIШвем путем 1 без мвоrо говора и :м:огуt,вих 
p:l.CtllHf, Hмкejc~ttft с(~бор ycooju.Q је А.леЈссандр·исЈ;;u 
иасхалпи кuмиут и преhутло, врло обазриn~, 
препору чио га свима Хри rнћани~rа . Природно је 
бшо и очекиватп такво }Јешење, пошто тај компут 
нај'Гачвије Rспуња.мше зах1·еве и седАюz ааостољ

скоz UJHUJlмa и онога upoauca Ааостолс1с~tх Yc
тmtQвa (.Кљ. V. Гл. 17). Од т:~.да се у хришћав
с1ЋУ сши·ра, да тај 1tомнут има савRцију Ни
кејскога С3.бора, усвоје п је доцније у цедом · 
Хришћанству. а у nраnославвој цр1•ви важп и 
дn.нас. Ну, но ·rо :м:е .компу·rу - nидос.м:о раније
- м.ира.о со је празно1шти Вас1срс кад што З:\
ј сдно са Јt•врејима rюсље раnводвеnице. То је 
сnети.м оцима ПИI~еј ским на сваки начин било 
познато na иrra& га ycnojиme, из чега излазп: 
да H/U НI.Жејши СабиЈ.Ј пе эабрtvњ'Шiаше такве 
случај еве. 

Jllтo се 'l'nчe извесних пре .. шза у послав:nци 
цара Констаптииа, - из којих бп се на први 
поглед могло заr,ључи'1'И, да је ~а свагда за~ 
брањепо помапање Baciipca. са иасхом - као 
н. пр. "Прије свега учuвuло се неприличвим, 
да се овај свети празню' светкује · зај едно с ју
дејима" - - - - » 'ћыю дакле, не&а ве бу де 
ништа опьега међу nnмa и мрском јудејс~ом: 

·светпњо.м Jl- - - -
4
' да ъrеђу в:а:м:а ве остане 

ниwта оnЬега са онuм оцеубицпм:а и t•осподо
у-биr~има "- - - - " Осим тога чиnи се, да 
и - здрnuв смисао зах•1јева, · да ми н&м:а.мо впшта 
o11tera са престу·пвим јудејиыа "" --- -и 
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т. д. ако се за ове nзpase сме узети, дљ су у име Ни
Ii.еј ског Сабора иск.а3аии, можемо реЪи то исто, што 
и мало час, т. ј. намера им је, да "неке псточве 
цркве " (Картолец11мапе) сасвим одвоје од Јевреја, 
да се ве поводе за њи:хови.м рачувом, ви за њи

ХОВЈU( начином праз новаља nacxe. Захтева се 
"свој рад у времену в свој sавов" т. ј. по'гпуна 
независност од. Јевреја и самост~ан начин од
редбе Bacitpca, " Ми ћемо ти:м:е одстрааити од 
себе срамотно о вама .мљеље ју деја, као да .ми 
немо.же.мо п~зивисво од њихоних установа све

ткова:rп rJo себи." З:~:rо је npeпopyqen .Алексан
лријски к.омnу·r као иајбо..ъи, ти:.ме је на прави 
uачив све псnрав..ъево и доведено nод једпо nра
вило. " А што· ье се по томе ко:м:путу морат-и 
no мд Ш1'О n<;~клоuити Васкрс са Пасхом иосље 
рnвподвевице, то ни nоменути rope иsраsи цара 
Констаптина ве могу забраљивати, јер се до 
ти.х. сЈLучајева долази 11 мора дofit~t неsаппсним: 
хрпшћанским рачуном. Јер - повав.ља:м: још 
ј uлвом - аразпооати Ва.сщЈс ао -араоиљи.леа аље
псмџрисие црпое, а у couмtt сључајевима 'UtЗбefiu 
1мгово -аоплааа-ње са јеврејско11t Јiасхом, апсо
ЈЈ.утиа је ие:моrуt.иост. 

Једuвn .моt·ућаа вачив који би ипак био 
nротиван А пост. У стаиоnама1 да се и ти слу-ча
ј е ви на сваџа иsбеrву, био би овај: 

· Да Хриmћави морају SR.а.ти јеврејски рачун 
п · nомоЪ.у њега да араs·н_,ују Вас~рс наоеп -аосље 
lfacxe/1 

Ну, од независног хришћапскоr рачуна неби 
та, щ ви помена бал о, он чак в:е бrr нn потребан 
бно, - већа зависност од јеврејског рачуна не 
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зва.а1, да ЈlИ би се и за:мислnтп моrАа. Да ос1·а
впм.о веh в:t страну 'Ј'о , Ш1'О бп Васкрс често 
н~дао nо сле 2 1. даu<\. мАмиuе, п још друге 
пезгоде, које би отуда прощщшле. Шта бц па, 
нршшр, рпдuли ХрnшЋави, мд бn Јевјеји свој 
•~а.лендар измеппЈШ, n мељали га у будуЪе впшu 
пута, као щтu су то веЋ једпом п учпнnАп око 
360. годпне V. Шта бп бrа.11о са He;ucxoдuAtOAt 
llacxaiьujoлt ? 

Цар Itонс'rантrш није nu.љдn замишљао OQ(tj 

1taчuu као sгод:.ш, да Хрпшhаяи добију "свој 
})ед у времену и свој мк.он;" да отЈ>.Лов е IIO· 

зн:~.то "срМЮ'rно о њп.ма мњењtЈ јудеја" - --, 
да "немају •ш шта onher:1. са нрос·rуuнпм ју дејима" 
-- - - n ·r. д. :1. дpyrrf какав начин - Cic:~ 

иовреда црю3еuuх традиција - н;ulj e. Jltozyfia,.н. 

Ове су 1'0 ЗIН\.ЛIЈ Св. OJ~II саборск.Ј!I cu, царем 
Констн.н~ии о:м, и за.то ва аисолутву забрану 
свnх случ:~iева 1шсу ни помuшљми. Кришщn 
је до uae, ш•rо IIM - из педовољuог поз на.ваи.n 
ствари - приnисује:мо п такве unмcpe, о Ј~о
јима :можда ии сањали ниеу. 

Па ви ноСАе НИitе,јскога Сабора саrдас код 
Хришћ:ша ае бп nотпуно пос;'l'пrяут. lЗ е!шнn 
ЈtартоАецимана истоnа 11риђе оста.11 им хришhа

впма, али мањива, нарочито оuи, чији епископи 

ne беху присутпи сабору, остадоше и даље по 
староме. С тога један пu:м:јесвн сабор држан у 
A'Н,T'UOxuju 341. zод'ине, издаде оваt~ву забрану 
(араоиљо прво): ') 

1
) Впдii збор1111к npao1~Aa Н . .:lfu.t:\IП:J. друго IIздање, ctp. 

130. (Rурзuво су хојп). 
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пОви ови, хоји се усуде повриједити жt
редбу светоz и oeљu"oz сабора, .&ojn се сакуПllо 
у Нпкеји у присуству б.1шrоча.стивоrа и Богу 
ом:иљенога цара 1\.оиставтива, у пог.11еду пра
зника сnаспте..ъне Пасхе, им:~ју бити од.11учени 
и ис;кључевп из цркве, ако по ра.сnоАоживости 

својој tt преппраљу остану упорШI протпву ,11.0бре 
установе, - и ово је овдје речено у norAeдy 
свјетовњака. А ако се који из предстqјвЈI&а цр
квених, епископ, и.11и презвитер, ИАИ .ђаtюн, по

САије ове наредбе усудп па сабАазан народа и 
на уввемирење цркава no своме поступати п 

.41ЈЖОти Пасху заједио са јудејима, таковога 
светп сабор још сада .веЬ сматра одАученnм од 
цркве, јер ве само што је себе гријеху изАожио, 
него је био узроком, да се r{ :многи други по
кваре и изопаче; при ·rо:ме све·rп сабор свргава 

са свеmтене С.llужбе не само њих, него и оне, 
који пос.лвје љихова свргвуl1а усуде се опћити 
с њима. И ти св р rну·rи имају се Аишити и из
вањске части, коју су но светоме правиАу у· 

Божијем:у свештенству ужпвuи." 
Премn самом овом ·rettc·ry изг.11еда, да је у 

свима сччuји:м:а забраљено пдржати Пасху за· 
једно са,јуАејnма" (и пос.11е равнодневице) . Кажем 
изzледа аАи вије тако. Ј е р каква је бИАа ,. на
редба светог и ве.iШког сабора који се сакуnио 
у Нпкеји' - -- у norAeдy правЕmка спаспте.љве 
Пасхе" 1 Наредба nj е,II.ВОГ.4&СВ.О установљена и 
биАа је: д<1 се спаситељnа Пасха светкује rюд 
свих хришliана у ,један и ис·rи дан, мјп npo
nпme Але.Јt.сандријска црква. Тај дан моrаше 
бити само недеља п пос.11е равнодпевице 21 . 

ПP.tSIIOBAЊE 8.1.('1\РСЛ У A!R ПIIOr& L\U!O&JI.~ 6 
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марта (знамо nећ хак.о). За 16 протеклих rо
дuна од тога сабора до овога, једино остацп 
картодецимана .uређа.ш су ту наредбу празну
јуlш Ilacxy ;ј~једно са Јеврејnма и пе чекају},u 
недељу. Свп остn..лп хрвшћаюr прл.знова.1ш су је 
у недељу и после 21. марта. За11ста, нн код 
npoтonaexnтa, вu код рлм:ске цркве ао 'ЊUXOtJU.At 

соастоеним ')(V.мnyтtмta (а1ю рецимо m1cy .хтелл 
следова.тп алеt~сандрuјској црtшп), т.ьје се могло 
дec~11rtt вл јед:tв nут у томе н.ратком разм:щу 
времена од 1 G година да празнују Пасху [~ре 
равводневице ви заједно са ЈеврејiШа. Према 
томе, Антпохпјскп Сабо11 држав у пепосредвом 
суседству Картодецн:мала n као помјеспи сабор, 
издале ouy стрО I'У забрану јед1шо врошв њнх 
- прот11В Кар'l'Одев,п:мава . ll e.a1шa с·гроrос1· и 
ош~'IШПа саме sабрn.в:е може се npoтyмa'UI'I'П 
малобројношhу Rа.ртодецимапа. од којих можда 
вп јцап ешiс.кон ue беше присутан овоме са
бору, док па Ннкејско:ме Сабору 60 до 70 епи
скоnа (од свега 318) беху из оuлас•rи картодс
цимапских. Ав·rиохвјскn сабор м.о nомјесвп, в11је 
даrtле имао намеру, да н tюд ОС'l'адпх хрппЉ:tпа 

аабрапп пдржати Пасху заједво са јудсјимn." 
zwcлe равводвевпце, к~јп се едуч:чевп мораху 
дешаватп. Светп оци Ашохијски uпсу пх моrАП 
~абра.њиватп, јер су ва сваки иачпн sпалп, као 
11 светл оцn Ншtејски, да nx је lteщuyћuo вв
беi1и. Истц с.11учајевц дешnвалn су се и доцаије 
ча1t до 23. :марта 783. rоднве, и nошто свн беху 
аосље равнодвевпце, нико их ве забр:tњпnаше, 

вп:гn их могаше забранити. Да су се n овп слу
ча.Јевn намеравали забранnтн, нашао бн се ја-
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мачно :кој11 доцвuји Васељеuскп Сабор, који би 
укпвуо а.лексавдрпјски ltaCXI\Jlни компу'l' и про
писао други нeitaltaв, (\Ојвм: ба се та циљ по

стигла. То пат< нпје учпн.по ппједав од nозннјих 
сабора. Але:ксандриски nасха.лвн компут важп 
од Лрооt Httxejcкoz Саб01Ја (325. год.) још п 
данас у nравославној цркви. - 3&што се пак 
данас таквп C.llytiajeвn ве дешавају више, ви

досмо рапије у овоме члаt.шу . 

Тол.1нtо о црквеним забранама. Друге ш:нше 
забране впсу ш1 nозн:\те. Мислим да је сада 
свакоме јасна права намера. пстпх забрана. Према 
сампм црквено-иr.торв:јсюш подацима потпомо

гну·rnм. са ас·rрономскнм, иsла3о ј асво, да oNe 
аабрwњују : 

1. llpaэн.oott'Њe Васкрса а1и~ јЈаu•нод ·певил~е 
(21. J.fllp1'ct) . 

2. Щ)(~ановање Вас"рсс~ у друщ, 'КОј<t~ дан 
се.м иедеље. 

А. не эабЈЈа'ЊУЙЈ : 
ЩЈаэuоосџње Васнрса зајсдн.{l са jeвpejcJiOAt 

Гltмхvм аосл.е paarн.o,11,1temщe. 
Можда 1е бити још ttаквп-х ncтopt~Citi1X до 

кумепа·rа односно oeor;:' nитаља, а мени су осталл 
пеnознатu. Ну, :ма каr•вn били 'l'li докумевтп, 
онn ue м.оzу nрелнач:и·ги оваt:во решење ·tora ШЈ 

тања- ве :\Iory лЬn. nро·rпв Астропо:мије. Рачун 
1'оворп. Ас·грово:мски nодаци · сами собом 'I'ОЛIШО 
су важн11, да вам за решење овога пи·rања није 

било nотребно R1l знn.ње oвliX наведенrtх доку
мената. Оањ велпка таблица са одељци:ма А, В, 
С, D. п Е сама собом много говори. Није иа.м. 

G" 
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бu.IW аотребн.о чах H'U зишње Јеврејскоzа календара. 
Јер, допуштено прмновање Вас~рса у дан пу
ноrа :месеца, n то из ариициаа а не случајно 
и ·изузетпо о чему nета uе.аика таблица вајре
читпје говори, nомачп собом битну и веиsбежну 
посљедrщу : шж;r,аљање Васкрса са јеврејс"ом Пас
хо.м, аа ма t>а1,вuм се каљендаром c.~tyж·UJtи 

Јевреји. Садашњн њ1rхов календар може бп'l'IЈ п 
доцнпјеrа постанка') (после IV. века као што 
неr;.н nишџr тврде), то ве меља ствар пп у чему, 
јер rr по садашње:м, и по старом, rr 110 сваком 

будуilем: ка.11енлару љиховом, дужни су правно

вати Пасху у дан лупоrл. месеца. /Јоклааања 
Вас~еЈ1Са са llacxoм MOJJa.lta су се ,4акле деша
ваrrи до IX. оека па :ма какu они одреt,rtмлн 
Пасху : бп.ао дriректuuм r1ос:матрањем неба, бпло 
рачуном, бпло да су дав nуно1·а :м~сеLЏЈ. дати

раАи 1tao 14. Нпсан·t), бн.11о као 15. Ниса11, јер 

') Isi<lore Loeb Тllpдll 11:1 стр. !i. 11 6. 1\а је шtдamњrr је
••рејскн каденлар }' _crнr}ti?. својим дедощ1ма A08pla~ ток ПQCJIC 
Vl . н ека. Сущьа да .Је 6110 до11ршеu <Јак п у VII. и Vlll. 11еку. 
:~ато, Јrреобраt.ање дату•sа. ј еР~(•ј.скпх у храш~аиске и обр,нуто, 
даје тек од roдn~e 801 . '! сТ!nЈОЈ тa.б.aii.J!.I1 XJ.I. (В11дн: l_aЬlr,~ 
d1J. Ca.lвщl1·ie1· Jw.t( per Istdore Loeb. Рм·1s 1886.). llрпзн:џ е, да 
ъtу је творац Хrмељ Xanact' око 360. rодпис . C:\)IQ сумља, ,щ 
га је o1r Jr допршпо. lto.IШKQ ј е ово жачuо, нet.e)tO о1џе про· 
цељи:nатtr јер юtм 1111је nотребно. Нси3uе('.l!ост о лeФHIIIITIIBIIQЪI 

• до11ршењу j cnpej cкora ка.аевдара не утnче 1111 ма~о на ~:~1уча· 
је11е uок.•аnања Васкрс:> са Пасхом, :иа раздоrа кnЈ•• r.opc спо
)tенус!tо. Та по&даШЈ.rЈ.а мо;1џа 1шсу б\r,\а баш у еыmа ГQДИ· 
паъщ које J1 :lllllj o ~rанедоеыо, ал& их је за1:о )IOJ)a..lo бш:п. У 
дpyrmr r•)Л!rka.кa. које нnс~1о ШIROJIП. ЈПта BIIIIlC ~•' Ј'Оit.м:но ЈС, 
да су та uокл::шања била чеш\,а, ocro тто uo .JI'ltJICJt:БOд са
даwњс~t &a.lteвдfl>l>.Y нађосмо, ј ар у ouoj ~аблn~џ1 (~11дn •~р. 3. 
Г11аснr•nа с1:р. 32) stа.\аэимо лосrа. с..tучајева ЈСU [!СЈСке Пасхе 
-аре nyпor·a месеца ЈНЈ. један дан аре llacкpca. 

Z) Мноrн nucцu тирде, да су Јеврејл до полошше I V . 
века, а не&п D!MI' чак п ло VIП. пск:Ј. pмyнt\JIR даuе ол llO· 

ј. 

l 
1 
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дo'l'.lle је II Васкрс могао падwrп у дан nунога 
месеца. То је с~мо собом ·rодиtю јасно, да је 
СВаЈ\И даЉИ ГОIЮ}Ј ПВ.IliППаН. 

Јощ реч-две. Дn. није вабрањево nо"&дапаrье 
Bacr~pca С~\ јевреј сRом Пасхом аос.ле рапнодне
вице, може се јасно вндетп и из самог Светог 
Писма, што ра.ннје на једном месту наговестисмо. 
8аиста, Госnод ј е наредио nреко М~јсија и 
А}ююt снпоnнма н::~рапљевим, да nразнују llacxy 
ових 7 .11.1\fl:-\: npnorr~. месеца 0,4 14. у вече Дй 
:n.. 1џиш. у oet~e (обавеза јести прссне хлебове. 
Иојс.nјс Јt.Њ. П. r.ll. 12, 18). Ови 7 дана саЈЩ
њавају 1"е.лу тре'hу седщ~uу у месецу. То је 
јеврејска шtr.халва седмица ; она очевидпо по

чиље са 15. а завршава са 21. даном месечвn.м. •) 
- Апосто.л.ске установе (Књ. V. гЈЈ. 17) наре
дuле су хрnшћапнма, да n paauyjy Васкрс nосле 
равнодвеВЈще у прву недељу rюја нади е ва ј еда.н 

јаво l'JI IItt ;u o<:c •tcнor, щ·с~Ја •rо:му је ,\'\Н пуноr:> месс1~а ш:t,\:\u 
11:1. 1-1. 1!щ·:tн (pмpщjyl.rt r·:L 0.1 i ' IIJIII!eткa 13. Нrш:ща у .ucqr) 
н :ro шt ј о 6Jro IГJtllll 1\:tll П:н:хс. Н]'О)~\~ је :uњ.to нep OJI::t.:rнo 
,La .i l• uнако бtцо, н11nк ако .i~ :нщ •· :rа тщ,., <'•1х,ю, ll:t<'~;pc ее н 
.У TO!I t".l)"Щjy JIO JЩU IIOI>cШШ\Tll U:l 11} 11111!1 ,ЩIItШ ,i<'II (>L'ji' I>C 
lla.:xe (кiJjll (ју .J cn}JCj ll .tt~tupaлll "м Н. llti•··:1.u), Jet• Ј;~ ua~ao 
'!C'cto у дан nyнora :~.~есеrџ1. 

1) Qgевимrо је да Н. Нпсаu не ЈЈ{1Иirада uасхаЈшој сед
)\IЩП, ЈЫIУе се 3аnрш:ша друга седМЕща у )rесецу. 14. lltJc:ш 
1111ј е никакав щщзнак ; ro је даu у очu Пасхе (u.лn прпцре!!а 
щ ЈТnеху) K:IQ ШТО је КОД IOIC ве.лu:ка С)'ООТа. И 0110 .је јС,\ :\Н 
анак вшПе, 11а Јсвреј11 liiiCY юt по старо)tе ~: а,1 сu1щру nO'fil
и.a.нr fla;:xy 13. ]{цеан!\ у ве<Iе. ј ер би то бuдо DJJ01'1111H O OJtO}te 

ш·ш ЈЩtеђује l'o.:Jroд liJteкo Мојсцја (Кљ. 11.r.1. 121 18). O.:Jtll 
тot·f! , 11}1"" ,щн Пао.:х<' ;..Ј. Нш:ав пад:lо бн пре noдortПIIC П J.1UOI'1t 
Mi!<:P Ц:L (U н t·n 1rn.). ЈЩј u 11й11ек IBH~ :30 д11па, 11 uope,, тorn , Па
.:ха.ша ce,lliицa ~nхна·1:.џ" бл ј ед:~u ,\\1.1! QД друго ссмнщо у ме
~~цу (1-Ј. Ннс:ш). а шеtт даuа. од Ipet.e uеr~шще. Мало је .вe
pormtlto да нyrr }!Сt:~н н:џне на 14. дан (а не щ1 15.) Ј месецу, 
~o:Ojll 111\IICK Ш\0. 3(1 даШ\ ШЈ j e!lpejCJi0,\1 6}1Ојn,љу. 
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од ов1rх 7 дана: од 14. иск..ључно до 21. дана. 
зак.љу.,иw од АС.itадине месечеое. То је та иста 
тpelia седмица у месецу ида јеврејска пасхалв:а 
седмица. 1) Неде.м са BacкpCOlii мора д:1сти на 
je11,au од тих 7 дана. Према томе, очевидно је, 
&ад •ra треЪа седМ\Ща почиње недељом:, први 
дан јеврејске Пасхе (15. Нисан) мора се по
кдошЈти са први:м: даном BacJtpca {15. дап :мда
диве), јер оба празника морају пасти на ту не
дељу. Кад би у сви~tа годинама пасхалва се
дмица почињма недељом, noк.11auao 6а се вавек 
први дан Bacttpca са rtрвим даном јеврејске 
Пасх.е. Ну тај с.лучај нпје. llacxa.11нa седмица 
почнње недељом просечно само 4 пута у 28 
rодпва (t\pyr сунца), а то.11и1tо пута су 11 би;ш 
.могуt.иа пок.а:\ШI.ња ова дnа празнищt у 'l'Oj пе

риоди. Да је наша Пасхаю~ја толnко тачва кo
.llJH~o jeвpejcLta, исти случајеви неби престми, 
него би се и данас дешава.1ш. Не знам може 
ли ишта јасније бити. Ту се најбоље види и 
веза и paЗ.ituua из:u:еђу старозаветне и новоза-

1) .JIJDpej.,;кa. uat:xuднn. смыЈЩа 11 хрnшhанс~а С!М)\П!Џl 1:а 
Ћас.кЈНЖО~! lle.\CЉO~t uоБла.па.ху се у свщ~а rо;\!IН&ыа до ycrr:LtiOtJe 
Алекс;шдрu,ј• :коr пас~мноr коынуоrа. Км~ од 11. uею1 1юqеше 
jeiiJ>e,jи uo нонiЈм к:1леuлару upa~ltonatп Ласх:у аре paвiiO/IIIeвнl\? 
д11а 11ут у t:Јiакнх Ј 9 rt);\1111:\, зооr 'ICГ!L н:Ј:\t,ошс ~•n. хЈшшt,ан~t 
uозяате JJ.ptttiCIIC 3аб]>nпе upo'tiUI тоrа (7. ано!itо.аско .''llnDit.ao 
11 upo1111c књ. У. rл. 17), тма се ()a.cтaull Aлei\CВ.IIJ\lJII.!t:KЯ uа
сха.~нп компут, кој11м се т11 t.:.лучајсnн избеrоше на таЈ вачпк, 
што v тщr лое}rа rодшшма (у 5. и 16. Виааптиn~,;коr иди 8. п 
lf~. :1.At:ltr·MIЛpllj L:БО Г круга )!СС6Ца) DOi116pi!J110 XJ)Rrnha.l!(:кy . t.:6A· 
ъшцу са Васkрсаом нмељо~ ка ыесец дана аоме ЈСRЈ16,ЈСБ.е. 
У ocт&JIItX 17 rодю1а KJiyra остадоше n лuе да се nомапа,1у 
јеьрејсkа п хриmt.ансБа седЫIЩ$, ябоr чега се 11 даље дсша
ваху у 111м rо1\нныш круrњ поБ,'-&11йЊа .В:на:рса и IIacxc n:осм 
]1:\DJIO.~IIenoцe, од П)1Јt.н~ке jiJm sa 500 rо,џш:ь, дОБ сама собоы 
не престадоше 11а pa.ullj e uомен)·тоr уарокn. 
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ветне Пасх.е. Непојмљиво је, како .да ова очи
гледна ис·r.ина није до данас узимана у обзир. 
Оиа је сама собом довољна) Alt се ирави.itнй аро
тумаце и;р~Квен.е забране. Те речи подвлачи:м. 
Астрономск.н подаца са своје стране аотвр~ују 
ову истину, JtOja се неопа.жева налаsк у Светом: 
Писму, п на rtojy нпко вије обраЬ.ао пажљу. 

* * * 
Поt'решно тумачење црквених забрана д~

тира врло давно у хришЋанско.м свету, аЈЈ..И ие 
још од почетка. За време многих распри између 
ри:м.с!\е и аЈЈ.еl\.савдријск.е цркве у IV, V па д~
векде и у VI веку, ниrде се не сnоМИ.Ј:Ъе, да Је 
икада било узро& распри nouanaњe Васкрса са 
Пасхо:м: аосо~~е равнодневнице. Обе цр~tве, по 
својим. ко::мnу'tима празноваху га МИI}Ве душе 

за:једно са Јеврејима кад мучајно падаmе (римска 
ређе, а.лександријска чешЪе), као нешто . сасвим 
nриродно и обично. Никоеа таЈt.ви с.лучаЈеви не 
обсзспокојаваху. Тако~ ua nример, ова велика 
распра у 387. години породИ.Јlа се поt•лавито 
с тога: што рим:сr~С\ цр1ша nразвоваше Васкрс 
исте rодипе па са:ми дак равнодневице '21. марта, 
а не зато, што истога дана паде још и јеврејска 
Пасха. Године 424. по наре.а,бn Св. Itириа 
празнован је Васкрс у александријској цркви 
30. марта'), место што би треба.11о 6. anpИ.Jla, а 

' ) У току mtаи.паља ове расправе дође м:в до РУ&>: ~мо 
L • a1i ае vЬifitl' 1ез dates. У љем:у нађох (Т оте I. troщeme 
6dition с1: р. 9.), лn. је ААекс~ндрпјс~~:а ~рква noc.11e Св. Атана
сија, учинила још три изу-зетка од свОЈИХ .аасхu.них. nрав1ш1. 
Године 414. tiO)Iepu4a је Васкрс са 22. ПIL 29 март, а rодпне 
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јеврејска Пасх:а nаде те годипе 1. априла (15. 
Нисан). Сетимо се п САучаја у години 333., кадљ 
Св. Ата.насцје варедn- само на 8 roдnna noc.t1e 
Ник.ејског Uабора - да се ЊtсщЈс пра:шујс 15. 
апрвАа (мес·rо 23. анрпла) пе обзпруЪи се Ш\ 
то, што nаде и пре пупог месец:t. п пре јеврејске 

Пасхе. Да не r.nомuљемо ј ош и друге случ~јеве 
иа rюjnx се впди, д:t о јеврејсr\ој Пасхи аос.л.е 
раnнодвеввm~е ne uot1:1.xy вп~аква рачупа·. I la 
п rroc.11e усваја.ња Алею::шдрлјске llacxaAnjf!, 
ту:ъmч11ше с~ те аабрњне ;шдуго nравилно све 
дотле, док се обn пџазuюш моrаху nокд::щатп 
сtосље равводневнице. 'fo ши\ беше моrуlшо сне 
доТЈlе, - Ltao што р:шије вnдес.мо - докле ~;е 
пун месец сrrуштајуhя се ммо по ?tta.лo не ло
кАопn са nасха.'Lним 14. даном у свима годинаиа 
19. L'од11шњ~L' t~pyt'it. Од тад<t 'rn мучајевп са
свшr престадоше. Од тада дњ·rира погрешно ту
.мачење цр1шевнх зaGpauu., из ·rог петог узроi\:1.. 

-~41. са ~3. на 30. ъщрt. t'о,щно пак ~12-1. ират1•ла је Ваекрс ез. 
6. ~U)IltA:t 1111. 30. )t:tp:r, на t;З.M II ,\lllt u:tcxa.шe границе. ~amt() 
ј11 o 1tu 'Jtflllt.a:t, оо t.азу.је се у том !Ј дМ)'· 3а npoa дuз. tt3y~e'tl(a 
(41411 '1-t·l. ГОД.) }\ОГАО бrt СО 14 0illtД3. ПOMIН'.IIITII, А:\ је ТО YЧIIUU.4:\ 
радr1 одвајаља Васкрt;а од јевр!\јоке пасхс кој(}. у ro.щutt ·11 -1. 
nам· на 2:&. ъtарт, :\ .Ј41. па 28. 2\l:tpт. A..ttf тре!ш otr:\j изузr-rак 
у ~:3_.t. roдnlfн upoтпnrr "~ мrнtц,сњу, ,1а је то rлаьuи paa.-tor био 
Јер Је В:Lскрс upalщr та..1а 11:1. ;~ва Јана аре јеuрејске llat:xe 
која 11адс 1. :\uридn - llo Scl<1·an~-uвн.\l т:~б .. щц:о)l" uvu месец 
те ro;tuнc био је 31. марта )' 3 чаrа 47. ыии . па јутра· по jepy
~;nлюr~,•n~r орсмсну,н uo rrcтrrи 'l':t<i-~ицама. .110ryl1110 ј!' 611до u 
дeAи.llrtчuo IIO.UJI:I'ltч~e ШIС61ЏL нctora дшrа т. ј. дpyzoz 111\IНL Вnс
крса. У L 'a1·t dt l'e•·i(ier ·tes dates u:\ rтр. (jti (То ше I) ыtдll ~,;е , 
;щ ј~: то 1rомрм~њс эбпљ:1. бндо тоrа д:'llllt у ~ чаеа "·' јут]Јn 
ао CJtlliiiCI:O.we вре.чену н д<~ је IЈЗноrн.ао 2 uа.лца. - li.oo ШТ(} 
.11:1.110 пре рекох, rJe сuомнње се э aut:ro су uuн нзузетцrl чmБелн, 
fi.I П ~:1.11 11:\_'IIJП ~:\КО t•y 'IИЊCIIII ll:lJIO'UITO OU<Ij •124. ГО.111Не 110-
IШ~)'.ЈС, д\1 J8DPCJCK3 ilatxa 1Т Цf)KIICIIe Забрrще IIШ'Y ty П~IЗ.ЛС 
у деда. 
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још n nогрешно npaвИ.Ilo о Васкрсу. Недовољно 
n-рецпзиране црк.вене 3абра,uе поч.еше Xpи.mhamr 
распро~;тnрати п на мучајеве аас.л.е равнодве
вице, мји пе беz.у за.61Јање.1vu, а-Ап се n ue де
шаваsу више. Hes дуб.ьег поз r~авања склопа 
мексавдрuјске На.схмије и без помоh.и Астро
номије, збnљњ лю;о је бпАо nасти у ову грешку, 
у Rojy се још n данас врдо лаt:о пада. 

Пorpcwuo тумачеље црквених забрана, јав.ъа 
се у пето р п ј и 1шо велик:t сметњn nоп р~tвц:и t\a
AL'Bдapa још ОД XtV BBfi:\. I'uдTШU 1324. "ФП
.110СОФ НиьиФор Грпrора " n годlЈНе 1335. монах 
Матија Властар екревушс Јiю&њу ме1юдаnним у 
Цариграду na ·го, дlt ас:rрономскtt пуводунијn 
Rа<.:тупа.ју ранаје од пасха.11них, 3бо Р чега се 
Bacttp<.: nразв:уј е дои/н/uје. н его што би 1'Ј>ебало
(често иосле 21. дав.а од мдадnпе). По њшtа 
Пасха.11ијll бл се мoi'.IlJ\ ноцравrшr cayutтшњeJtt 
aacxa.,;r,nux гpai,.,U'IНt за. :d дату:Аtа у свима годи

вама 19. годnшњеr rtpyrll, т. ј. са 5. 1\Щ)И.Ilа па 
3. аnрп.11, са 25. марта на 2i:i. март итд. а са 
17. априла rra 15. :tП})ИА. А.1ш по шшоменама. 
1\Iатпје ВАаста.ра пе треба то t/1йtuтu, јер бла.·о
дареlш томе :щкашња.1шњу, Xpпu1t1aRII нmшда не 
pnзu~tyjy да dpasвyjy Васк.рс заједно са. Јевре
јима. (Види Постан.овлепiя комиссiц ао воиросу 
о рефор.н1Ј халеидаря оь· Pocciu стр. 17. и 18.). 
То је на.јста.ријп сачунани историјс&в до.liу:меват 
о по грешном тумачељу црк.вевпх забрана. Вредно 
је наnоиснутп, да нове nacxaлue rрающе: ~. 
aupn.11, 2;3. :мар·r ит11,. 15. анрм, кпје I'pиropa n 
liAa<.:тu.p up~мar:txy, ПОЈШ1Јщху се ·rада доста. 
дou.pu са правюr nунодуаијама. ш.ь Rебу, 1:е према 
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томе изrледаше оне.м:огућено nок.11апање Васк.рса 
~а Пасхом у будућности. Али Матија Властар 
:предви!)аше да t1e - збо г неправи.шости у ttре
тању месечевом и због емuиричтюг распореда 
nасхалвих граница - такви ·сдучајени моhи се 
ипак кад Ш'l'О дешава·rи, и 3ато саветоваше да 

~е ос'l·аве по староме. Њему беше на сваки начин 
познат случај од 1315. rодине'), када и nоред 
ltОНстатовав.ог sакашњавања Васкрса (3а 2 дана 
.ка((.о оц мишљ.аwе) ипак јеврејска Пасха nаде 
22. :марта, а Васкрс одмах cy·rpa дан 23 :марта. 
И године 1373. други је11,ан учени .монах Исак. 
Аргира, nредлаrаше поправку Пасха.ll.Ије спу
штањем nасхuних граница за 3 да:rума, а~и да 
та nоправ{щ nочне тек са 1409. годином. Ну, 
једно, раније наnомене Матије В.11астара о м:о~ 
гуЪ во ј ощtсtrости 11разноnав>а Вас крса са Ј евре
јима, и друrо, щ·.rо до 7000 године од стварања 

1) B11лecr.ro р;шsје, да ооклапања Васкрса cn Ilacxoм 
uрестадоmе од 783. rод. Од т:ма се Васкрс 1111rде uпure ue сухобп 
еа ll~cxoм у недељу. Ал11 u uoc.4e тоrа времена, збоr самог 
сЈ;ЛО!Ја јеврејског ~алендара, јеврејск:~ Ilac:ц npexopa<ruв!illle 
l<aдmto але&сапдрп.Јске nасхалне rрtшвце, AO.Ilaзet,u на 1 до 2 

.дана посАе пуноrа. }lесеца за више од ~ОО rодrщэ.. МоrуЪкост 
њeuor пок..tа.n~ња. са Васкрсоы 11е беше дак.tе Јrскључ:ена •шк 
-до 26 ~tарта 1103. I'Одюlе. О11е 1103. год. пасх:Ј,\ ЈЈI\ rра-1шца. беше 
25. )l;.t,p·ra, јr;щре,iска Пасх.з. беше 26 . .марtа, а Bacrtpc 29. март:1. 
.Аа. је му••ајuо 25 . .мар]' био у суботу, uразtЈОвао би св rr Вас
.крс сутра даR 26. харта ааједl!о ~а јеврејском Uасхои. Од 1103. 
ruд., јеврејска. Пасха не щнжоро.чЈI вщпе Ш\схмнс rpamщe, ало 
дO.ti.\S!.I.шe још JJ!i рехко у ОЧЈI Васкрса. (1 A:J.IJ рз.tшје); последњо 
"tак:ш сАу•шј десм се је 1315. roдnlie. Uд тада је по'Ј8.11д Пасха 
до.ла.зtи:и flз.јъонь.е на. 2 дапа пре Васкрса, доцнr1је fla 3 дана 
итд. rа.м, да на.Јмањи раз:иак ltЗЪiеђу Васкрса 11 Па.с:х.е uoeta.je 
-спе неЪп у току ТЈе&ова n nо_ред uозва.-tе особRДе јеорејскоrа 
:кыедара, да coratш Пасху tщдшто u на 2 Aaua пос11е nyRora 
}tеснца. - Овакв 11 С.\у•tајева моrу САужuз:u. &ао једва nотврАа 
юное о RезаоосностiЈ Хрищl,t~.uске BJ\tx:џ.nje од јtшрејске. 
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света ocтajarue Ma.Jl.o времена када се очекива,mе 
крај света, учинише те и овај пре,21..11.оr остаде 
без успеха; за тако Јсратак размак времена ( 119 
rод:ина) пе · вреди ви исправља ти Пacxa.Jl.njy и 
изАаrати се моrуh.им. греmкађ{а: пр11$НОВати Ва
С&рс заједно са Јеврејима. 

И многи други доцпији nокуmаји на по~ 
пр~вци нмевдара у хри:шћ.апс&о:м свету, раа
бизаху се о ову весамадљиву сметљу . 

У време rрегоријавске реФорме (1582. rо
дине) дрЈ&адо се такође, .11.а се Васкрс не с:ме 
празноi1ати у дан пувоrа месеца .в.итп заједно 

са јеврејском Пасхо:м:. Истина1 римска црква ве 
признаје Антиохијски Сабор за nравилан, н:ити 
решеља донета на том сабору за обаве::~ва (међу 
њима и познато nравило ·арво), ади др.жеhи се 

Ап~столс&~х Установа (Itњ. V. Гл. 17.) при
знаЈе,. да з,е ::~абрањено празновање Bacr~pca са. 
Јевр~Јима. ) И она погрешно држи, да је 14. 
даи младине (иасхална zратщиа) и иун Аtесец. 
било једи-о и исто у време установе ме&сав
дријских паскал.них правила. Због оваквог по-

• • 
1
) Etro у~_r:с~па ,.Ое ~.tш? et eJt!S l?artiЬus~ Ra <rелу свЈtх 

Mt~sels-a и Brev1юres (l>e testн; шobJlibus), 1щ nразноnање Вас
крса nод &аз:олпк~: 

~Qпoniam, ех d.eyreto sact·i Qoucilii Nicaeni, Pascha, ех 
qu? reltq~a festa mobiiJa pende11t, celebrari del1et die donlinico 
qut prox1me succedit XIV-ae lunae priщi menэiз- is vero apud 
Hebraeos vocatпr primos шeusis cujus XlV-a luna vel cadit in 
<liem. ve~ni aequiuo~tii, quo~ die 21 meosis шartii cc>ntingit, vel 
propшs 1psum seqшtut· - · dieэ domin.icus hunc XIV-um (diem) 
sequeщ: (ue ~uш Jud~e~s couv~niaшнs si fa1·te dies X.IV-ae lunae 
caderet ш dtem domшJcцm) s1t dieэ Paschae. « 

Впд.и La SerЬir. et le f itt а'tше COIItestation _pascale de 
t1·ois sieclвs par Ces. TQndini cle Quarer1ghi Pariз 1901. c:rp. 29. 
-30. rде. ј е овај текс'! ш-rампан. 
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грешног мишљења~ Пя.сха.11ију је поправила на. 
тај юнuR, ш·rо за ааr~:алне грштще (14:. дан 
млмине Ј уведе срtЏ'Ње ayue Atece,ue ( 1 б. да п мла
дине рачуюl'Ј'О од t\оњуrщнјс). кн.да Jc:вpejf,r uo 
Вl\кону треuа да нрмнују IJ acxy. 1'л:ме м1tшљаше 
д:t ће 11:3ue t.n ноклппањс Васн.1Ј с :а <; а. nу ннм ме· 
сециъш I:l j CIIllejcJ'-OM Пасхом. Али - као што 
lVf:и вј а ВЈшс·t·ар })аnије npcдllИl)aшc - нбо1· trе
нравuлностп у t•ретању ~1ессчеnом (ЩНtDИ uyn 
~есец може 1щд Ш'Ј'О дn н:t етуни и :щ ЧИ'l'аn 

један дан LblJe и.11u аисле средљег) , зuor с:шrи
рпчвоr p:1Cllo peдa JJ:tCX:IЛ111.1X 1'рШ1ЙЦ11, Н :iUOГ 

CI\MOГ:t СКЛО Н/\ jcnpc:j C /{IIГ I<:IJ1eПД:LJJ3,~ OD iШIIIf СЛу
ч ;~еВI~ uпr:y <:асnнм lfCIUf.y чcш1 i оuи се лeшttuttjy 
- ИC'fllll:t МUОГО p l'J)C II UI'O IШ i\.IIC " C3.11 ,1\})IIj CIIOj 

насха;шј п у IV и V. вежу - а.11и ин:щ дснmвају 
<:о. Првн 'ЈЋI~дв C.i1Y 1tлj лесио со 7. ащпrда t 602. 
год. ,11.ру1·и -- 19. шtptшt 1'609. l'Од. , 'l'p ol, и се 
,а.есиu ч~щ 1805. г. 14 анрила, ;t четnр'1'11 i3. анри:ла 
t825. До IZjJ:Lj a XlX uctщ нпје се десио nиш~ 
ни један случај. У ХХ. веку бrю ј е ueh је
дан слуq~ј 12. ащ>ида 1903. год. а Gиl\e IL'< 
још ЧС'I' GрИ : 1923. (1.. i.ШpfiЛ:1.), 1927. (17. afil1. ) , 

1954. (18. плрида) и 1981. (19. :111р11ла.). llot:дe 
се uеЋ о лсси·r·и ви један cдy'Jfl:i ча1• до 2106. 
год. (1 8. анрuла.). -- ДаКЈt н с<1:мо U случ<~ј сuп у 
518 roдnua1 Ш'l'О ,i e пњ c.:na1~11 вЋчин много мање, 
11его по А.;, ~ кс:Ј.ндријској rшсхалиј1r у II O чcтJty, 
у истом: размм~у времена. 

Ву, узсuши 3а. паt:хадн с l'paнИI.I,e ср сдње 
nую~ меrеце , рнм:сl\а цр"nа ::~anaAa ј е ·rиме у 
А ру гу не::~ t·uду , ~L та. ј е: ла араэпуј~ Еас"рс 
чeutlie аисле 21. дтщ од ."''.~щдu,пе . Дешп1.1н. се , да 

Р3 

арави ауп м~ец падне у суботу, а l:uьcxaд.uu 
ayu како га онп узима сутра дан у недељу, 

због чега празнује Васкрс у идућу недељу -
на 8 дана по uраво:м пуном месецу. Ono је nро
тивно ов.оме про n и су Апостолских У станова. 
(Књ. V. Гл. 17.) баш и nрема са:ъrом: љеном 
схватању пасхмних гр:швца. Ми видос:ио раније 
у овоме ч.11::шу, да је аасо.11.уТЖЈ немоzу{;~ю из
беЪо ПОI\Лtшањn. Baclt]JCa са Пасхом, а да се не 
њpeteoprt•щ ,21. дп.п .мд.адиие (који се ие сме пре
корачит:и) ; аутори грегор:ијанс1'е реФорме на· 
иђоше 111.\ ·ry нс:>году, они nреttорачише 2 t. дан 
:и.11ади:не па ила& но1·nуво не сnречвше поца

nања Bttc(,pca са llacxoм; ова се само знатно 
nрореднше н11. рачун празноваља Васкрса иосље 
21. дана :младине. Не моt·ући наћи ниt~l\кnо ре
шеље, тюји:м би обе ове пезzодв y?cлo1vuлu (а то 
је и ue~tozyfi.tiO), аутори греrоријанске реФорме 
оставише ово nитаље О'l'Ворено, яерешено, и OD.Ill1· 

стише пото:мст11о , да no сво:ъ1е ва.~ођељу по.мера 
пасх:\лпе Г!>апице па nише плп ш1. ппже, щтјеА~ 

C8U1(0Ut иека, ако зt~ uотребно нађе. Д;L су аутори 
rperopиjaнcite реФорме у~сЈи 3а насхалнс гра
нице средљи 14. дан :Ј\rЈШдине т. ј. један дњн 
раније - аре средњеr· нуноr месеца, Васк.рс 
би се ораsиовао чешhе зај едно са јеврејском 
Пњсхо:м, - оnако често, као mто је п било у 
Адексњпд:ријск.ој Па.схалијп у почетку, n. ве би 
се upeitopaчиo 21. дn.н :младине. Тиме би се 
дошдо у см·лас са духо?~r и тежља:щ~ ·rвuрца 

аЈЈ.ексn.ндријсЈtе Пасха.шје, који р:1Дије доuуштаху 
nразвоnање Bacr;pca и на један дав щЈе nунога 
месеца, н его ли да га празнују после 21. дана 
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младине, кn.да је месец у зю\'l'НОУ опадаљу qјај
востп. Аутори герrијанске реФорме ве учинише 
то из недовољног познавањ:\ СI>А опа Алексан
дријске Пuсхмије и: не1·ачноr тумачеља ЦРI~ве
юsх забрана. 

Поводом rрегоријавске реФорме, васељевс1tИ 

патријарх Jepe~rcuja IL сазва у ЦарИl'раду Вс
дrши Правосл.авпп Сабор годпве 1593. Патрп
јl\рси: Цариградски, Автиохијски, Јерусалискп 
п A.llell.cnвдpиjc"и присуствоваху овоме Сабору 
nоред мuоt·их других мање зва'l'НИХ црrtnених 

ве.1шкодостојuИЈш1 ). И })уска црюш, Itoja ie оnом 
nриликом подигнута ва степен na·rpnjaшиje'l), 
имала је ту cuoje nредставнике. Дознавши да 
he се греrоријансtш Васкрс по кад што покло
ltит.и са ј enpejCI\o:м Пасхом:, сви СЈЛ.I\НСЈВП Сабора 
једвоr.1нtспо осудише rрегоријансБ.у }>еФорму. У 
посдаиицп ј едаој ynyl1eнoj свима правослаnпим 

црнва:ма, пвиесоше oua четири пра.вила за nра::~

воваље Васк.рс:\, којих се 'Ј'реба верно држати : 

' ) Мноrп :~аuад1111 пliCЦU говоре о oiroм важнои С:~,6о\1У, 
r:f\\'1 пn. uрнмер t' abbl M~mrti11, Сев. 1'o11di11i de Qt•rимtgl~t 11 

др. У ,. Лflсrаноме.пiл Ko.'llcci•~ ао воа.росу о peфov:!tj'lJ 11tмС11· 
да.рл. 11& Россiн", Jlpмt.oж:em't Ifl. 11а e·r)J. 31 11 22. сttомюьу 
се укј11И'КО ре111ења ro t·~ Синода. Hn,jouщнpu11je rовор11 о tO)Ie 
(.;Јшоду Ci~. 1'o11dini de Q"art,IQbl у parщpa.u11 .La Scrble tt la 
fi11 d' tше Guutt.~tatio11. pascale • de trois siecle.~" Paris 1901 . rод. 
(Ь:~trait lles Comptes reшlus). Но. стр. ~. 29. 11 30. IIЗПOCII ре
шење тога С1шод:L, које се тиче Васжрса Ш\ датnнском јеэ11ку, 
n Ш\ ctp. 32. 11 11 0. rptt.кoмe ~еs11ку. Навод11 даље изворе, 11 1\11· 
тпра !!UШС ДОЛА, у 1\ОјПЩ\ ЈС CIIIIOACt:O решеље tnT:I.IU:J.I!O ОД 
1Јремсн:1. Н:\ 11реме ua лмnнскu~1 п rpчt(o)~l j (l~ sшy. - Hr!.ic м11 
uо 3~о.то, да .., ,. су рещења 'IОГ:\ C_rнr oдl\ с.љчувана у но.•••С?,.Ј cpn· 
сКОЈ цр.кn11, 1.ао rr11 to, дз. JJ.R nx. ЈО у опште и добнлn зоОI' та
дашњnх орло 'Тешюuс UPII-"Dfta. 

2) 3вање DI\Т);IIjэ.ps.a у Pycnj11 .v к••нуо је доцшtје Петар 
Ве.ш1ш rодпне 1700. 
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1) . ·Васкрс треба аразновати поме арме'Г'Њ~ 
равноднеоице, ~toja је утврђена на 21 . Ј"арт. 

2). Не с.ме да аrца у исти даи са jeвpe,1-
cnoAt Пасхо.м . · 

3). Не ОА.чах аоме равнодиевице, неzо nосм· 
арвоz 11y1toz .месеца који домми аоме равнодие
б'lЩе, ил.и аа.да на сами дан рмноднеВ'lще. 

, 4). У ароу 'Не,џvьу аоме овог ауЖЈz .месеца 
да бу,Ј.е BacJt1JG 1

) . 

ДржеЬи поrреmво, Д}1 су ова nравила nро
писаАи СRети Оци Никејски, чданови тога Са
бора nатријарси, извесоше још и цитираше -шрво 
apaвu,;ro Антиохпјскога Сабора, &оје је грегојан
ск.о:м реФормом nогаж.ево, и бацише аватему 
на све oRc, који би тадљ · ВАИ доцније примили 
rрегоријанск.у реФорму. 

Недоnољно noзвanane склопа и духа Алех
савдр~ЈјСiiе Пасха.шје и ветачво тумачеље цркве-

1) Eno текст тпх upnufr..1 а у oplltrшaAy 11:1 rрчкоv ј езnку: 
Tionaџt r 1'J1a ,["аукаlа ~IJrOi!Ji rat <Mt rb ~џiщюр Пtf.axa. 

Прt:;то'Р ~ъ Пttaxa :rpitrн 11а y,·v'lra' tr((·vr.orE џсrа l·17., lurzЏEpiap 
~;;, 'A.vol'щ' t)i" OщfJOr•џi'III'J" кttrb r~~· 21. M aeriou.- ~t6ипоџ 
Or' 8t'JI 1t(Jii!rt' Ра 'til•~~ltL Ef~ Т.~'Р a•Jrqv ~Џipav џi r'Ь РОЏ;КО; 
ФаоЈ(а тi:5v ' l ou8ai<Jv, - Tf>lrov, ~iv npirm vb 'fiY'Ir:a• lиrl.:i, 
каl do(Jior<.>~ fUra r~11 "''lfJ.E@La'Y, &J...ta џсrа rtJџ 1t(JUf'J'JI rca11atJ.~v'l" 
rou M a{'r:lou, t] 6trola fдtlt ruxn ( tfl r!; IOIJЏE(Jiff ч ЏЕrЬ: r~JI 
laf1щpla;•. - К:аl r{rap;ov, Frf>l1ttl џЬ: -ytvrzrat r'\;11 7tptJr'l" K up•axq" 

jjr•~ fOtJ.t rvxt• џ.еr'а r~11 n'avut .-!9"'lv. ' 

Tv;ortкo v1 eto. Пtр~ r.oii dкp16oii~ lpcvv11r; ~о и ПaaxaA.iov. 
Ed. de Vet1iвe, Ј 884, .Р· 289-290. 

Онај тек<Јт п:1.водщ1 n~ де-"а. La Serble et la (in d' 1и1е 
Crтtestatio" рмсаlе de trois si~cles par Ces. Toпdini de Quare
nghi (Extra.it des Comptes reнdus). Paris 1901. стр. :Ј2-83. 
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ви х забрана одвело ј е - мо што видимо -
далеко ч.4анове тога Сабора. - Ко.аико су И!lа.аи 
nрава, показује најбоље астроном:сюr рачун из
.4оже п у овоме ч.аанку. 

Ми Ье:мо се омаш дота.Ьи тих правила. 

По nравилу 1) равнодневиu,а је утвр,ена на 
21. Аtарт. Јеремија П са целим Синодом ао

.zрешлш је дрЈ&ао, да су свети. оци Никејски про
:писа.аи овај .А,а:rум: Itao слуаюбени на оечита вре

..чена, без обаnра ва љен прави да.тум, који се 
спушта - l<&o што раније nидосмо- по један 
дан просечв:о у 128 :година. Ни ј е им та n амер а 

·била. Све'r.и Оци Ј3ИI~ејскя држали су се виmе 
Ћауке n природе, него ли многи и мвоrп љи

хови последющи. Н~iбоље то доказэше TJПtte, 
mто у своје доба спуштише равнодневицу са 
2 2. марта н а 21. март ради смrљња са ![ри
родом. А 22. март беше датуъt равuодаевице 
ра.ппје ll(lJOaucaн Апостолским У станоuама (књ. 
V. 17). Чим: приметише да није више ·rако, 
одмах га при.11агодише праuом стаљу с1·варп. 

Cneтn Оци са таtвим те.жњама пису мог .ли имати 
н1.1.меру, да потомству везују руке u аабрањују 
оно, што ~амя ови чињаху т. ј. држати се науке 

и и:с·rине . 

Праnuло нод 2) нема OCA01tU(t у црквеним 
!iЊИrама, кад је реч о поклапању Васкрса са 
Пасхом аос.-м равнодпевице. Видосмо, да су се 
та&В'И с.лу"щјеви деmаоа.ли дуго још после Hn
&ejcкora Сабора, о којиыа ва сваки ЈЈаЧИR везна
f]аше ни Јереми:ја П, ви члавоои тога С_инода. 
Ј" еремија П са. це.лиъr Синодом nогрешпо Је, што 
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то нравил о Пllиnисује Сuе1• и:м: Оцима Нињеј с.к.пм, 
о коме онп пи саљали :пису. 

Сва три правnла под 1) 3) n 4) внди ео 
ј ас но, да су ивведена tLOzpe'l.шuo из no_знt~:ror алеit

сандријсlюr rrравида о .Вacrtpcy коЈе r..tacк: 

"BacnJJC треба, аразн<>всtти t'осље а11ољетње 
1щопод'Н-еоиzttе, у npoy иеде.љу, 1•оја до~е а.осље 
c~prюz 14. ,.џиш од Јttлљ1џии~ Jttece,teвe. А.1со 14. :4m~ 
JtAa.,д~me rидне у н.еде.·ьу, BttCJфC се ztразнуЈе у 
·uдyti,y ивлсљу". 

У onOJ\f JtpaтltOM језrровнтом праоnлу, Је
решзј:L П са члњпС>ulrмn. ОnнС>да ааменише речи 
"14. ;tmt 04 ",,,~,,,;џt·ue '' са речn:ма .,ay·t~ Јtесец." 
11 'J'al\o од једног т:t•Јног створnше трn вета:иа 

нраnи11:1. И ту су учиви.11и ltpyu.вy rpeшr~y , Ј С р 

"14. даn од ~r.11.ад11пе" и "nун ьrесеци_ 1"-ијебило 
једм 'Lt ий•и ЈЩ\ <Јнстпх Ота1Џ1. НюtеЈСКЈЈХ. 

Врло је чуднощt•rо, управо неnој.м.ъиво 1<.ако 
Јеремнјn П. 11 •Ј.Л;шовн CИitOд:t не u;pt.tмeтuшe, 

Лl~ се 13<1.Cit!IC и у љихово доба. 'tесто празноваше 
у друiу нe;r,eJr.y ЈЈО ('Ј1О нрво1' пуног месеца, а не 

у UtJlб!J, '"atto 01111 нроппсаше у nрави.лу nод 4). 
Ево прю1ера. ca,:uo у овој десетинn l'Одипа, у 

којој се тај Сабор др.ж.аше: 
1. Године 1586. нун месец десио се 24. 

мnрта у 22 •Ј. 16 мнн. у •te'l'(J]Jтax; Bact;.pc је 
треба.11о uраанова:rи 110 nравилу 4) у а218у идуhу 
недељу 27. ъrap1:t, а он је пра:шован по Ипдик
'l'иону у друzу недељу, 3. аnри.ла. 

2. Године 1589. 11 ув месец деспо се 22. 
ьшр'i'а у 2 ч. 35 MIНl. у субОТ'lЈ; Васњрс је трс
Gа.4о празuоватii по правилу 4) у ароу идуhу 

ПРАЛUОВАIЫ: ОАС ьЈ't'А 'i , \AII ПТUОГА ~I IH'IЩ& 7 
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недељу 23. м:ар•rа, а он је 11рi1.1!во ва.н но Иn
диl;.тиону у .J,pyzy недељу 30. марта.. 

3. Године 1590. nун месец десио се ~. :щ
ри,ш у 22 ч. 45 ~ш п. у четортап; Bn.c&})C је 
треба.ло upasнonaтu но nравилу 4) у прву nдућу 
недељу 12. аnрила, :~ он је nравнован по Ин
дик·rиону у .Ј,ругу Јн•лељу, чак 19. :шрида. 

4. Године 1593. ове пете, када се лржаш е 
овај Велики Upn.noc.11anвn Сабор, пун месец де
сио се 5. &npи.lla у 20 ч. 6 мин. у четвртак. 
Васкрс ј е ·rреба.11о nразвоватл no rrравил.у 4 Ј у 
ирву uдућу недељу S. апрв.11а. а он је rrpaaиouaы 
по Ивди к.тиову у .wyzy недељу, 15. анри.iНL. 

5. Године 1596. пун меееr~ десио се 2. 
априЈЈа у 19 час. 1 мин. у петtш; ВаСЈ<Ј)С је 
требмо nрз.вновати по П])аnилу 4) у Щ11ЈУ 1iдyt1y 
недељу 4. аnрила, н. он ј е праsвова.п. no Инлик
тиопу у APYZ'!J недељу, 11. а11рила. 

Сви ови. рачувн И3вршевв су по Sсlн'аш
овпм таб.11ицама; дав ј е рачунм· од поно'hи tю 
јеруса.лимскоме вреъ1ену. 

Шта видимо ~ Само у 1 О уsасто.нRих годинњ 
nидимо, да беше 5 одr.тупања од ·l'ora nр:t

ви.аа под 4). 
Јеремпја П. са члавuвима Спuода. изнесе 

дакле такво trр:~.вило у име Нwщ~јсхош. СаборtЈ, 
кога се треба -верно држа·ги , а ви ов, ви чла
нови Сино,1.а, в п цела правос.л:tвна црква нс 
АЈЈжаху се тог истог npanил:t још mt тад(~. А 
међу ти:м иза~uше са претензијом, да су верни 
чувари пеоtрљенвх nасха.~~.ввх nрописа Св. отаца. 
- Недово.ьво nознаваље узрок. ј е оволико ј Јtов-
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традп.кцији. Да су ч.11анови Синол.а ио.11е ъrа.11о 
посматра.IНl аебо, · ве би се ло 'l'Ога дошло. 

Протес'l'ав·rи у Немачкој године 1700. uри 
м.иш е rрегоријавск.ц календар, ыи одбацише 
rperopujaвcк.y Ilacxa.11иjy. Њим:а се никако ве 
свиђаше . lll'l'O Bact;.pc по t•регоријанскоi пасха
А.ијп лолави чешће после 21. дана од м.а.адиве 
месечеnе. То хтедоше да nJбet·ny пошто по то. 
Њихов ю1.:rсматичар ВtФ'е.л, у Аруштоу са још 
не~;;нма, сас·t•ави таuЈI.ице месечевоr sретаља, по 
тс~јпма се одређивашс Васк.ре та.чвије веrо АИ 
1•од l'реt'ОЈЈИј::щаца. За uасхмне rрав.ице (које 
Gexy доста 1\.0MII.Ilикonn.вe j узеде астрономс"е 
ауне Јl«есеце (мес~·о е}>е.Ј,ЊИ '\ тюд грегорвјанаца), 
ла би се у свю.щ (}Јiучn:јевима nsбer.11o празно
ваље Вас••рса посдс 21. дана м.11адине, в sаједно 
са јеврејима., па и у онюrа, у коЈима би до· 
.лазили усљед uснрrщмщЈс·rи у кретаљу месе

чевом ( 1\&О што н. ЩЈ. до.11а3с "од rрегоријавац~). 
Због тоrа се десИ.Ilо, те су r•одине 1724-. про
·rеставти праsноnали Васк.}ЈС 9. априла а .като
:Аицu 16. аnри-ла; нето ·ra1~0 l'Одиве 1744. про
·rестанти су Ра празновали 29. :м.арта а като.ll.Ицв 
5. аирила. У оба ова САучаја протестанти су r& 
празвовали· у врви дан по правом nуном месецу 

и носле јеврејске па.сх е, а .к&1'О.11ПЦИ су ra праs
нова.л.и у ос1,щ дан по пуном месецу в nocAe 
јеврејске Пасхе. ААИ доцније nрв.метвmе про
тестанти, да Ђ.е се по Вајrмовим: таблицама 
Васкрс морати uoКJJ.oun ·rи са јеврејском: Пасхо:м 
у rодпнаУа 1778. и 1798, у којима падаше ова 
па једа11 дан по пуно :ме месецу, ус.љед самог смопа 
.iеврејск.о r t<алевдара. А. у том баш rодивама 
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греrоЈ>пјаuски Васкрс дo..t:\3awe недељу дана 
после јеврејске Uacxe. Са-да щютес•rавтн заnа
доmе у ве.11ику не~еоду. Држеьи као пози•rивnо, 
да се Васкрс не сме 1101\дuпити са Пасхом, 
после дуже п свсс1.•ранцје дискусије, rшuустише 
13ај еедоnе табдпце и нримлwе l'рего]щјащ; .!tу 
Il :tCX3.дr rjy 1 77 4. годпне, 3[~ коју се уuерише, 
да т:ишс случајеuе .м ноео pet,e дону шт«L . Од двtЈ 
пезгоде изаб1)ате - но њn:хоiю.м ноrрешпm{ ми
ш..ъењу - мању; радпје нрис·rа·i\ОШе да. Bac~tpc 
IIOI'peшнo nрмнују rrOC.itU :н. дана од младиве, 
него .llИ заједно са jenpl•j nмa. 

Мало по щмо, с Oli.lll!щ.tњeм и пзвесни11: 
'l'СШ itОћљыа ИН Ш:ТО l' у3р01Ш, 1 1Ј1И М:ИШС I'})О l'ОрИ
јанску Ј>еФорму п ucтtMit западпп хрц ш111tЮЈ. 
То учnнuше u Ol'.iшnп·r·o ЈНЏЏI одакшш~е у мcl)y
нapOi\HO:!!f Cii.Oupa l 1;~j,Y . ,Ј CДLIUO Пpi!.Вol~.illl!Шй~ др
.жеЬи се од.аупс Вслиrюr· СабоЈ>а Царю·рн.деко1· 
о~тадоше при С'Ј•аро:мо Jщ.llcuдapy. Од ·rora Uи· 
нода датира и чувепа "tuccxaл:xa pacUJJn" щшеђу 
Ita'I'O.IlИ чtrc и nр<шомl\.вне Ц}J itne - р а ен р а, кој n 
'l'paje вnше од 300 годвна. llpanoc.лanнl\ цр~tва. 
с:м:атрај уЬи себе ;щ верног чуварn nасха.ш их 
правила проuисаних Нnкејсюш Сабором, поново 
иsне'l'ИХ ва види1~ аозlfатнм СииодоЋt Цараr-р l\д
ским, а не иоз'МО(fјућ.ц ·цх довољно_. nребtщуј е 
римској д1шви, што та праuю1а гази праsнујући 
J~:J.i\ што Васн.рс заједсrо са јеврејима.. Ри:мсrtњ 
црква. 'Гакође из недооољ11оz аизпава:ња ствар?~ 
признаје овмше случ :-tјеЈ.Је за пеnравплне, али 
кривицу за то бац;,~ Ш\ јеВ}Јеје, •tијв је календар 
врло не•rачав нос'l'ао. Itaд би- вели -јевреји 
'Ј'ач но oдpcђiiBit.llИ дав llacxe JI() њиховоъ( закону, 
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ов·акви случа.јёВI{ не би се дешава.ля. А за npa-
1 вос;Ј.авну цркпу, вели, да rpemи још више , ј ер 
nразнује Васкрс врм често пос.ле nрописавоrа 
рока (21. да в :мл адине) чак и у 26. дан од мла
ди ве. У ноnиј е доба, од Ji.paja прошлога века, 
р:имс rш цркм проучивши јевреј ски календар, 
ночо .. щ је и:!ноеи'l'и сдучајеnе покдапања Васкрса 
<-а tЈ а.схои no с·rароме календару, који су доц-
11Ије пстива rrреста.ли, ып тим xohe да докаже, 
дљ су у такве гpcmrte падали и Со. Оци, изда
uачи 'l' IJX 3абрана. Ну Щ)QТИО ·rаквоr тврђења 
)'СТали су чаr; и no пеки заnадни писци као ва 
нриыер Jsidot· Loeb, кој и •rврде: да деФивптпвав 
jenpejcr<И кмендар, овакав ttакав је са,11.а, датира 
'J'el\. од Ј Х. вei~i\ (а не од IV); о ре.ма 'l'О.ме, од
рсl)Иiшти датуме јсnрејш~е Пасхе по ·rоме ка
лендару. и тражити пок.лаnања љена са Васкрсом 
за t'одиве ире I X. вепа ueon pnлдмro је и ши· 
.мерично. Као и сви остал.u пи сци, та&о је и он 
миш..ъеља, да се но С'l'арои к3..1Ј.евдару Васкр~ 
празвовао навек п ос.ае nyвora месеца п оосАе 

јеврејСI\е llacxe као и сада. Ово је - наравно 
- учп.аnдо, да праuославнп постану још пстрај
пији у осуђnвању l'регор пјавске рt:Форм е. Римска 
цр•~ва nритерена. овим у 'I'еснац, имази 0,4 нај-
1Ювuјег доба са ·rврдљом, да је эабрањеЖЈ ао,ма
аање Вас1ерса са 14. Нисаоом. (а ве са 15. Пи
саном), ца noш•ro по садашњем јеврејскок ка
.Јlендару 14. Н1~саи Н'икад ue MOOIU ~ на 
ие,4ељу, то се он нп у ком: случају ве може 
nок.лоnитп са Ва.сн.рсом, према чеиу би гр~го
ријансitа Ilасхмпја бола та.qва и исправна . .. Ну 
nротив тога православаи износе поi!вати Факт, 

V
ir

tu
al

 L
ib

ra
ry

 o
f 

F
ac

ul
ty

 o
f 

M
at

he
m

at
ic

s 
- 

U
ni

ve
rs

it
y 

of
 B

el
gr

ad
e

el
ib

ra
ry

.m
at

f.
bg

.a
c.

rs



111~ 

ЛIL lill;\ с:алањих ј ещщја 14. ll11c1Ш 1111јс rmпa~taв 
11 раашн;, тс1 jt} л:ш s оч11 Насхс, каu 111то је 
1тд н ас: ЈЮА IIIШ c : yl'ioтa. ( :нет 11 ( )1 ~11 1:оАС' 

11111:у IIШLAH ptLaдo i ':L ла :шбр:ше нmf..taнaљt : Ba
l:t;pca 1·а 14. IIIII ':L IIoм, Љш1 ~>ал ''" 01111 iiнло н 
M(II'Y I•IIII, :1 'Г IIM MILЊC1 IIITO ј е • 11 1111 I:НMII I:()UHM 

JI (!M () J'YI•IНJ. J tJ III jc•д ii .V 11 Jlll ВIЩУ tl:щajy 11 p iLHO

t:A:LIIII It на ;Ј;~ЈШДII У ЩH\IIY; 0 1111 ј е• 4111'Г.VЖују, ;Щ 
11pa:m yj e Ha<: liJH: 1"~-~ llll'o 11а ,\l l'c't ' l~ . ~а1щ щи· 
jt!II Jit•jt.:I\IJ lJ ;L(:Xt :. IJ То j t: IIO.'II' aai/ p:tЊI'JIII , 
I'IL MCI IIJIIШ II t :.A;\111111 IIC MtH'.Y Лlt ll:tl)y 11 11 j cџ:LII 
lt: II IOIIC' IШ IIJ)IIIIII t: . ltojll ii11 T:\1\l lt' c:.1 ,Y 'Jajl'lll.! :ш-
(, JI ILЊIIIЩU. 1Jp11111\I':L '1'111011111' II I!~Ja . а 111: ~l llit\1 ' I':L 

1111 t}нтн, јн р iiн љнмс1 x pн lll l,;\111'1\11 t;а.нщд:Lр н :ю 

,У IIOTII.YIIY :11111 111: 11 111:1' tiЛ jc:t:p«'j<:litll'il. Jl Jlllltiii:A <ШII II 
аа(юрав.ы~ју 11.111 111 1 atш.i.'. ,ЏI .i" 11 1111 i\Ai'lil':tll · 

. \JIIIjt'IЩj нac:xaAIIjll 11 pa:ll/1111:\11 Ннс·t: рс: t:IIЛ што 
пре jl! llfiOj(:J(I' IJac:XI! 11 ТО I#!Ut 'Л~ pii. II II IIЛ IIt'. JIIЩtl , 
IЩО 11. Нр. у I'OДII IЩM : L ·17!"). 11 4~~ !"1 . 11 1111 Jla
JICЛUII С: в . А 1':LIIILI' IIja у а:\:\ .. :\ 1\11 II ILjll ';tti ll CIC. 
ltll pИAIL lt у 4:И. I'(MIIII!:. 

Дl\.41!1\11 ii11 ll ac: 111\III'.ЛU, К:LЛ ltii i;MtJ 11<\IIOД IIA II 

t:не p aaAUI't: јсмшх н IIJIII'I'tШpaaAcн·u APYI'IfX. 1~11-
тираl.смl) с:ам о IIOIШAIIKII 111\j t:a.iJШIIjiiX IIJЩIIOt\A ILII 
IIII X IIJH II'IIIНIJIIL ол 11 oн11 jt!t':L 11 рнмт.а. Таtщ: 

,. /fpщЮC.II(UIItЬIU ( 'oiJtJt'1JI{H'Um;~, IIJ)I'<LII 1\JXIII\ II t! 

А~;:Lдс~ијс у lta~:шy I'IIJ\IIIIC IH5U. щщ1щ вu;tll : 
м М 11 Ј ,С \МО (;С i\ Ji itШTII Щ~ рно 11p01 11H'IL JliiiЩjt; J(ti\':L 
(.;a(iopa, МИ JJCJ1CMII 11111\ёLД llpi~:JOt\Щ\.'1' 11 В:н:l\рС IIU 

ире 11и заЈелио tЋ j cntюjllмa, IIUI'O у 1н~" ш1сдс 
њ11х .. .. :~а.над1111 Xpишl1 tHill с:\ њ11хоним IНLАсн
ларом Щнtlнrднu тач н11м надају доста чоt;то у 
11р11у 11 у дру1•у II III' IН!IIIKY" (JI . ДCII t:тр . J() f1). 

t()3 

.. Юt~/fl:liaЯ CТftjJttнr&" у l'oдt\1111 1 H~:-i. у ј н· 
д11о~1с 'I .·Шiщу на стр. 236. н:шuли ол 1н~ ч11 ло 
ЈН'Ч 11 то III:TO. 

• /t! IJHimmьt<U 1/1Јстнu,к'6 11
, орган llc-rJ!OI'paлc: кo 

Лу хm1 1н• А .. алсмпјс у свесцн ua Фсбру'Ч' 1 !')Н~. 
1'0;\11 111! ltii:\IЩ : н\llрШ~'ј О један ЧAI\UaK IJ KIIA (' II ЛI\JIY: 
.,H:Lt:HpC II C I'MI! 1111 у КЩl СЈlучају да ЛОI)С l&Ji t' 

j c !II JH'j•·~>f' llac:xu 1111 да cu IЈОКАаtш с/\ њnм .... 
аато. lllllc:JЛ 1111 1111;\ 1\Ој им изrооорО)\ Руси ш.•l,н 
,\Jol,lf IIJIII MIITII I' ЈНН'о риј:ШСI\11 К8ЈiеНдар" . 

У ., 11mtpun ofiт, !1Јiавненi1( ZOAt• lpa.ж-лaнct•tutJ 
t ·;, llt "I'JIIIIIUAtlt'fl't:/Ш,Wh" Oi\ 1899. ГОДИIIС ДИМ11ТЈ111јо 
1 'о А ~· c) I IIH'I\ 11. 11 ЈI С)Фс•с·о р Московске Духоо11с А кtL· 
1\C MIIjl; lll:at;o IIOAII IH\. Стр. 61: "PИMOICZ\'I'OAII'IICH 
Bac;ttpc: 11 ра:тон:1 11 је 1111111с пута II CTOI' лшш t'l\ 

јонрt'јс"uм ll a.c:xc•м. Tu је ilп.to 1602. 1609., и 
I S~u. t'OI\IIII t', а li11 l •в још t903, 19~3 . и L\)~7 . 
Нџ 'l'atшv ПUI\A:LIIall.u :ш.брањено је 11 ocyl~t!llu 
IOLI;O Ki11101111 M<\. 11:\ Ј \f . нека, T1\lt0 П COAMIIM lt(Ш• 
II IIA IIM I'I Н: 'J'JI Х ,\ 1101"1'11.11 а". 

У ., lft"Nt•mo щmilнutlaњe Васкрсењt~ у l'JJafiO

' 'Jt(ttiii<JJ ЩJiifltl 11 Jll'!}iщJ.Im ШtЈtе1џара" од 1908. а·о · 
лtшс 'ВЈК:t ~ 1 . Uтaнoj•~вttl, , проФесор уюuюра11· 
·•·с ·та у ueorpaлy, IЈН<Шо nеАп ва с1·р. 4 2 : 

., ll pa:motщ11.c Ye•; J)CIL ве:Ја11о је, щLО што 
c:.\lo nндсА н , :.~а лна нол;Lтка, за лва да·rумl\ чИt'1'U 

IIIL)''IIIOI':L, 'lllf:Tн :II'O'}HJIIOMCKOГS\ 311&Ч&ј1L, којИ у 
c·t:l'ill I' U,~fliiH~ (~ :\МО тај IIC}ICI\11 П A,OI'MIL'I IIЧIIИ, ILAИ 
у нс·ти .мах IIJ>~!('YЛ IIII аначај, 4а ~ лmсуи,тају, 
1fft npaJuutmJы:: ·' ' f'h'JU'fl иадпе.iеА?wвремено с /lш:1·ом 
jпJJн·jrJatJ.II " f ltyp:11111 је мој). 
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Неtаеко ,1\аЈЬе цитира·t·и. Само недовољно 
uоsнаваље стаља ствари yз}>Ott је оваквюс ври
говорима.. 

У таt•вом стању стоји то uи.1·аље и данас 
о·t·ворено и uерешоно. Не нu:manajyt1.и право 
стаље ствари, дух и тежње Све•t·их О•rаца, tЈ И 
римска. пи nравос.11авва цр1ша немају nраво. 
Римска црквu збиља .греши, :u.и 11-е у томе1 што 
Васкрс празнује кад што заједно са јеnреј1ша, 
веt·о у томе, што za ue аразнује 'tесто зltJr:AнO 
ct~ јевргјима, на који Gп нn.чntt с~~сви:ы избеt'Јlа 
љегово nразноваље нос.11е 21. дан~~ младине, ttoje 
је забраљено. llpanoc.11anнu 1~рква t•реши још 
нвше, што za ии"а"о щ~, tr,ptt:щyje эt~је,4пи сп је
врејима, него га празнуј е јот доr~ниј с, н еt·о ди 

ри.мсr"'- цpttna чак и .У 26. дан од м .. мдиве. Из 
недовољног rю:тавања, нt:сtраtЈ~мн.ост САtатра се 

sa арав'IМност u. обрнуто. Рnспра uм могА<\ 

би вечито трајати; јеАпа 1~ркt11\ ве :може APYt'Y 
убедити, јер се не разумеју. Обе Jtpttвe за
јеАНО са протестантсхом tюzpeu-'uo Арже: ,4а 
су аасхаљне zранице ( 14. ,4аи .мљадtше) ·и ауи 

месец б'/Ме је,4но и исто у време Hи ti.ejcкor Ca
Gopa. Да то АВОјР. пије би,л,о једни и, исто чtш 
и у време Дионисија Ммо1· 526. 1'оди11е, 1ш и 
још доцније чак ло IX. нe~tn., уnерисмо се у 
овој расправiЈ. Ето1 у овој, но 1нн·.леду яеана'l' tЈој 
свтвици, .А~жи 'l'ељ:иш ·rе це.лоt•а uитања, целе 

распре И ХИЉМУ - l'ОАИШЊе ЗI.LUЛJAe. 
Ово поr·решно мишљење обухватило је и 

саму вn.уку. Не само у цр ttвепи:м ttњигnм:а код 
свих хришмна {источних и заnадних), него н 
у свима уџбепицима 11 другим научuим ttЊи.t'I\AШ 
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uд ш~:јчуnе ннјllх ~L~;тронома п математnчара., у 
одељцима о оuоме питаљу, налази се свуда ne 
овере-но тnрl)ење: Аа се Васкрс :мора празповати 
по прn.ви.11у аосље nyнora :месеца према наредби 
l . Ник.ејскоr Сабора. Да је то једна ве.11и.к.а 
заблуда, IWja траје више · од хи.ља.Ау година, 
.4.р.жи:м, да су се qвтаоци сами уверили у овоме 

ЧJli\BKy. 

Уклонпвшu ту заблуду, сакии ти:м укло
њена. је и најnеьа сметља поправци нашега 
каленА&ра. А о ·ro11te пак, како треба ту по
nрав~у взвршити у .4.уху православне цркве го

ворио сам оnширно у "Гд.аснику Лравос.д.авие 
Црпве" у 1900. и. 1901. години. Ако буде по
'l'ребпо, ronopиt1y о 'l'О:И питаљу поново шi:всо 
нешто доцније. 
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~ 1 
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11 

23. мар. 7 'Ј, 51м. ll 
1 

11 23. )1:\ј). 4 ч. 38 &1 . б. anpn.it 11 6. :t!IJI. 6 •Ј. -~м. _ 
11 

21. м:\р. 18 ч. -13 м. l! 5. :ш р. 14 •1. 511 Ј1. 1 ' 1 

11 
17 1 :38!) 23. .ч арт 23. мар. 19 ч. 1~ м. fi. а1~1111А '1. Щlр. о t(, 53 М.· 12. :111(1. 361 28 . .кatYr 5. au; IIA '1 . n.нр. 4 'Ј. 23 М. 7. !I.J!jJ. 8. fИI)} iil ;З ДЗ •. 4/Л]ЈТ 6. аир. 7. ацр . 817 23 .. \1111.ЈТ 5. a.npщt 5. :\П]). 12, &П11 • Н!8 1 23. Alflj)'l' 18. хар. 1 ч. 5!1 и . 5, nfЧIIM 2. :ill р. 14 ч. 27 )1, 2. :шр . 12. nap. 

18 2 2i3u 12. .11арт 12. мз.р. '19 •1. 1/i м. !Јб, ol/ltfiT ~7. lol:\p. 17 11. 4 м. 28. ~1 :1r. 362 12 .. tщрт 12. ~щр . 23 '! . Зi.'i N . 25 . .к~ 1' 27. мn.р. •t ч.31 )Г, 28. мар. :11 . Шtр. 514 12. -'/lt]>Т 12. мn.р._ 14 ч. 20 м. :н;. ~оарт 2u. мr~р. 1:3 •Ј. 4l м. 27. мn р. :1(1. мар. 818 12. ,11а11Т 10. мар. 20 •1 . 50 ~Ј. 25 .. llt'I1JT :!Н. мар. 7 ч. 2 м. 25. ма р. 28. )([IJI. 1882 12. ма11т 7. III!IJI . 15 Ч. 2 :11. f5· март 22. )1:\р . 20 ч. 13 м . 23. N:J.p. 28. мар. 

1 
1!1 3 ~87 31. .1/ЩЈТ :ЈЈ . мар. 1 ~ ч . 6111. 1/Ј. апрr~љ Hi. llliJI. 18 ч. 55 м. 17. авр. 363 31 . . 1o1a1n' 31 . .11:\.(1. 2:.! '1. ;,2 м. 1.'1. аа1 IM н. :1.1![!. 22 '1. 56 м. 15. :-t.np. 20. ILIГfJ. ;,1 ,·, 81 • . 11арт 31. !lnj). 9 ч . 6 "'· 13. al1'1mљ 14. :J.U)J. 12 ч. 21 м. Н . :шр. 1D. авр. SI!l 31. :•tарт 2fl. M:tp. )7 '1. :!tJ А\. 13. (!IIJIIIд Н. анр. 6 ч. 17 )!. 14. !\Ji p. 17. l\11)1. 1883 31 . .llaJIT 2G. M!IJ} . Ј4. ч. 27 11. ~3 . (l/t]JIIЉ 10. :\11(1. 13 '1. 2'2 )( , 10. anp. 17. апр , 1 

:.!~8 19. ~1:\1'· 1!1 ч. 1611. 364 2. CU'tj 19. мар.\ 1~. '131>· 5 '1. 4:,! Ъ(, :Ј. а11.111М. 2. :ш р. 14 ч . 30 м. 3. апр. , 8. !IU\'· 1884 20. март 15, М:1.Ј1. 8 'J,i;() !1. 2. an:piiA 2!1. мар . 18 ч. 48 11. 29. II:IJI •. 8. апр. ' 
1 4. 2(). март !Ј, аа1ЈШI 4. :щр. 8 '1. 19м. t\. aup. 20. -~<ftopт \!0. )Ј!\)1. 7 'Ј, 28 м . UA 3. :ш р. 8 'f. Ј )1, 3. !\llp. ~1. апр. .:,1() !ЈО . . 41(12ЈТ !Ј ч.55 м. 2. actp't/.A 3. апр. 4 'Ј , ~5 }1. 2. апр. н. 1\JIII. 820 2/Ј. 1.1арт 

1 
2 5 ~89 9 .. wарт 9. мар. '1 '1, 58 м. !Ј!Ј • .Мfi.JI'f' 24. мnр. 15 ч .. 57 м . 24. ~·щ•. 3ur, !Ј. Ntt]JT 9, M:I.J> . 9 ч. t/1 и. 22 .. ~а1 т 23. Я:1.р. 22 •Ј . 58 )t, 24. мu._р. 27, ~t:IJI. !i17 f). маЈ>Т 8. м ар.' 11 ч. ;35 ъr. 22 . .чарт 2:;, мар. 20 ч. fi7 м. 23. ыар. 26. м:~.р . 821 9 . • 11арт 7. ~ЩЈ , 22 '1, 2 м. 22 . .1,/alJT 22. мар . 1G ч.Ј :Зм. 23 . .11!\р. 24. м;>.р. 1885 9. март 4. мор. 1!1 •t . :;~, ~ . ~· .чарт 18. 11:1]•· 18 'Ј, м м. Ш. vap. 24. мар. 

1 

3 6 290 28. март 28. МЩ\, 8 •1. 5U м. ](), tln}JIM }2, I1111J, 9 ''· s:,м. 13. aup. 36G :!8. Жt'јЈТ 2tl. мар . 1 ч . 42 ~r. 10. UUJ H.lt ll . з.uр. 2:3 'Ј. 37 м. 11. U.ll p . ](), U.llp. 518 28. i>lfl1J1' 27. ыар., 7 '1.38 м. 10. апр•м 1 !. aup. 20 •r.ll м. 12. :\II}J. 15. anp. 822 28. JIOliT 2ii. мnр. 23 •1, 1:3 м. 10 . UГIJIIIЛ 10. ;\U р. 8 '1 . i'JI) м. 10. :\11]1. 13. nop. 1886 28. МОЈЈТ 23. мnр. 16 ч. 2!) }1. t•· мр•м G. :111р. 17 ч.1 ·1 )1. S. nop. 13. апр. 

4 7 291 17. март 18. мар . 1 ч . !)f) м . 30 . .INajJT 1. :1.11р. 10 ч. 2 м . 5. :I.Jip. 867 17 .. Ча)ЈТ ]7. Al!lp. 4 ч. 58 аЈ, 30 .• ка1 т 1. апр. 15 'f. 47 )f. Ј. :\П\). 1. ащ1.- 51!1 17. ,1<(1.1ЈТ 16. мар. 19 ч.35 м . 30 .. март 1. !l.ll p. !) ч. 15 ~1. :н. )11\11· !Н, ~ШЈI. 823 17 . . W(I)J7' 16. щtр. 12 •1. 5G м . 80. март :Ю.мр. 1 2•r: G ~t. 31 . мар. 5. nnp. 1887 17 .. 1/С/}ЈТ 12. Mr\(1 . 17 Ч. ~.ј М. 0 . . 1/tlpT 27. мnр. 8 ••. 1 м . 28. )1(1)\. 5. anp. 

5 8 292 5. (/(~j)11Jt ;,, :tllp. 1 'Ј. 26 Ъf, 18. 'ttnpn~ 10. :шр. 3 ч.1 9 м. 24. :шр. 368 ;,, аrсрпљ 4. авр. 1 q , 56 ~r. 18. аи1 l~д НЈ. anp. 1·1 ч. 40 м. 20. ыn.р . 20. 3.11JI. 520 :,, anp•tA 3. апр .. 20 'Ј, 4 м. 18. апрпљ } :; . :l.Hfi. ~. : ~~. 21 М. 19. ыnр. 19. :ъuр . S:N 1 !). anpt~љ 8. :\11)1. 9 ч. 57 ~\. 18 . а nри~ Ј 7. н в р. 8 ч.;ј2 м . Н!. Mllop. 24. nнр. 1888 [Ј, 1Ш1) 11А :ю. мар . 11 •1. tв. anprtA 14. rlllp. Sч. 50м. 15. мар. 24. апр. 

6 ~ 293 25 .. 11 арт 25. м ар. 11 ч. 35 м . 7. апрпл 8. :ш р. 10 •Ј. 34 м. !1. !\11 р. Зј)9 25. MaJ>'I' 24. М:1.ј) . 14 Ч. :17 i\1 . 7. аи11 ~JI t\ . :'11\ fl . 2;! '!. 21 А! . !) , ;uтр. 12. :\.1111. 521 2{) . AlaJJT 24. мnр. 12 ч. 59 м. 7. anpttA 8. 3.11]\. 0 'Ј. :~ ~!. 8. :\ llj\. lJ. Шlр. 8:!5 2:i . . 4/арт- :&3. мар. 1а 'Ј. 42 ·''· i . (џч)rtJt ti , aup. 21 '1 · 5С) м. 6. n.пр . . 9. !\!lfl. 1889 :њ. март 19. мор . Ј ;) •1. [,Ј •r. 7. аrср11л. 4. :щр. 1 ч . lG м . 4. l\ltp. О. anp. 

7 1() 2й4 Ј.Ј. марr l-.1. ~1:1.Ј). 14 ч. 50 м. 27 .• 11а1Јт 29. M:1.JI. о ч. 13 м. ]. ftJJ]i. 37() Н. Аtарт 14. мар. 7 'Ј, \!9 м .. 27 .. чар 28. ~1:\fl. 23 'Ј. 35 )1. 28. }faJI . 28. ~rap.- 522 14 . . -ча..Ј1'1' 1-1. !I:J.p. 2 ч. 50 м. 27. Шt111' 2S. мар. 2 '1, 28 м . 29. M:i.p. :1. [I Jijl . 82\i 14. ма1>т 12. м n. р. 13 •r. r,2 м. 27. Щ/ј)'Ј' 27. )щр. Н •1 . 50 м. 27 . ма р. 1. nпр. 1:::190 14. llfalJТ 8. oii;\J>. 23 ч. : 8 ~1. f7· .INЩJT 24. )1:1.]1. 11 ч.56 м. 24. мnр. 1. anp. 

8 Ј1 2f)JJ 2 . опрпл. 2. :нrр. 7ч. 38м. 15. actpttA 17. !LJ!J'I· 1 ч. 5 Ъ{, 21 . IШJI . 371 2. ant•tM· 2. n.r1p. 8 ч. ]7 i\1. 1:ј. аар !ил Hi. a tJ p.l6 •!.13 ,11. НЈ . :ш11. 17. a up. 523 .!Ј. fi111J'IA 2. :шр. О ч.44 м . 15. апр11~ н; . ан 11 • 22 '' · 4'> .11. 16. 1\11]1. IG. antl• 8 .7 2. lШ2Нt.4 31. М~·Р· 7 Ч, 54N. 1й. апри~ l!i. :ш р. 15 ч. :и м. lG. aup. 21. t\l!JI. 18!Jl 2. attJНIЛ 27. )lap. 23 ч. ·13 11. t5. aUp11A 1~ . :illp. 7 ч. 28м. 11. :ll!p. 21. o.np. 

9 ~ ~ ~!tt~ !!2. . !/fl,j) 'Г 21. мар. !) •Ј. 7 )1. 4. аар11.11 )), :\11JI. 17 Ч. 25Џ. r.. ;щр. :172 2.?. i•Ц'Vj)T 21 . N:\p. 2 Ј ч. 33 м. 4. aup t.lt 4. апр. 20 ч . 16 ,,t. 5. Ш1)1. 8. :lliJl. 52-1 22. ,1/l//)T 21 . .1\r\fl. 4 ч. 45 м . 4. аnр11љ 4. !Шр. 11 'Ј . 4'1 М. 4. :\11)1. 7. nп р. 828 22 . . ltaJJT 10. ~1:1.р. 1~ ч. 2G м. Ј.. ШГ.Ј/1/Јt •Ј. :tнр. 4 ч. 31 !1. 4. aup. 5. апр. 1892 22. MfiJJT 16. мар. IH ч. 7 ,., 4. (llfJil~ 31. мар. 8 ч. 32 )(, :11. 11ар . 5. aup. 

10 Ја 2!)7 i 11. ltl. ъщ>. 17 •1. 21 м . 24 . • иарт 26. 11:\]1. 6 ч. 1 8 м,. 28. ~шr. 37:\ 11. март 11. Щ~1Ј , а ч. 40 У . 2Ј. мар · 2!\.щtр . 7 ч. (ј !1. 26. мар. 31 . )ЩЈ!. Ј О. ма р. 5 '!. 25. M:tp. 4 ч. 28 ~Ј. 25. мар. 30. щр. 829 11. 111а1ЈТ й. ~!:\)1 . 5 ч. J.i м. 24. lolG]IT 24. M:IJI . 10 '/. 48 М. 23. иа.р. 28. хар. IS9a 11. маЈЈТ 6. мn.р . 7 ч . 2G м. .џ . .март 20. II!LJI . 9 ч. 33 м. 20. мnр. 28. кар. 
1 ,1/IIJI'Г 5:Jii 11 .. Чfi1JT 24. март 
1 

11 н 2Щ) . '1U • . llfiJI1' 2!\. МЩI. ]l j '1. :1 Ј М. 12. (~nptt.ll 14. :шр. 2 '' · 2'! r.r. 17. 11-J\fl. 37-t 80. JUIJJ 'Г • 29. ~litjl. 21 '!.] 2 я. 12. ап1 Ј l lt 13. анр. 6 ч. 55 м. !IJ. I\IIJI. 13. IШ]I. 52() . ~о .. чарт 28. !11\р. 22 ч. 31 м. 12. аар"./1. 1:3. :1up. 4 •Ј . 52 М . 14·. liU11· ]!), ан р . 830 30 . • 11арт 28. ~I:LJ1. G ч. 29 ~~ . 12. апрпљ 12. n11p. 4 q, 12 м. 12. n!lp. 1'7. 1111р. 1894 30. март 25. ма)l. 6 '1. 7 м. ·f.2· flnJIII..it 8. RDJJ. 4 ч. 5!) м. 9. :шр. 17. аар. 

12 15 :Ј!)!) 19. . llftJIT 1!1. ма, р. 8 11.57 )1. 1. arцm-.~t :>.. ан-р . 5 ч. 7и. 2. ltriJI. :лs 19 . .1/l~JIT 18 .. ll:tjJ . 21 <r.:юм . 1. UU1J lм 3. :1.Jtp. о ч , 3 м. ~~. !Шр. 5. анр·. =·27 19 . . 11арт 18. )1 :\р. 5 ч. 40 и . 1. апј>rм 2. :\11Ј1. ]!) '[, 2 )1. 3. :шр. !{, :\!!р. &31 19 . . 1111рт 17. мар. 22 ч. 36 м. 1. <НIJIIIll 1. Ц!l [l. 4 ч. 16 )(. 1. nup. 2. анр. 18% 1~1 • • 110217' 14. мар. 12 ч. l й "· 1. at(.]JUЛ :18. маџ . Ј G ч. Зы. 28, И:lр. 2. опр . 

13 1ti ;){)1) 8 . . 1tf~7iT ~ . м:lр. о '1. ·Jij )1, 2 1 .. IJ(Ij)'J' 32. )t:\p. 5 ч. ~8м. 24. мnр. 37G 8 .. ~1(11)7' 7. ъrар. 2 ч. 7 м. . и. Acapr· 22. ~1:1JI. 14 '1. 55 ~!. 22. ~щр. 27 . м:t.р . !i<J8 8 . . wа11т 6. Щl]l. 19 ч . 2-ъr. 21 . .март 22. мар. 1 '[, 4;) м. 21. ШIJI. 2r.. Ъ!:ЧЈ . 832 8 . . !laJJT (ј, 113]1. 10 q, 31 м. :n .. 1ир1· 20. ъlа р. ~1 ч. ] s м. 21 .. l!!l.p . 24. мар. l8!iG 8. март 2. M:lfl . \2 Ч. 3-1 )1, 1. MO)J'l' 17. )1:\jl. 7 ч.58м. 17. ыар. 24. кар . 

14 17 :ю l !Ј(. А/Пј!Т ~7. ~I :tp. 1) '1. l )1. 1/, (l.lf}I W I 9. ан р. 23 ч. 50 &f . 13. n.пр. ;}77 2i. ЖIJIT 2G .• lнtp. о '1. 8 м. 9. апрџл 1 о. :~н 11. 12 \f. :,2 )1. 11. ~.Ј( ј). 16. :1 н р. 52!) :!1. март. 25, )Шр. 19 Ч:. 52 М. 9. атфшt 9. :IIIJ+. \ (} 'Ј. 9 ~f . 10. :\1!Ј>. 15. :\np. 833 27 .. 11арт 25. M<l}l · 7 ч. П, шr.p11Jl s. :\11 ]1. 7 'Ј, 2 м. 8. :\Пр. 13. nup. 18()7 27. llfUJIT 21. :.~ар. G ч. 17 ~. 9. апрrџ 5 :щр. 9 ч. 5. :tU\1. 13 ..... ) 

1!i Jt\ :!()~ 1G. 1 Li. )1:1 р. ы '>1 29 . . I/Jf11'f 

:: :: : 11 

378 ' 83-1 s •t. 50 м. :т . . 1rа11т 28: м ар. 21 <r. 5G м. 28. мnр. 5. nup. 1 8Р8 1fi. ма1ЈТ 1 О. »:t.JI· 1 О ч. :14 м. 9. март 25. M:lp. 23 Ч. 45 )! , 26. 1\:I)J. 5 anp. . 1mрт ' ч. Ј )J .. I 30 . . 11 np. 5. :\11 )\ . 1G . . 11п1п· 15. }1:\)1. 14 'Ј. 41 м. 29. .чар :)0. Ъ\ :1.р . 18 'Ј, 2(1 }1. :И. М1111. 1. :\1\jl . 5:\0 Ј(ј, МЩIТ 15. ~1!1.)1. 12 '!. 47 11. 29 . .март 2!1. M:tp. 1!Ј Ч. 1/) м • :10. M:t]l. 31. м:tр. 1/i .. \Jft]JT Ј 4. ~щр. 

1 В 1 1!) :юа 1 Ј, fШjllf.ll -t. :\1\р. 2 ч . 2Ј )!. 1 1/. (tlljiiiЛ 18. a up. 18. 1\П}). :·.7н 4. anptlll 3. f\JI('. 15 ч. ·18 )1. 1'7. an1• ;n 1118. :1.нр. 11 •1. D м. 19. ~Htp. 
11 

21. IIUJ I. 531 11 
4. actJm.it ~1. :tП11. 12 ч. 2G ы · l l 17. lHl p l/<.11 17. ш!}). l :З •t . ! О м .l \:!(), Jl:l.p. 20. (LIIjl. 8!\Б Ј.. аn1Ј11Л 11 2. анр. l '1. :~:,м . 17. апрпљ \IJ(i. :нЈр. 2\! ч. :ј:ј ~~. 1 s. ~!!\]). 18. nap. 

' 
1899 4. аuр11л 11 ~!Ј. v:1p. Sl ч . а м. 7. aup11A 13.auJ1. 21 ~.50м. l J.l. мар. 18. anp. · 
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