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„Нема �ана �ез очно�а ви�а, ни�и �раве славе �ез Божића!”
Његош

При дру жу ју ћи се и ове го ди не про сла ви Бо жи ћа, же ља ми је да сцен ском 
ком по зи ци јом „Вер те пи” по мог нем на шим те а тро ло зи ма, исто ри ча ри
ма по зо ри шта, дра ма тур зи ма, ре дите љи ма, а на ро чи то пе да го зи ма, 
вас пи та чи ма, учи те љи ма, ве ро у чи те љи ма и ру ко во ди о ци ма драм ских 
сек ци ја у из �о ру и о� ли ко ва њу овог драм ског при ка за по све ће ног нај
ра до сни јем ве ли ком пра зни ку Хри сто вог ро ђе ња.

Своју сарадњу са рецензентом проф. др Радославом Лазићем сма
трам кључном за настанак ове књиге.
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1. ЛОЗА цАРА ИРОДА

На че лу ју деј ског на ро да �и ли су ви ше од сто ти ну го ди на и сви су, као по 
пра ви лу, има ли исте осо �и не: окрут ни, по хлеп ни, под ми тљи ви, су ро ви и 
пре ма чла но ви ма соп стве не по ро ди це, по ни зни пред рим ским оку па то ром. 

Ирод је име ко је ве зу је мо за смрт ну пре су ду из ре че ну Ису су Хри
сту, за тим за по кољ не ви не де це у Ви тле је му, за ко� ну Со ло ми ну игру за 
ко ју је, као на гра да, па ла гла ва Јо ва на Кр сти те ља, за про го не апо сто ла и 
пр вих хри шћа на и за још мно га дру га зло де ла за �о ра вља ју ћи, или и не 
зна ју ћи, да у све му то ме ни је уче ство вао са мо је дан чо век ко ји је но сио 
то зло слут но име. 

Од Пом пе је вих осва ја ња 63. го ди не пре но ве ере ме ња ла се при ро
да вла сти над Па ле сти ном, �ук та ли су и су з�и ја ли се устан ци, рим ска 
власт је ја ча ла и по пу шта ла, све док се ни је уста лио по ре дак у ко ме је 
про гла шен краљ Ју де ја, Ан ти пар тов син, ИДУ МЕ ЈАц ИРОД, до та да већ 
де се так го ди на управ ник Га ли ле је. Би ла је то 37. го ди на пре на ше ере. 

За чи та ве ње го ве ду ге вла да ви не ни је про шао дан а да ни је не ко га 
осу дио на смрт у�ра ја ју ћи ту и ве ли ко ве ће чи јих је 45 чла но ва сма као 
чим је до шао на власт, да �и по ка зао ко је у зе мљи глав ни, за тим зе то ве, 
су пру гу, та шту, си но ве, док је дво ји цу мла ди ћа ко ји су се др зну ли да са 
огра де Хра ма ски ну злат ног рим ског ор ла, ка ко �и се до дво рио Ри мља ни
ма, дао да се жи ви спа ле, па су, за опо ме ну дру ги ма, го ре ли као �ук ти ње. 
Је вреј ски исто ри чар Јо сиф Фла ви је за пи сао је, из ме ђу оста лог: „Он ни је 
�ио краљ, не го нај о крут ни ји ти ра нин ко ји се ика да по пео на пре сто. По
гу �ио је огро ман �рој љу ди, а они ко ји ма је по ште део жи вот там но ва ли 
су у та ко гро зним усло ви ма да им се смрт чи ни ла као пра ва сре ћа.“

Ипак, овом пр вом Иро ду, на зва ном Ве ли ки, мо ра се при зна ти и да 
је, уз Ав гу сто ву по моћ, на сто јао да зе мљу по диг не еко ном ски и кул тур
но. У Је ру са ли му је о� но вио Храм, учвр стио град ске �е де ме, са гра дио 
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по зо ри ште, ам фи те а тар и твр ђа ву Ан то ни ју, а се �и по ди гао рас ко шан 
дво рац ко ји је са Хра мом по ве зао ви со ким зи дом ка ко �и из �е гао сва ки 
су срет са пре зре ним на ро дом. О� но вио је мно ге гра до ве и про ши рио 
власт на це лу Па ле сти ну. Умро је у Је ро хо ну 13. мар та 4. го ди не пре но
ве ере. Да тум ко ји озна ча ва, пре ма не ким ту ма че њи ма, и ро ђе ње Ису са 
Хри ста, по твр ђен је по што је не по сред но по сле ње го ве смр ти на сту пи
ло по мра че ње Ме се ца. 

ИРОД АН тИ ПА, син Са мар јан ке Мал та ке, је дан од тро ји це си но ва 
ко је је као на след ни ке оста вио Ирод Ве ли ки, по сле ве ли ких не ми ра и 
су ко �а са �ра ћом, по твр ђен је у Ри му већ 6. го ди не но ве ере и све до 39. 
вла да као те трарх Га ли ле је и Пе ре је до ста мир но и �ез ве ћих тр за ви ца. 
Мо жда не �и �ио ни по ми њан са то ли ко па жње да се ни је за де сио као 
вла дар у вре ме Јо ва на Кр сти те ља и Ису са Хри ста. 

Пр ва при ча по чи ње од тре нут ка кад се Ирод Ан ти па же ни Иро ди
ја дом, уну ком Иро да Ве ли ког, прет ход но уда том за ње го вог по лу �ра та 
Фи ли па. Да кле, пр во за јед ног, а за тим за дру гог стри ца. У то вре ме Јо
ван Кр сти тељ хо да по зе мљи, про по ве да и, као ста ро за вет ни про ро ци, 
опо ми ње љу де на страх Го спод њи з�ог по сту па ка за ко је �и пред ње го
вим су дом мо ра ли од го ва ра ти. „Ни је ти до пу ште но има ти же ну �ра та 
сво је га“ ка же он у ли це Иро ду и иза зи ва стра шну мр жњу Иро ди ја ди ну. 
Да љи ток при че по знат је из му зич ких и књи жев них де ла ко ја се �а ве 
овом уз �у дљи вом те мом. Краљ је не вољ но по гу �ио Јо ва на жи ве ћи да ље 
у стра ху од осве те па �и ло ода кле она до шла. 

Страх се по ја чао ка да је сти гао глас да је Исус, ко ји је у то вре ме 
про по ве дао по Га ли ле ји, у ства ри ус кр сли Јо ван Кр сти тељ. Си гур но се 
сил но о� ра до вао ка да су му, по сла ли ухап ше ног Ису са и кад у ње му ни
је пре по знао Јо ва на. Је ван ђе ли ста Лу ка опи сао је тај су срет ова ко: „Одав
но је же лео да га ви ди, мно го је ње му слу шао, те се на да ше да ће ви дје
ти гдје чи ни ко је чу до“ (Лк. 23, 8–9). Исус му, ме ђу тим, не упу ћу је ни јед
ну реч. Овај до га ђај Ирод је са свим до �ро ис ко ри стио јер се том при ли
ком з�ли жио са рим ским про ку ра то ром (про ку ра тор је �ио ви со ки др
жав ни функ ци о нер у Ста ром Ри му, нај че шће на ме сник про вин ци је – 
при мед �а при ре ђи ва ча) Пон ти јем Пи ла том, па, „то га истог да на Ирод и 
Пи лат по ста до ше при ја те љи је дан дру гом, а при је су �и ли на при ја те
љи“ (Лк. 23,12). 

ИРОД АГРИ ПА I, унук Иро да Ве ли ког, а син Ари сто �у ла ко ји је по 
на ред �и соп стве ног оца за да вљен, од га јен је и шко ло ван у Ри му где је 
раз �луд ну мла дост про вео у дру штву �у ду ћих су ро вих рим ских ца ре ва 
Ка лу гу ле и Кла у ди ја. то му се ис пла ти ло јер га је Ка ли гу ла, чим је то мо
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гао, по ста вио за кра ља (37–44), про те рав ши прет ход но Иро да Ан ти пу. 
По ред Ан ти пи них, до �и ја још и про вин ци је стри ца Фи ли па ко ји уми ре 
�ез на след ни ка, али су ма ну ти Ка ли гу ла зах те ва да му се усред Хра ма 
по диг не спо ме ник као �о гу. Агри па ни је рас по ло жен за та кво скр на вље
ње нај ве ће је вреј ске све ти ње, па с тим по слом оте же. 

Ка ли гу ла је у�р зо у�и јен у за ве ри, а �аш у то вре ме у Ри му се – да 
ли слу чај но? – за те као и Ирод Агри па. Дру ги при ја тељ, из мла до сти, 
Кла у ди је, пре у зи ма власт, а у то ме му је, ка ко се го во ри, при лич но по мо
гао Ирод Агри па. Услу га је очи глед но �и ла ве ли ка јер му Кла у ди је за на
гра ду да је Ју де ју и Са ма ри ју, па се та ко го то во о� но ви ло цар ство Иро да 
Ве ли ког. 

За вре ме Иро да Агри пе I ме ђу шест ве ли ких све ште ни ка Хра ма ко
је је он име но вао �ио је и Анан, син Ане, та ста Ка ја фи ног ко ји је Хри сту 
�ио пр ви су ди ја. Да ли з�ог тра ди ци је или из соп стве ног уве ре ња, тај 
Анан је �ио за кле ти не при ја тељ Ису со вих след �е ни ка. Из ме ђу оста лих, 
до ко пао се и апо сто ла Па вла же ле ћи да га по штопо то смак не, али је Па
вле, као рим ски гра ђа нин, ипак от пре мљен нај пре у це за ри ју, а за тим у 
Рим, где је из ве сно вре ме жи вео са мо у кућ ном при тво ру про по ве да ју
ћи и да ље Хри сто ву на у ку. та кве сре ће ни је �ио Ису сов �рат Ја ков, та да 
по гла вар је ру са лим ске хри шћан ске за јед ни це. По за по ве сти Ана но вој, 
он је 62. го ди не ка ме но ван, али тај се до га ђај де сио за вре ме вла да ви не 
Иро да Агри пе II. 

Две го ди не по сле то га, 64. Не рон је за па лио Рим и за то сво је зло
де ло окри вио хри шћа не, па та ко по чи њу њи хо ви нај ве ћи и нај ма сов ни
ји по гро ми. Сам Ирод Агри па, и ми мо сво јих све ште ни ка про го нио је 
хри шћа не: нај пре је на ре дио да се од ру �и гла ва ста ри јем �ра ту је ван ђе
ли сте Јо ва на, Ја ко ву, а ка да је тим чи ном иза звао оп ште одо �ра ва ње, 
�а цио је у там ни цу и све тог Пе тра. По што се овај из там ни це спа сао на 
не по знат на чин – пре ма Би �ли ји, из вео га је Бо жи ји ан ђео – Ирод се раз
љу тио и по слао по тра гу за њим, али „ка ко га не на ђо ше суд ски са слу ша 
стра жа ре и на ре ди да се по гу �е“! та ко је за пи са но у Дје ли ма апо стол
ским, у ко ји ма пи ше и ка ко је ти ра нин умро �аш док је др жао го вор оду
ше вље ној ма си: „Ан ђео го спод њи уда ри Иро да што ни је Бо гу при знао 
сла ву и он из дах ну из је ден од цр ва“. Би ло је то 44. го ди не но ве ере. 

Још је дан ИРОД, Агри пин �рат и ујед но и ње гов зет јер се оже нио 
ње го вом кћер ком Бер ни ком, на сле дио је све при ви ле ги је од �ра та, од
но сно та ста, и још је по стао краљ Хал ки де. За тим га је Кла у ди је, ка ко до
зна је мо из јед ног пи сма, име но вао за глав ног над зор ни ка Хра ма и чу ва
ра све ште нич ке оде ће, што је та да �и ла ве о ма ва жна ду жност. 
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ИРОД АГРИ ПА II, син Агри пе I, жи вео је до 100. а вла дао до па да Је
ру са ли ма и пот пу не про па сти Изра и ља 70. го ди не но ве ере. Зе мља је 
опу сто ше на, град ра зо рен, ви ше од 20.000 љу ди по �и је но, а ми ли о ни 
оте ра ни у про гон ство. Је вре ји су се рас пр ши ли по це лом све ту, а њи хов 
по след њи краљ, Ирод Агри па II, на жа лост, уче ство вао је у овом ра ту са 
сво јим че та ма на стра ни Ри мља на. Умро је не оста вив ши на след ни ка, па 
се та ко ло за Иро до ва уга си ла.1

	  
Дечак са слике Милош Божић и�ра лик 
Иро�а у �реновачкој цркви у Мачви на 
Са�ор св. арх. Гаврила, 26. јула, ле�а 

Гос�о�ње� 2009.

1 Не на до вић Све тла на (8. VI 2001): Ло за ца ра Иро �а; „По ли ти кин за �ав ник – Исто
риј ски за �ав ник“: Бе о град: стра не 16 и 17.
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СА ЖЕ тАК: Аутор је у Исто риј ској з�ир ци Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти про на шао ру ко пис од три стра не под на сло вом „Ора ци је Ро жде ства 
Хри сто ва” не по зна тог пи сца. Реч је о драм ском тек сту, вер те пу, на пи са ном на 
цр кве носло вен ском је зи ку ру ске ре дак ци је, ве ћи ном у сти ху, ма њи део у про
зи. Прет по ста вља се да је на стао у XVI II ве ку (из ме ђу 1726. и 1762) и да су га 
нај ра ни је мо гли из во ди ти ђа ци у Бе о гра ду, а по том и кар ло вач ки. Аутор раш
чла њу је три вр сте �о жић ног пе сни штва: вер теп, �о жић не �е се де и вер теп ске 
пе сме, и да је њи хо ве основ не осо �и не. За кљу чу је да је реч о срп ској ре дак ци ји 
укра јин ског вер те па, ко ји се мо же да ти ра ти из ме ђу 1733. и 1736. го ди не, и да 
је аутор �ио је дан од ма ги ста ра сла вен скола тин ске шко ле у Срем ским Кар лов
ци ма, мо жда и сам Ема ну ил Ко за чин ски, аутор „тра е до ко ме ди је” из ве де не 
1734. или 1736. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вер теп, ора ци је, �о жић не �е се де, школ ске игре, �а рок, Срем ски 
Кар лов ци, Бе о град, Ки јев, цр кве но сло вен ски је зик, тро пар, Ро жде ство Хри сто
во, Га спар, Мел хи ор, Бал та зар, Ирод, цар Пе тар, Бе о град скокар ло вач ка ми тро
по ли ја, Ра до слав Гру јић, Ми раш Ки ћо вић, акро стих, при ка зи ва ње, цр кве но
школ ска игра.

У ру ско сло вен ском пе ри о ду срп ског �а ро ка (1730–1780/90), исто ри ја 
срп ског по зо ри шта �е ле жи по сто ја ње тзв. школ ских дра ма или цр кве
ношкол ских при ка за ња. Исто ри ча ри по зо ри шта раз ли ку ју углав ном 
две вр сте по зо ри шних де ла у на ве де ном �а рок ном пе ри о ду: вер теп ске 
школ ске дра ме, при ка зи ва не о Бо жи ћу, и ус кр шња школ ска при ка за ња, 
из во ђе на о Ус кр су.

О вер теп ској школ ској дра ми, ко ју су уочи Бо жи ћа или на сам пра
знич ни дан при ка зи ва ли ђа ци та да шњих сред њих шко ла, �о го сло ви и 
ла ти ни сти ста ри јих раз ре да, пи са но је у исто ри ја ма срп ског те а тра и 
пре гле ди ма по зо ри шног жи во та код Ср �а у до �а �а ро ка. те а тро ло зи се 
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углав ном сла жу у то ме да се сцен ски вер теп по ја вио код Ср �а у на ве де
ном пе ри о ду, и то по угле ду на укра јин скоки јев ски вер теп. ту спе ци
фич ну по зо ри шну фор му ме ђу Ср �е у Аустро у гар ској су нај ве ро ват ни је 
до не ли пр ви ки јев ски учи те љи и �о го сло ви: Мак сим Су во ров у вре ме 
�е о град ског ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа (1726–1730), као и гру па 
ки јев ских уче них �о го сло ва са Ема ну и лом Ко за чин ским на че лу, у вре
ме дру гог �е о град скокар ло вач ког ми тро по ли та Ви кен ти ја Јо ва но ви ћа 
(1731–1737). Ве сти о вер те пу, вер теп ским пе сма ма и тзв. „ора ци ја ма“, 
за �е ле же не су и у из во ри ма пи са ним у вре ме кар ло вач ко�е о град ског 
ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа (1749–1768), па по том и да ље. Пи шу ћи 
о вер те пу у ру скосло вен ском пе ри о ду срп ског �а ро ка, те а тро ло зи су 
при ме ти ли да не до ста је још мно го по да та ка: из о ста ју пре ци зни по да ци 
о из вед �а ма и уче сни ци ма, о го ди на ма из во ђе ња, као што ни је уста но
вље но ни вре ме пр вог при ка зи ва ња. Нај ве ћи про �лем �ио је, ме ђу тим, 
то што се у ис тра жи ва њи ма ни је на и шло ни на је дан текст вер теп ског 
при ка за ња из XVI II ве ка. У исто ри ја ма срп ске књи жев но сти �а ро ка (Јо
ва на Скер ли ћа2 и Ми ло ра да Па ви ћа3), као и исто ри ји те а тра XVI II ве ка 
(Ми хо ви ла то ман дла4 и Бо ри во ја Стој ко ви ћа5) у ко ји ма се пи са ло о вер
те пу, не ма кон крет них по да та ка о вер теп ској игри из XVI II ве ка. Ни у 
по се� ним сту ди ја ма о срп ском по зо ри шту �а ро ка (Ми ра ша Ки ћо ви ћа6 и 
Ка та ри не то ма ше вић7) ни је при ка зан �а рок ни вер теп из овог до �а, ма

2 Јо ван Скер лић, Ср� ска књи жев нос� у XVI II ве ку, Бе о град 1966, по гла вља: Ру ски 
ути цај, 128–145; Исти, Пр ве ср� ске �о зо ри шне �ре� с�а ве (1909), Пи сци и књи ге, Бе о град 
1964, I, 83–92.

3 Ми ло рад Па вић, Ис�о ри ја ср� ске књи жев но с�и �а рок но� �о �а (ХVII и XVI II век), 
Бе о град 1970, по гла вља: Срп ска �а рок на дра ма (ути ца ји ру ског, пољ ског и ма ђар ског 
школ ског по зо ри шта), 260–264; Вер теп ска дра ма, 274–278.

4 Ми хо вил то мандл, Ср� ско �о зо ри ш�е у Вој во �и ни (1736–1868), Но ви Сад 1955, 1, 
по гла вље: цр кве ношкол ско по зо ри ште, 15–18.

5 Бо ри во је С. Стој ко вић, Ис�о ри ја ср� ско� �о зо ри ш�а о� сре� ње� ве ка �о мо �ер но� 
�о �а (�ра ма и о�е ра), по гла вље: Вер теп ска дра ма, Бе о град 1979, 26–27.

6 Ми раш Ки ћо вић, Школ ско �о зо ри ш�е ко� Ср �а у �о ку XVI II и на �о че� ку ХIХ ве
ка, п. о. из З�ор ни ка ра до ва ХVII Ин сти ту та за про у ча ва ње књи жев но сти САН, књ. 2, Бе
о град 1952, 99–124; Исти, Вер �е� ска �ра ма ко� Ср �а у ве зи са слич ном с�ра ном �ра мом. 
– Бе о град ски ме ђу на род ни сла ви стич ки са ста нак (15–21. IХ 1955), з�ор ник, Бе о град 
1957, 619–622.

7 Ка та ри на то ма ше вић, Пе ва на �о е зи ја у ср� ским �о зо ри шним o�лицима До си �е
је во� �о �а. – З�ор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, 8/9, 1991, 19–20 (из 
ма ги стар ског ра да: Му зи ка и по зо ри шни жи вот Ср �а у XVI II ве ку); Бо жи дар Ко ва чек, 
Школ ско �о зо ри ш�е ко� Ср �а 1754–1813. и ње �ов ре �ер �о ар, у: Та ли ја и Клио, Но ви Сад 
1991, 1, 30–35; К. то ма ше вић, Зна чај Ве ли ке се о �е за раз вој му зи ке у ср� ском �о зо ри ш�у 
XVI II ве ка. – Сен тан дреј ски з�ор ник СА НУ, 3, Бе о град 1997, 196–197, у на по ме на 17; 
Иста, Му зич ка сце на �а рок но� �о �а. Пр ве �е це ни је на кон Ве ли ке се о �е. – Мо кра њац, 2, Не
го тин, сеп тем �ар 2000, 12–13, и на по ме на 21.
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да се доц ни је у срп ској ли те ра ту ри и �и �ли о гра фи ји мо же на ћи ви ше 
штам па них при ме ра ове по пу лар не школ ске игре, ко ја се при ка зи ва ла 
нај пре и на ро чи то у Вој во ди ни, а по том и у Ср �и ји по ва ро ши ма све до 
1944. го ди не, ка да је �и ла та ко ре ћи са свим на пу ште на и за �о ра вље на. 
Ипак, је дан ру ко пис вер теп ске цр кве ношкол ске игре из XVI II ве ка са
чу ван је, и ов де га са ко мен та ри ма на во ди мо у це ли ни.

О РУ КО ПИ СУ „ОРА цИ ЈЕ РО ЖДЕ СтВА ХРИ СтО ВА“ ИЗ XVI II ВЕ КА

У Исто риј ској з�ир ци Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, под 
�ро јем 7347, на ла зи се ру ко пис од све га 3 стра не, на чи јој по ле ђи ни сто
ји ис пи сан на слов Орацïе Р/ожде ства/ Хр/ис/то ва. Пи сан је круп ним 
сло ви ма, цр ним ма сти лом, ле по и па жљи во, чит ким сло ви ма на по жу те
лој хар ти ји гру �ље из ра де и сла �ог ква ли те та. Из на сло ва се не мо же 
из ву ћи за кљу чак да је реч о драм ском тек сту, вер те пу, али се иш чи та ва
њем са мог тек ста (ов де га пре но си мо у ори ги на лу и у са да шњој ор то
гра фи ји!) ви ди да он то је сте. Не по зна ти пи сац ка ли граф ски ис пи са ног 
тек ста на цр кве но сло вен ском је зи ку ру ске ре дак ци је не на во ди ниг де 
да је реч о вер теп ској игри. За ње га су то „ора ци је“ (го во ри или го во ре
ња) че ти ри ца ра, да кле че ти ри ли ца, ко ји раз го ва ра ју ме ђу со �ом о нео
�ич ном ро ђе њу де те та (Хри ста) у Ви тле је му, ко ме иду са на ме ром да му 
се по кло не. ца ре ви су Га спар, Мел хи ор и Бал та зар, а са њи ма раз го ва ра 
је вреј ски цар Ирод у чи јој ца ре ви ни се од и гра ва ова сце на. Ве ћи део 
тек ста „Ора ци је Ро жде ства Хри сто ва” пи сан је у сти ху, а ма њи у про зи. 
Го ди на, ме сто и вре ме на стан ка овог ру ко пи са ни су на зна че ни.

Оквир но се мо же уста но ви ти да је ру ко пис пи сан то ком ру ско сло
вен ског пе ри о да срп ског �а ро ка. Ста ри на ру ко пи са не сум њи во при вла
чи па жњу. По се� но је за ни мљи во то што не по зна ти пи сац на во ди и сти
хо ве пе са ма ко је се у игри пе ва ју; реч је о шест вер теп ских пе са ма, од ко
јих су две ли тур гиј ске, у са мом уво ду, док су че ти ри не ли тур гиј ске, пра
ве вер теп ске по зо ри шне пе сме.

Већ у уво ду, не по зна ти пи сац да је по се� ну на по ме ну за глум це: иг
ра по чи ње „по тро пар је и кон да цје Ро жде ства“. Из во ђа чи, да кле, нај пре 
тре �а да от пе ва ју тро пар и кон дак Ро жде ства, ко ји се на тај дан 25. ХII / 
7. I по ју у цр кви на ли тур ги ји пра зни ка Ро ђе ња Хри сто вог. то су: тро пар 
„Ро жде ство тво је Хри сте Бо же наш“ и кон дак „Дје ва днес пре су шче стве
на го ра жда јет”, по зна тог ви зан тиј ског пе сни ка Ро ма на Ме ло да (V век). 
И тро пар и кон дак по ју о основ ним сим �о ли ма Ро жде ства: зве зди ко ју 
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ис точ ни ца ре ви пра те до вер те па (пе ћи не) у ко јој се ро ди ло „отро че мла
до, пре вјеч ниј Бог“, тј. де те Христ. Нај ве ро ват ни је да су ове две ли тур
гиј ске пе сме �и ле пе ва не ис пред за ве се, ко ја се у то ку пе ва ња ла га но 
ди же – по ка зу ју ћи и ви зу ел но та три сим �о ла ко ји чи не глав ну око сни
цу рад ње сва ког вер те па. 

По за вр шет ку пе ва ња ли тур гиј ских на пе ва, „а�и је“ или: од мах, по
чи њу ка зи ва ња или ора ци је тро ји це ца ре ва, нај пре Га спа ра, по том Мел
хи о ра и нај зад Бал та за ра. Они же ле да се по кло не но вом ца ру, ро ђе ном 
у Ви тле је му, и са со �ом но се „ли ван, смир ну, зла то“. Њи хо ве „ора ци је“ пи
сац пре ки да крат ким упут ством:

„та же по(ј)им(о) пјесн 1. Сла ва во ви шних Бо гу“. 
Ано ним ни пи сац нај ра ни је по зна тог тек ста вер те па са мо је на зна

чио на слов пе сме ко ју на том ме сту тре �а от пе ва ти; на слов је исто вре
ме но и пр ви стих јед не од вер теп ских �о жић них пе са ма чи ји су и текст 
и на пев и да нас по зна ти. 

По сле от пе ва не пе сме „Сла ва во ви шњих Бо гу”, сле ди „ора ци ја“, 
или на ступ охо лог је вреј ског ца ра Иро да. Он пи та тро ји цу ца ре ва ко су 
и от куд они у ње го вом цар ству те ко ме но се сво је по кло не. Сва три ца
ра у тек сту се ре дом пред ста вља ју; до ла зе из Пер си је, Ара �и је и Ва ви ло
на пра те ћи зве зду не �е ску, ко ја их во ди „но во ро жде ном цар ју“, ма лом 
Ису су, ро ђе ном у Ви тле је му, ка мо иду да се по кло не и да га да ру ју као 
ца ра, и Бо га. Пре ма ди да ска ли ји у на став ку сле ди још јед на при год на 
�о жић на пе сма:

„та же по(ј)ем(о) пјесн 2. Шед ше три је цар ји“.
И ова ви ше гла сна хор ска пе сма, та ко ђе нам је по зна та на осно ву 

ве ћег �ро ја ме ло граф ских за пи са. 
Пре ма ру ко пи су дра ме, сле ди у на став ку „ора ци ја“ ца ра Иро да. Он 

не зна ни за ка кво ро ђе ње но вог ца ра у ње го вом цар ству и сум ња на 
„За ха ри ји ну ло зу“ да ова опет спре ма не ку по �у ну. Али, ка зу је Ирод, не 
�о ји се он, јер је си лан цар од ко га „тре пе шчет всја зе мља от стра ха“. Од
го ва ра му цар Мел хи ор Арап ски, да зве зда с не �а пред ска зу је ро ђе ње у 
Изра и љу ца ра над ца ре ви ма, ко ји ће вла да ти над не �ом и зе мљом, це
лим све том. 

Да љи ток драм ске рад ње опет се пре ки да сле де ћом на по ме ном: 
„Са да по је мо“ ка же он, „пјесн 3. Бог и Го спод“. та, вр ло ду гач ка (чак 31 
стро фа) �о жић на пе сма, са чу ва на је код нас са мо у јед ном тек стов ном 
за пи су.8 Не по зна ти пе сник је кроз сти хо ве по ку шао да о� ра ди „чте ни је“ 

8 На пев ни је за �е ле жен.
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Је ван ђе ља по Ма те ју (гла ва II, стих 1–12. За че ло 3) ко је се чи та у цр кви 
на дан Ро жде ства Хри сто вог. тај део Је ван ђе ља чи ни основ ну те му сва
ког вер те па. Уме сто „чте ни ја“, текст Ора ци је пред ви ђа из во ђе ње сти хо
ва ног „пје ни ја“. Ако су се све стро фе за и ста по ја ле, то је мо гло до ста да 
про ду жи цр кве ношкол ску игру. 

У на став ку „ора ци је“ реч узи ма цар Бал та зар; он од го ва ра ца ру 
Иро ду ка ко га је из Астра хан ских стра на не по гре ши во из ве сти ло про
ро чан ство о Иро до вој над ме но сти и лу кав ству. По сле са мо јед ног ка тре
на за вр шен је ди ја лог са Иро дом, на кон че га, пре ма ди да ска ли ји, сле ди 
још јед на вер теп ска по зо ри шна пе сма: 

„та же по(ј)ем(о) пјесн 4. Ви тја де тја ма ло(ј)е“. 
До нас, ова пе сма је до шла са мо у тек стов ним за пи си ма пре ко пе

сма ри ца из гра ђан ске ли ри ке. О њој је цр кве ни исто ри чар Ра до слав 
Гру јић оста вио ва жну на по ме ну ко јој ће мо ка сни је по све ти ти по се� ну 
па жњу. Ко ли ко нам је по зна то, ме ло граф ски за пис ни је са чу ван. 

По сле от пе ва не пе сме цар Бал та зар се опет о�ра ћа Иро ду; на зи ва 
га „гор дим вра гом“, пи та ју ћи га ка ко се не �о ји с Бо гом ра то ва ти, де цу 
„у�и ва ти“ и то ли ки плач, „вопљ со тво ри ти“ у Изра и љу. тим чи ном он ће 
се �е (сво ју ду шу) из гу �и ти и та му веч ну на сле ди ти. Јер, три ца ра су о 
ње го вом зло чи ну, по ко љу де це у Изра и љу, из ве ште ни. Иро дов од го вор 
– „ора ци ја“, у тек сту из о ста је. Вер теп се при во ди кра ју та ко што сва тро
ји ца ис точ них ца ре ва – Га спар, Мел хи ор и Бал та зар – скуп но о� зна њу ју, 
о�ра ћа ју ћи се гле да ли шту, „ро ждат“ (= да тум ро ђе ња) но во ро ђе ног мла
ден ца, Го спо да Ису са Хри ста од Дје ве Ма ри је, Бо го ро ди це, че сти та ју ћи 
це лом све ту, од ис то ка до за па да, тро днев ни пра зник.

Вер теп се за вр ша ва са јед но став но упи са ним: Мно гая лѣ та, за ко је 
ни је да то упут ство о на чи ну из во ђе ња, тј. ка ко да се во згла си или от по
је, јер по сто је ра зни на чи ни ис ка зи ва ња „мно го ље ти ја“. На са мом кра ју, 
до да то је: ц. Пе тр. Мо гу ће је да се оче ки ва ло да се у „мно го ље ти ју“ по
ме не име ц(ара) Пе тра. 

КО МЕН тА РИ УЗ ВЕР тЕП „ОРА цИ ЈЕ РО ЖДЕ СтВА ХРИ СтО ВА“

Из из не тог си жеа ове крат ке по зо ри шне игре, очи глед но је реч о вер те
пу, а не ску пу „ора ци ја“, као и то да она има од ли ке по зо ри шног де ла: 
ли ца, глум це, ди ја ло ге, пе вач ке пар ти је, хор, тј. пој це. На ру ко пи су, пи са
ном ру ско сло вен ским је зи ком, пи сац се ни је пот пи сао. Аутор оста је ано
ни ман, не зна се да ли је реч о ори ги на лу, пре ра ди или пре пи су. Не по


