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РЕЧ УРЕДНИКА

Крајем прошле, 2014 . године, с благословом Преосвећеног Епи-
скопа славонског господина Јована Ћулибрка, професор др Зоран 
Ранковић, доцент др Србољуб Убипариповић, асистент Никола 
Јоцић и потписник ових редова, наставници Православног бого-
словског факултета Универзитета у Београду, започели су истра-
живање ратом разорене библиотеке Славонске епархије1) са седи-
штем у Пакрацу у оквиру пројекта „Старе српске штампане и ру-
кописне књиге на територији Епархије славонске: истраживање 
уништеног и сачуваног књишког блага“ . Оно се, када је теренски 
рад у питању, одвијало током две седмице пролећа 2015 . године у 
Пакрацу и Загребу . Прва фаза овог пројекта, чији је резултат РУКО-
ПИСНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАР ХИЈЕ У ПАКРАЦУ 
обухватила је сачуване рукописне књиге ове библиотеке .

На самом почетку треба рећи да страдање Библиотеке Славон-
ске епархије у Пакрацу није прошло неопажено од ока светске 
научне и културне јавности2) иако, на жалост, није добило онолику 
пажњу колику заслужује . Оно је, с пуним правом, названо либрици
дом3) и представља тек део ширег процеса уништавања српске књи-
ге у Хрватској .4)

1) Пакрачка епархија се од 1959 . године назива Славонска епархија .
2) Th . p . seto, Is BookBurning Bad? Rights, Citizenship and Torture: Perspectives on Evil, Law 

and the State (John t . parry & Welat Zeydanlioğlu eds .) . interdisciplinary press, 2009 . a . de baets, 
Censorship of historical thought: a world guide, 19452000, Greenwood press, 2002 . Memory of 
the World: Lost Memory – Libraries and Archives destroyed in the Twentieth Century . prepared 
for unesco on behalf of ifla by hans van der hoeven and on behalf of ica by Joan van 
albada . paris: unesco, 1996 .

3) r . knuth, Libricide: The Regimesponsored Destruction of Books and Libraries in the Twen
tieth Century, Greenwood publishing Group, 2003, 128 .

4) О томе говори Анте Лешаја у својој књизи – Knjigocid: Uništavanje knjige u Hrvatskoj 
1990ih, Zagreb 2012 . Ова књига је наишла на позитивна научна вредновања . (Видети при-
каз: r .M . hayden, Knjigocid: Uništavanje knjige u Hrvatskoj 1990ih by Ante Lešaja, slavic review, vol . 72, 
№ 2 /suMMer 2013/, 361-364) . Њен аутор износи податак да је у општем „чишћењу“ неподоб-
них књига у Хрватској уништено око 2,8 милиона примерака (http://www .jutarnji .hr/ante-le-
saja-devedesetih-smo-unistili-2-8-milijuna-nepocudnih-knjiga/1040727/ приступио 30 .6 .2015) .
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Њено последње разарање представља наставак страдања који-
ма је била изложена раније . Славна Књижница Епархије пакрачке 
чији је оснивач био Епископ Кирило Живковић умало није неста-
ла у великом пожару 1812 . године .5) Након тога је прави процват 
доживела у време Епископа Мирона Николића (1890-1944) .6) Његов 
библиотекар – књижничар Митрофан Рајић 1916 .г . пишући крат-
ки приказ историјата и тадашњег стања Књижнице Епархије па-
крачке обавештава нас да она садржи 954 дела међу којима је и: „…
велика збирка српско-словенских богослужбених књига тзв . Србу
ља, рукописних и штампаних књига покупљених из овоподручних 
цркава“ .7)

Епархијска Књижница је на самом почетку Другог светског 
рата опљачкана, а књиге које нису уништене или покрадене пре-
несене су у Загреб .8) Страдање ове библиотеке није био усамљен 
случај у том времену . Само је на територији тадашње Пакрачке 
епархије, што опљачкано а што попаљено, 66 библиотека почевши 
од епархијске, преко манастирских па све до мањих, црквенооп-
штинских .9)

Неке рукописне књиге Пакрачке епархије враћене су, заједно 
са једним делом српског културног блага, Српској Православној 
Цркви 1983 . године .10)

29 . септембра 1990 . године, уместо Епископске Књижнице у 
Пакрацу формирана је Библиотека Епархије славонске .11) Она је 
потом страдала у ратним разарањима и пљачки, нарочито у зиму 
1991-1992 . године . Желећи да установимо каква је крајња судбина 
ове библиотеке, односно, шта је од ње преостало а шта је нестало, 
започели смо овај пројекат .

5) В . Црљић, Реконструкција Библиотеке Епархије славонске (Пакрац), Сусрети библио-
графа у спомен на др Георгија Михаиловића: зборник радова, Инђија 2008, 460 .

6) С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, у: „Књижев-
не новине“, Лист за књижевност и друштвена питања, година Xliv, број 831, Београд (1 . 
децембра 1991), 3 .

7) АСАНУК, МР А 1916, 38 .
8) С . Милеуснић, наведено дело, 3 .
9) С . Милеуснић, Духовни геноцид 19911993, Београд 1994, 124-5 .
10) Попис враћених богослужбених предмета, икона, слика и књига: potvrda o izvršenoj 

primopredaji, povijesni Muzej hrvatske br . 16/6 – 83 od 5 . travnja 1983 . godine . Овде је грешком 
у одељку: Стари рукописи Срба у Хрватској од 13. до 20. столећа који су припадали Пак
рачкој епархији, међу 47 враћених рукописа наведено на самом почетку 10 лепавинских .

11) С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, 3 .
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Наше истраживање је било започето на основу претходног 
Каталога Пакрачке библиотеке12) из кога смо сазнали да је она пре 
разарња имала 38 рукописа . Сада је било потребно установити 
колико је ових књига преостало . Због тога смо своју пажњу усмери-
ли на релативно опширну студију: Biblioteka Eparhije slavonske u 
Pakracu, до које смо дошли у Архиву Митрополије загребачко-љуб-
љанске .13) У њој су дати попис и анализа стања Пакрачке епархиј-
ске библиотеке, и то њеног рукописног и старог штампаног дела, 
којим је испраћено враћање преосталих књига надлежним инсти-
туцијама Српске Православне Цркве у Хрватској . Састоји се из два 
дела: Анализе, стр . 1-50 и Прилога, стр . 51-75 . У овом спису стоји да 
су само два рукописа донесена из Пакраца у Загреб и да се остали-
ма изгубио траг .14) Слична ситуација била је и са старом штампаном 
књигом . Највећи део ове драгоцене библиотеке нестао је у ратним 
данима раних деведесетих година у Пакрацу . Наше истраживање 
показало је да од 111 старих српских књига штампаних у времен-
ском распону од краја 15 . до средине 17 . века сачувано је 62 књиге 
док је 49 примерака нестало . Од српских штамапаних књига 18 . века 
којих је у Библиотеци било 64, сада нема 24 док су њих 40 сачуване .

Након вишемесечних истраживања показало се, хвала Богу, да 
је ситуација много боља него што се на почетку мислило . Наш ис-
траживачки тим успео је да у Хрватској пронађе 29 рукописа, за 
које се веровало да су нестали у вихору ратних сукоба . На жалост, 
још увек не знамо где је седам рукописа ове збирке: пет богослужбе-
них: Зборник молитава и канона (Xviii век), Псалтир са последова
њем из Ораховице (друга половина Xvii века), Типик или устав црквени 
из Ораховице (1590 . година), Требник из Ораховице (прва половина Xvii 
века) и Триод посни из Ораховице (1584 . година), и две богословске: 
Богословски зборник из Ораховице (1760 . година) са преписима позна-
тих делâ Дионисија Новаковића – „Епитом“ и „Пропедија“ и Цркве
нополемички зборник игумана Кирила Живковића (1780 .г .) књиге .

12) Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII века – Каталог, ред . 
Л . Чурчић, Београд-Пакрац 1990 .

13) МЗЉ бр . 149/05 од 3 . априла 2005 . Мора се рећи да је овај текст писан у ненаучне и  
идеолошко-пропагандне сврхе, са основним циљем да преусмери одговорност са правих 
на измишљене кривце за вишедеценијску девастацију ове библиотеке . О томе ћемо де-
таљно писати на другом месту .

14) Biblioteka Eparhije slavonske u Pakracu, 7 .
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Иако се овај Каталог појавио да би, на првом месту, показао 
какво је актуелно стање рукописне збирке Библиотеке Епархије 
славонске његов значај се, надамо се, ту не завршава . Пажљиви 
читалац ће без велике муке увидети шта је у њему, у односу на прет-
ходне каталоге, инвентаре и описе, промењено . Овде ћемо навести 
само две ствари .

О значају Монашких правила за историју духовног живота 
Карловачке Митрополије није потребно много говорити . О томе 
је више пута писано, и она су истицана као драгоцен извор за изу-
чавање промена у развоју српског богослужења, организовања 
монашког живота, и општег црквеног поретка . Због тога је веома 
важно да се пажљиво прати њихов развој и уочи свака промена 
или нови́на на овом пољу . Збирка Пакрачке епархије поседује два 
оваква рукописа, који су до сада називани Правила манастира 
Ковиља15) односно Правила Ковиљског манастира16) и Правило ма
настира Ораховице .17)18) Овакви називи нису довољно јасни, и на 
основу њих није могуће тачно установити каква је стварна приро-
да ових извора . Ми смо ствар учинили јаснијом, назвавши их Мо
нашким правилима Висариона Павловића са додацима и Мона
шким правилима Софронија Јовановића са додацима . Отишли смо 
и корак даље од тога, указавши на чињеницу да је у оба случаја 
овде реч о препису и локалној примени Монашких правила Ми-
трополита Викентија Јовановића . То значи да немамо нове изворе, 
него да је реч о преписима и варијантама већ постојећих .

Други пример је идентификовање богослужбених књига које 
су користили Архијереји . Тако се Архијерејски требник од стране 
појединих аутора и раније препознавао као такав,19) док су га дру-
ги идентификовали као Архијерејски чиновник,20) Служабник архи
јерејске намене са додацима, како смо га ми назвали у досадашњој 
литератури, нигде није препознат као такав . Он је називан Служаб
ник са Јеванђељима и додацима21) и Служабник са Еванђељима и 
додацима из требника22) што у оба случаја не открива његову бого-

15) Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII в, 12, бр . 16 .
16) В . Мошин, Ћирилски рукописи у повијесном музеју Хрватске, Београд 1971, 73, бр . 70 .
17) Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII в, 12, бр . 17 .
18) В . Мошин, наведено дело, 73, бр . 69 .
19) Исто, 59, бр . 54 .
20) Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII в, 4-5, бр . 3 .
21) Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII в, 17-18, бр . 25 .
22) В . Мошин, наведено дело, 35-36, бр . 31 .
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службену специфичност и не олакшава заинтересованим истра-
живачима рад у овом научном пољу .

Статистички гледано, у овој Библиотеци данас има 10 књига 
из Xvi века (32,2%), 7 књига из Xvii века (22,6%), 7 књига из Xviii 
века (22,6%) и 1 књига из XiX века . Конволута има 6 (1 из Xv/Xvi, 3 из 
Xvi/Xvii, 1 из Xvi/Xviii и 1 из Xviii/XiX века) што чини 19,35% целоку-
пне збирке .

Уколико књиге сагледамо на основу њиховог садржаја, виде-
ћемо да се у Библиотеци налази 24 богослужбене књиге (77,4%), док 
осталих 7 књига (22,6%) обухватају теолошке, канонско-дисципли-
нарне, просветне и хагиографске садржаје .

Истраживање рукописне и старе штампане српске књиге Па-
крачке епархије подржало је и помогло Министарство спољних 
послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону уче-
ствујући у суфинансирању пројекта „Старе српске штампане и 
рукописне књиге на територији Епархије славонске: истраживање 
уништеног и сачуваног књишког блага“ . Велику помоћ истражива-
чком тиму Монс Хемуса и Института за литургику и црквену 
уметност ПБФ БУ пружио је и Високопреосвећени Митрополит 
загребачко-љубљански господин др Порфирије Перић . Ова књига, 
треба и то рећи, не би угледала светлост дана у овом броју приме-
рака и оваквој опреми да нам у томе није, по ко зна који пут, несе-
бично помогао Љубиша Чеперковић . Свима им се најискреније 
захваљујемо .

Владимир Вукашиновић
У Земуну 28 . јуна 2015 . године
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БИБЛИОТЕКА ЕПАРХИЈЕ СЛАВОНСКЕ 
У ПАКРАЦУ

 „А ријеч Божија растијаше и множаше се.“ 
(ДАп .12,24) .

„Рукописне србуље славонских библиотека настале у Славонији 
али и далеко од ње, незаобилазни су споменици српске писмено
сти, калиграфије, ликовног обликовања књига и раскошног увеза. 
Све то чини да српске рукописне књиге славонских ризница при
падају врху српских рукописних србуља. То место је одмах уз 
збирке Библиотеке Матице српске, Народне библиотеке Србије, 
Патријаршијске библиотеке, Библиотеке манастира Хиланда
ра и Библиотеке епархије будимске у Сентандреји“ .1)

Лаза Чурчић
Увод
Веродостојно сагледавање различитих и бурних историјских 

околности, у оквиру којих су се одвијали живот и свештенослуже-
ње Еванђеља о Царству Божијем православних хришћана српско-
га порекла, представља веома сложено и изузетно захтевно дело . 
У групу највећих и најозбиљнијих одговарајућих изазова треба, 
несумњиво, сврстати површно и недовољно познавање релевант-
них извора различите провенијенције, али и погрешно разумевање, 
како њихове садржине, тако и смисла онога о чему они говоре . Оту-
да је поступно следовање ad fontem богослужбеног живота право-
славних Срба благовремена прилика за пажљиво и квалитативно 
истраживање вишевековних путева литургијског бивствовања 
блажене успомене наших хришћанских предака . Као драгоцене 
изворе таквога порекла треба, сасвим сигурно, препознати и сачу-
ване преостатке некадашње изобилне баштине рукописних и штам-

1) Лаза Ћурчић, Старе српске књиге епархије славонске, у: „Библиотека Епархије сла-
вонске . Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од Xv до Xviii века“, Каталог, 
приредили: Епископ славонски Лукијан (Пантелић), протојереј Драган Јеремић и библио-
текари Народне библиотеке Србије Љубомир Котарчић, Милорад Лазић, Лазар Чурчић 
(редактор), Београд-Пакрац 1990, Xv .
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паних богослужбених књига из библиотеке или књигохранилнице2) 
Епархије славонске у Пакрацу .3)

1 . Историјске претпоставке формирања и развоја 
библиотеке Епархије славонске у Пакрацу
Неуморни и марљиви истраживач литургијског, културног и 

политичког живота православних Срба на подручју данашње Ре-
публике Хрватске, протопрезвитер др Радослав Грујић (1878-1955),4) 
препознао је у 20 . веку Епископа славонског Кирила Живковића 
(1786-1807)5) као утемељитеља Епископске библиотеке у Пакрацу .6) 
Иако је Грујић, то рекавши, подразумевао, по свему судећи, нео-
спорне заслуге Епископа Кирила у погледу сређивања и пописива-
ња поменуте библиотеке,7) изворишну тачку настанка књигохра-
нилнице пакрачких првојерараха требало би, према нашем скром-
ном запажању, тражити на један другачији начин .

2) О пореклу и употреби српскословенских термина за библиотеку – „књиго хранил-
ница“ и библиотекара – „књигохранитељ“ у доба Светогa Саве Немањи ћа, видети под-
робније: Чедомир Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој мо нархији током 18. века, 
књига 1, САНУ, Посебна издања, књига DclXiv, Оде љење историјских наука, књига 28, 
Београд 2010, 28-29; Ђорђе Сп . Радојичић, Српске библиотеке у Средњем веку и у турско 
доба, у: Библиотекар, година vi, број 3, Београд (1954), 137 .

3) Епархијска библиотека у Пакрацу била је предмет истраживања у следећим радови-
ма: Ч . Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века, нав . дело, 
150-154; Боривој Чалић, Инвентар Епископског двора у Пакрацу из 1896. године, у: Ље-
топис Српског културног друштва „Просвјета“, свезак X, Загреб (2005), 238-265; Слобо-
дан Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, у: „Књижевне 
новине“, Лист за књижевност и друштвена питања, година Xliv, број 831, Београд (1 . 
децембра 1991), 3 .

4) О реферанцама које подробније упућују на живот и рад протопрезвитера Грујића 
видети: Србољуб Убипариповић, Литургички прилози протопрезвитераставрофора 
др Радослава Грујића српској теологији у 20. веку, у: Зборник радова научног скупа „Срп-
ска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати“, (Православни 
богословски факултет у Београду, 29 . мај 2009), књига 6, приредио Богољуб Шијаковић, Бео-
град 2010, 27 .

5) О Епископу Кирилу Живковићу видети подробније: Боривој Чалић, Кирил Живковић 
пакрачки епископ. У потрази за изворима његове учености, у: Зборник радова „Очување 
националног идентитета захваљујући прожимању култура: Допринос првих универзи-
тетски школованих Срба на Истоку и Западу Европе у 18 . веку“ (Београд, 25 . април 2013 .г .), 
уредник проф . др Владимир Вукашиновић, Институт за културу сакралног МОНС ХЕ-
МУС, Београд 2013, 13-46; Сава, Епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до дваде
сетог века, „Евро“ (Београд) – „Унирекс“ (Подгорица) и „Каленић“ (Крагујевац) 1996, 277-279 .

6) Види: Протојереј Dr Радослав М . Грујић, Пакрачка епархија – историјскостатис
тички преглед [закључно са 1930 . годином], у: „Споменица о српском православном влади-
чанству пакрачком“, Музеј Српске Православне Цркве, Београд 1996, 197 .

7) Сравни: С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, нав . 
дело, 3 .
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Научно потврђени подаци о досељавању источноправослав-
ног живља српског происхођења на просторе Горње и Доње Славо-
није, који сежу до средине 15 . века и нешто раније, потоње успоста-
вљање турског пашалука са седиштем у Пожеги 1538 . године, осни-
вање православних манастира Ремете (Ораховице)8) око половине 
16 . века и касније Марче,9) као и постојање катедре Пожешке епи-
скопије са митрополитанским рангом у саставу Пећке Патријарши-
је, вероватно већ почев од петог десетлећа 16 . века,10) али и вретаниј-
ско-марчанске епископије са седиштем у Марчи,11) јесу засигурно 
хронолошки оквир почетка и потоњег устројства богослужбеног 
живота православних Срба на тамошњим просторима . Следстве-
но, саставни део овог својеобразног хришћанског сведочења било 
је преношење преко Саве и Дунава источног литургијског предања 
и његово пажљиво чување, обликовање и умножавање, по узору 
на тадашњи молитвени израз Васељенске Патријаршије, односно, 
недуго потом, обновљене Пећке Патријаршије . Приспеће прилич-
нога броја вернога народа и организовање релевантних државно-
административних институција Османске империје, иницирали 
су, сасвим природно, и потоњи долазак епископа Православне Цр-
кве . Отуда је формирање и изграђивање устаљеног богослужбеног 
живота православних хришћана под османском влашћу значило, 
несумњиво, не само доношење, већ, истовремено, и преписивање 
тадашњег, записаног литургијског предања наших хришћанских 
предака . Такво дело било је могуће најпре у манастирским обите-
љима, сасвим извесно, манастира Ораховице и Марче, а који су, 
недуго по оснивању, почели деловати као скрипторијуми .12) У скла-

8) О предисторијату постојања, најпре, цркве базиликалног облика, као и манастира 
еремитâ Западне Цркве на месту садашњегa манастира Ораховице, видети: Др Радослав 
М . Грујић, Старине манастира Ораховице у Славонији [Отштампано из Старинара за 1939, 
трећа серија, књ . Xiv .], Штампа Државне штампа рије Краљевине Југославије, Бгд 1939, 8-13 .

9) Види: Протојереј Dr Р . М . Грујић, Пакрачка епархија – историјскостатистички 
преглед [закључно са 1930 . годином], нав . дело, 57-60 .

10) О горенаведеним чињеницама видети опширније: исто, 11-43 .
11) О томе видети: исто, 56-62 .
12) Да су манастири Ремета (Ораховица) и Марча били преписивачки центри у 16 . и 17 . 

веку, видети: исто, 43-44 .46 .74-75; Владимир Красић, Опис манастира Ораховице (При-
лог к историји српске цркве), у: Летопис Матице српске, уређује А . Хаџић, књига 143, свеска 
трећа, У Новоме Саду (1885), 74 . У прилог овоме треба навести и запажања проф . др Гор-
дане Стокић Симончић, која је дошла до истраживачких увида да, већ у 15 . веку, долази 
до померања центара књижевног и преписивачког рада из моравске Србије преко Саве 
и Дунава . О томе видети: Гордана Стокић, Српске библиотеке у Средњем веку, у: Библио-
текар, година XliX, свеска 3-4 (2007), 230; Гордана Стокић Симончић, Књига и библиотеке 
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ду са изложеним чињеницама, легитимно је говорити да је крајеу-
гаони камен каснијег формирања епископске књигохранилнице у 
Пакрацу, заправо, доношено и преписивано рукописно литургиј-
ско предање српскословенске редакције . Поврх свега, управо ће ср-
буљске рукописне и старе штампане богослужбене књиге из разних 
цркава и манастира бившег Вараждинског Генералата, према кул-
турном настојању Пакрачког епископа Мирона Николића (1887-1941) 
и благодарећи самопрегорном залагању и њиховом сакупљању 
протопрезвитера Радослава Грујића у периоду 1910-1912 . године, 
бити предате и смештене у Епископску књижницу у Пакрацу .13)

Други, веома значајан корак за неформални почетак рада би-
блиотеке славонских архијереја у Пакрацу, везан је за личност 
Пећког Патријарха Арсенија iii Ч(а)рнојевића (1675-1690) и потоњег 
Карловачког архиепископа и митрополита (1690-1706) . Изузев за-
бележених података о његовом похођењу крајева које је насељавао 
православни српски живаљ преко Саве и Дунава 1676 . и 1684 . го-
дине пре чувене Сеобе,14) на основу два Ч(а)рнојевићева писма из 
1693 . године,15) бива јасно да он има намеру савршити канонску 

код Срба у Средњем веку, Градска библиотека у Панчеву 2008 . Упоредо са тим, да су 
православни манастири и у Босни – Рмањ, Ступа (данашње Ступље) и Липа (данашње 
Липље), били преписивачки центри, говоре нам подаци из приспелих богослужбених 
књига у манастирима Ораховици и Марчи . О томе видети: Протојереј Dr Р . М . Грујић, 
Пакрачка епархија – историјскостатистички преглед [закључно са 1930 . годином], нав. 
дело, 50 . 74-75; В . Красић, нав. дело, 74 .76 .80 . 81-82 . 83 . Напослетку, изложени подаци са-
гласни су са Грујићевим становиштима да старе штампане књиге руске редакције почињу 
долазити на подручје Карловачке митрополије већ од прве половине 17 . века, док, почев 
од прве половине 18 . века, прецизније 1734 . године, оне „заменуше, у већини наших црка-
ва, старе рукописе и штампане Србуље, те нам истиснуше из цркве наш вековни србуљски 
језик и заменуше га руско-словенским, који се касније код нас прозва црквено-словен-
ским језиком“ (Радослав М . Грујић, Србуље у бившем Вараждинском Генералату, Рукопис пишчев, 
Архив САНУ, Књига број 2890, сигнатура број 13 .174, 320 старог канцелариског формата (без илу-
страција), У Беловару, пред Св . Саву 1908, 7) . О детаљнијој анализи овога феномена са литур-
гиолошког становишта, видети: Владимир Вукашиновић, Руски и малоруски утицаји на 
литургијски живот Карловачке митрополије у XVIII столећу, у: Саборност, свеска 4, 
Пожаревац (2010), 163-208 .

13) О томе видети подробније: Протојереј Dr Р . М . Грујић, Пакрачка епархија – историј
скостатистички преглед [закључно са 1930 . годином], нав. дело, 74 .126; Др Радослав М . 
Грујић, Старине манастира Ораховице у Славонији [Отштампано из Старинара за 1939, 
трећа серија, књ . Xiv .], нав. дело, 56-57 .

14) Види: Dimitrije vitković, Patrijarh Arsenije III Čarnojević u Pakracu, у: „starine“, Jugosla-
venska akademija Znanosti i umjetnosti, knjiga XXXvi, uredio ferdo Šišić . tisak nadbiskupske 
tiskare u Zagrebu 1918, 164 .

15) О поменутим писмима видети: Димитрије Витковић, Два писма патријар ха Арсе
нија III Чарнојевића, у: Српски Сион, година Xvi, број 3 (у Ср . Карловцима у среду 15 . фебруа-
ра 1906 .), 73-75; број 4 (у Ср . Карловцима у уторак 28 . фебруара 1906), 113-117 .
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посету црквама и манастирима на тлу тадашње Хрватске у циљу, 
не само поучавања калуђера и пароха грчкога обреда, већ и њихо-
вог потчињавања законитој духовној власти .16) До остварења овак-
ве намере доћи ће, тек у месецу априлу 1704 . године, када ће Патри-
јарх Арсеније iii стићи у Пакрац и тамо остати до пролећа наредне 
године .17) Један од непосредних повода његовог боравка био је план 
за оснивање епископске катедре у том граду,18) а чему су претходи-
ли контакти и договори најпре са, до пред само упокојење, поунија-
ћеним викарним епископом Београдског митрополита у Срему 
Петронијем Љубибратићем,19) настањеним у Пакрацу, као и са 
његовим братом, протосинђелом Јоаникијем .20) Успешно превази-
шавши назначене изазове, Чарнојевић постаје правни наследник 
целокупне имовине усопшег Епископа Петронија, а који је, поврх 
свега, у Пакрацу био купио обрадиву земљу и кућу са капелом по-
свећеном празнику Благовести,21) док је поред ње саградио малу 
дрвену цркву, посвећену Светом Трифону .22) Литургијске књиге, 
које је Љубибратић после уснућа у Господу, оставио у наслеђе сво-
јој Благовештењској цркви у Пакрацу,23) као и кућа, залагањем и 
трудом Архиепископа и Патријарха Арсенија бивају предати на 
управљање Епископу Софронију Подгоричанину (1705-1710) и ње-
говим наследницима, као примарни фундус будуће Епархијске 
библиотеке у Пакрацу . Подразумева се да су бројни епархијски 
архијереји у Пакрацу, током 18 . и 19 . века, сходно својим могућно-
стима и тадашњим прили кама, умножавали ризницу писане речи 
првојерараха славонских . Но ипак, стиче се утисак да су највећи 
допринос у том погледу остварили епископи Софроније Јовановић 
(1743-1757),24) Кирил Живковић (1786-1807),25) Никанор Грујић (1864- 

16) Види: Д . Витковић, Два писма патријарха Арсенија…, нав . дело, 114 .
17) Види: D . vitković, Patrijarh Arsenije III Čarnojević u Pakracu, нав . дело, 168 .
18) Види: исто, 169 .
19) Види: исто, 171-172 .
20) Види: Протојереј Dr Р . М . Грујић, Пакрачка епархија – историјскостати стички 

преглед [закључно са 1930 . годином], нав. дело, 144-145 .
21) Види: исто, 139-140 .
22) Види: D . vitković, Patrijarh Arsenije III Čarnojević u Pakracu, нав . дело, 170 .
23) Види: Протојереј Dr Р . М . Грујић, Пакрачка епархија – историјскостати стички 

преглед [закључно са 1930 . годином], нав. дело, 140 .
24) В: С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, нав . дело, 3 .
25) О томе видети: Б . Чалић, Кирил Живковић пакрачки епископ. У потрази за изво

рима његове учености, нав . дело, 34-45; Протојереј Dr Р . М . Грујић, Пакрачка епархија – 
историјскостати стички преглед [закључно са 1930 . годином], нав . дело, 197 .
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-1887)26) и Мирон Николић .27) Напослетку, непосредно пре драмати-
чних и туробних тренутака по живот епархијске дијацезе пакрачке 
у 20 . веку, Епископ Мирон је, оставши на трону славонских еписко-
па педесет и четири године, успео да исписивањем инвентара Епар-
хијског двора 1896 . године,28) али и сабирањем свих рукописних и 
старих штампаних књига српскословенске редакције у поменутом 
двору,29) сачува од заборава и немара ретке и драгоцене плодове за-
писаног богослужбеног предања наших православних предака .30)

2. Уснуће и васкрсење Библиотеке Епархије славонске
у Пакрацу у 20. и 21. веку
Упркос томе што период Првог светског рата није иза звао би-

ло каква разарања на просторима Карловачке ми трополије, те, у 
складу са тим, нити на тлу Епархије пакрачке и славонске, оно што 
ће донети почетак Другог светског рата дијаметрално ће се разли-
ковати од свега до тада упам ћеног . Добропознати догађаји, који су 
уследили после званичног проглашења Независне Државе Хрват-
ске 10 . априла 1941 . године, драстично ће се одразити, како на жи-
вот тамошњих православних хришћана српскога порекла, тако и 
на постојеће ризнице богослужбеног и културног блага Српске 
Православне Цркве . Приликом бестијалног и небивалог уништа-

26) Види: исто, 217-218 .
27) Види: исто, 74 .126 .
28) О томе видети: Б . Чалић, Инвентар Епископског двора у Пакрацу из 1896. године, нав . 

дело . Истини за вољу, то није једини сачувани инвентар Епископског двора, будући да се 
у делу Архивске грађе Епархије славонске, садржаном у Заоставштини Радослава Грујића 
у Музеју СПЦ у Београду, налазе инвентари Пакрачке епархије, сачињени на немачком 
језику, и то 1843 . године у доба Епи скопа Стефана Поповића (1839-1843), као и 1853 . годи-
не у време Епископа Стефа на Крагујевића (1843-1864) (види: Б . Чалић, Кирил Живковић пакра
чки епископ. У потрази за изворима његове учености, нав . дело, фуснота бр . 193, 46) .

29) О томе видети: Протојереј Dr Р . М . Грујић, Пакрачка епархија – историјскостатис
тички преглед [закључно са 1930 . годином], нав . дело, 74 . 126 . Сравни: Др Радослав М . Гру-
јић, Старине манастира Ораховице у Славонији [Отштампано из Старинара за 1939, трећа 
серија, књ . Xiv .], нав . дело, 56-57 .

30) У прилог овој констатацији треба изложити и следеће, незаборавне и опо мињуће 
Грујићеве мисли, изречене још далеке 1908 . године: „По старим српским црквама и мана-
стирима у Карловачкој Митрополији, под дебелим слојем можда вековне прашине, а 
често у влази и трулежу, крије се велики број рукописних и штампаних књига старе 
српске редакције . Све те књиге, у великој већини, донесене су овамо из српских балкан-
ских земаља, приликом разних сеоба српскога народа на териториј данашње Карловачке 
Митрополије . Стога су оне знатан извор за проучавање културно-просветног стања 
нашега народа, баш у најтамније доба наше прошлости“ (Радослав М . Грујић, Србуље у бившем 
Вараждинском Генералату, нав . дело, 1) .
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вања бројних културних споменика на територији НДХ, један део 
покретних добара из црквених, манастирских и других библиоте-
ка, неповратно је изгубљен и уништен .

Од претходно описаног сценарија нису били изузети, како 
Двор, тако и књигохранилница Епархије славонске у Пакрацу . Двор 
је био опљачкан, дворски иконостас демонтиран и делом уништен, 
док су, са друге стране, део црквено-уметничких предмета и епи-
скопска библиотека однесени у Загреб .31) Ово је, по свему судећи, 
био део шире акције преношења великога броја, између осталог, и 
богослужбених књига од непроцењивог значаја, а која је започета 
месеца јула 1941 . године, да би, коначно, она била окончана током 
августа и септембра исте године .32) Све прикупљене књиге смеште-
не су једним делом у трезор Свеучилишне књижнице, а другим 
делом у Музеј за умјетност и обрт у Загребу .33)

После ослобођења, део пренетих културних споменика из цр-
кава и манастира на територији НР Хрватске, ушао је 1946 . године 
у састав Музеја Срба у Хрватској, посебног одељења Музеја за ум-
јетност и обрт . Заједно са свим фондовима Музеја Срба, и он је 
приликом интеграције са Повијесним музејом Хрватске припојен 
1963 . године Повијесном музеју у склопу посебног Одјела Срба у 
Хрватској .34) Управо у таквом редоследу догађаја треба тражити 
објашњење мотива описа ћирилских рукописа у Музеју Срба у Хр-
ватској, међу њима и сачуваног дела рукописне збирке из Епархиј-
ске библиотеке у Пакрацу, изведеног од стране професора Влади-
мира Алексејевича Мошина (1894-1987),35) у распону од краја 1959 . 
до маја 1960 . године .36) Паралелно са тим, треба нагласити да је, по 
завршетку Другог светског рата, Епар хија славонска готово сваке 

31) Види: Б . Чалић, Инвентар Епископског двора у Пакрацу из 1896. године, нав . дело, 239 .
32) Види: Владимир Мошин, Ћирилски рукописи у Повијесном музеју Хрватске • Копи

тарева збирка словенских рукописа и Цојсов ћирилски одломак у Љубљани, том i, Народна 
библиотека СР Србије-Српска књижевна задруга, Бгд 1971, 3 .

33) Види: исто, 3 .
34) О томе видети: исто, 3 . Сравни: vladimir Mošin, Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj od XIII 

do XX stoljeća, povijesni muzej hrvatske, odjel srba u hrvatskoj, katalog muzejskih zbirki iv, 
Zagreb 1970, 5 .

35) О образовном профилу и ванредном научном доприносу Мошина, видети подроб-
није: Љиљана Пузовић, Владимир Алексејевич Мошин (18941987), у: Археографски прило-
зи, Народна библиотека Србије – Одељење за археографију, број 35, Бгд (2013), 211-223 .

36) Види: В . Мошин, Ћирилски рукописи у Повијесном музеју Хрватске • Копитарева 
збирка словенских рукописа и Цојсов ћирилски одломак у Љубљани, нав . дело, 3-4; v . Mošin, 
Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj od XIII do XX stoljeća, нав . дело, 5-6 .
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године подносила захтев надлежним државним властима да древ-
на Епископска књижница, заједно са осталим драгоценостима, 
буде враћена у њену матицу .37) Но ипак, тражено одобрење дато је 
тек 1983 . године и сачувани део Епархијске књигохранилнице вра-
ћен је у Пакрац . Током примопредаје, како наводи Слободан Миле-
уснић, „констатовано је да један број књига недостаје, односно, да 
је разнесен, те да се налази у неким другим библиотекама и код 
појединаца“,38) као и да се један мањи број рукописа и старих штам-
паних књига и даље налазио у Музеју Српске Православне Цркве 
у Београду, у Оставштини Радослава Грујића .39) Упркос томе, екипа 
Народне библиотеке у Београду, предвођена Лазаром Чурчићем, 
радила је, почев од 1988 . године, три године на реконструисању и 
поновном уређењу Библиотеке Епархије пакрачке,40) при чему су 
предмет рестаурације биле Библиотека Епархије славонске, али и 
библиотека манастира Ораховице .41)

Избијањем ратних сукоба 1991 . године на подручју тадашње 
СФРЈ, Епархијска библиотека у Пакрацу поново ће се суочити са 
питањем свога опстанка . Драматичну ситуацију у којој ће се, теш-
ком муком враћено благо, наћи у свом природном окружењу, нај-
верније ће представити г . Слободан Милеуснић констатацијом да 
је Епископски двор у Пакрацу, током борбених дејстава крајем 
поменуте године, још увек био „главно борбено седиште Збора 
народне гарде Хрватске“ .42) Сликовити опис тадашњега стања у 
коме се налазила Епархијска библиотека, јасно је образложен у 
његовом тексту сведочанством да је део Епархијског двора био 
миниран, док је мноштво црквених књига било разбацано између 
Двора и Општине, као и у оближњем парку .43) Међутим, хришћан-
ско благонастројење и инспиративна самосвест подстакли су про-
фесора из Вараждина, г . Ивана Хитија, тадашњега помоћника запо-

37) С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, нав . дело, 3 .
38) Исто, 3 .
39) Види: исто, 3 .
40) Види: Епископ Лукијан (Пантелић), Предговор, у: „Библиотека Епархије славонске . 

Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од Xv до Xviii века“, Каталог, нав. 
дело, Xi .

41) Види: Л . Ћурчић, Старе српске књиге епархије славонске, у: нав . дело, Xiii .
42) С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, нав . дело, 3 .
43) Види: С . Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу, нав . 

дело, 3 . Сравни: Б . Чалић, Инвентар Епископског двора у Пакрацу из 1896. године, нав . 
дело, 240 .
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ведника Оперативне зоне Бјеловар, да, у јануару месецу 1992 . годи-
не, донесе правовремену одлуку и спроведе организовану евакуа-
цију незаштићеног богослужбеног и културног блага из Епархиј-
ског двора и Катедралног храма у Пакарцу у трезор Националне и 
свеучилишне књижнице у Загребу, а која је изведена у сарадњи са 
стручњацима поменуте институције .44) Нашавши се ипак на сигур-
ном месту, тешком муком сачуване литургијске књиге из Епархиј-
ске библиотеке у Пакрацу, биле су предмет стручне обраде, о чему 
уосталом говори и Извештај о раду Националне и свеучилишне 
књижнице у Загребу из 2001 . године .45) Напослетку, ово богослуж-
бено благо Пакрачке епархије биће коначно враћено Српској Пра-
вославној Цркви 2005 . године, те привремено смештено у просто-
ријама Митрополије загребачко-љубљанске, где се и данас налази, 
ишчекујући свој повратак у обновљени Двор и књижницу Епархије 
пакрачке и славонске у Пакрацу .

Србољуб Убипариповић

44) Сажет опис горенаведеног подухвата, изложен је од стране г . Хитија у интервју днев-
ним новинама „Политика“, 21 . фебруара 2013 . године (погледати материјал преузет са 
електронске адресе: http://www .politika .rs/rubrike/Drustvo/odlikovan-hrvat-koji-je-spa-
sao-srpsko-crkveno-blago .lt .html, приступљено: 10 . 06 .2015), као и у интервју датом нови-
нама Српске Патријаршије „Православље“ (види: Славица Лазић, Разговор са професором 
Иваном Хитијем, добитником ордена Светога цара Константина, „Србија се поноси Иваном 
Хитијем“, у: Православље, број 1106, Београд (15 . април 2013 . године), 15-17) . Наиме, повод за 
настанак назначеног текста била је одлука Светог Архијерејског Синода Српске Право-
славне Цркве, донета на предлог Његове Светости Архиепископа и Патријарха српског 
г . Иринеја, о додељивању високог одликовања Српске Православне Цркве – ордена Све-
тог цара Константина, господину Ивану Хитију, за испољене хришћанске и људске вред-
ности, нарочито показане његовом личном жртвом и великим доприносом у спасавању 
библиотеке и ризнице Епархије славонске . На дан уру чења одликовања, 19 . фебруара 
2013 . године, награђени се обратио следећим речима: „Пресвети оче, часни Патријарше 
Српске Православне Цркве, наследниче патријарха Павла, Ја сам професор Иван Хити 
из Хрватске . Када настане оружани сукоб, када се руше цркве и обитељске куће, када се 
пале књиге и друга умјетничка добра, болно је бити усред свега тога морална вертикала . 
И унаточ свему томе, спасавао сам црквена добра Српске Православне Цркве, и не само 
ње, у Пакрацу; спасавао сам рањенике, знане и незнане људе, збрињавао избјеглице и 
много тога још . Хвала Вам што сте све то препознали у мени и додијелили ми орден Све-
тог цара Константина . Хвала Вам! С поносом га посве ћујем својој супрузи, овдје присут-
ној, својим синовима и унуци у Канади, те обитељи Вила из Смедерева и драгом пријате-
љу Јовану…“ (погледати материјал преузет са електронске адресе: http://www .spc .rs/sr/visoka_odli-
kovanja_zasluzhnima_opsh irniji_izveshtaj, приступљено: 10 .06 .2015) .

45) Види: nacionalna i sveučilišna knjižnica, hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb, Izvješće o 
radu za 2001., Zagreb, travanj, 2002, 21 .
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Ова књига представља каталошки археографски опис триде-
сет и једне сачуване рукописне књиге које су пре ратних дешавања 
деведесетих година на тлу бивше Југославије припадале Пакрачкој 
библиотеци .

Српске рукописне књиге некадашње Пакрачке библиотеке опи-
сане су на ширем каталошком нивоу . Културно-историјска усмере-
ност пројекта, чији је плод ова књига, утицала је донекле и на избор 
и поредак података који би требало да олакшају сагледавање цели-
не српског рукописног наслеђа . То се посебно односи на могућност 
атрибуције међусобно растурених делова некадашњих кодекса 
што се данас налазе у различитим збиркама . Други важан чинилац 
који је утицао на организацију и обим изложене материје јесте 
степен научне проучености, односно постојање штампаних ката-
лога (Моšин 1970; Мошин 1971; Чурчић 1990) . На њих се посебно ослањало 
у опису садржине и записа, као и пратећој библиографији, чиме се 
штедело на времену за рад и обиму ове публикације . Ипак, неке 
знатније разлике постоје – у труду на уравнотежености међу раз-
ним сегментима катало шког описа, на пример, или у детаљима које 
се односе на садржину кодекса . Трећи чинилац свакако је кратко 
време за рад са оригиналима, јер су подаци узимани или провера-
вани само на лицу места .

Описи се састоје, иако то поднасловима није прецизирано, од 
следећих целина: (Заглавље), Кодиколошки опис, Повез, Време на
станка, Писмо и језик, Сликани украс, Садржина, Записи и Литера
тура . У појединим случајевима, пре литературе постоје и Напоме
не . Иза Каталога следе Индекси . Описи су поређани по насловима 
који су одређени садржином рукописних књига .

Српском редакцијом, односно, српскословенским језиком ис-
писано је деветнаест књига, руској редакцији припадају две књиге 
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(Типик јерусалимски из Решетиловке, Указ о тропарима и кондацима) а мол-
давској једна (Зборник Метафраст); рус кословенским језиком исписа-
не су четири књиге (Граматика и аритметика, Монашка правила Висариона 
Павловића, Монашка правила Софронија Јовановића, Служба и чин Освећења 
храма са додацима) а славеносрпским једна књига (Грегорович Гаврил: два 
списа – О бради и о црквеном расколу) . У Поменицима јављају се, завис-
но од времена записивања, рускословенски, српскословенски и 
српски језик .

На почецима описа након редног броја наводе се важеће сигна-
туре . У складу с позитивном археографском традицијом углавном 
су задржани познати, у науци већ коришћени називи; ретко су они 
кориговани, односно, прецизирани или прилагођени новом погле-
ду на садржину датог кодекса .

У оквиру сагледавање књига с кодиколошке стране, наводе се 
основни, идентификациони подаци: врста матери јала за писање, 
број листова, величина листова, димензије блока текста и број ре-
дова, податак о (не)потпуности кодекса и, евентуално, констатација 
о неисписаним страницама . Даље се пружају подаци о колацији (тј . 
броју, типу, начину обележавања и целовитости свешчица) и фолијацији . 
Потом о општем стању примерка – који најчешће, није детаљан . 
Редовно је напомињано када су физичка оштећења однела собом 
део текста, као и то који су листови волантни или полуволантни .

Приликом описа повеза указано је на његову врсту (кожни, кар-
тонски), начин обраде рубова (равни, коси или са жлебом) и постојање 
кожних ремена и металних копчи . Поменута су и крупнија оште-
ћења . Наводи се начин украшавања корица (техника слепог тиска или 
златотиска) . Код описа фигуралних композиција наведена је њихова 
садржина, без улажења у детаљнију тематску или иконографску 
анализу .

Одређење времена настанка или датација је, традиционално, 
најједноставније и најпоузданије када постоји писарев запис, што 
је изузетак а не правило . У осталим случајевима, предност је дата 
објављеној филигранолошкој датацији (Моšин 1970; Мошин 1971; Чур-
чић 1990) или је прибегавано палеографском начелу датирања, с тим 
што је датација из старијих описа прихваћена или, евентуално, 
преиспитана .

У даљем тексту изнета су основна обележја писма и језика схо-
дно каталошком нивоу описа . Анализом су обухваћени сви разли-
чити делови и све писарске руке једног кодекса . Изузетно, истакну-
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те су иновацијама које настају под утицајем народног језика или 
појаве које се односе на предлошке – попут русизама, бугаризама 
и сл . Сви употребљени термини имају условна значења .

У опису сваког рукописа наведени су и подаци о боји мастила 
којим је текст писан и кратке напомене о његовом сликаном украсу .

У одељку посвећеном садржини рукописне књиге, савременим 
језиком наводе се састави којима следи податак о страницама; те-
жиште описа садржине управо је на реги стровању свих састава . 
Настојало се да описи садржине буду одраз досадашње научне 
литературе . Забележени су и сви помени јужнословенских светих . 
Места прекида назначена су гдегод да су уочена, било као плод ко-
диколошког рада, било током праћења континуитета текста .

Белешке на маргинама листова – у које нису урачунате нејасне 
појединачне речи и пробе пера – представљене су основним пода-
цима, савременим језиком, након навођења странице на којој се 
налазе . Под основним подацима разумеју се индикативне инфор-
мације попут година, личних имена, топонима; назначени су и 
термини употребљавани као називи рукописа и слични подаци .

У појединим случајевима, постојала је потреба да се наведу 
нека додатна обавештења која нису нашла места у осталим делови-
ма описа – и то је учињено у одељку под насловом Напомене .

Ради растерећења текста, литература се наводи у виду скраће-
нице коју чине презиме аутора (или скраћени назив) и година издања, 
а целовите библиографске јединице могу се пронаћи у списку на 
крају књиге .

После Каталога налазе се Индекси, који треба да омогуће раз-
новрснију употребу ове публикације . То су: ауторски индекс, пред-
метни индекс, хронолошки индекс, индекс имена у записима и 
индекс географских појмова .

Ауторски индекс бележи имена аутора који се, као такви, наво-
де у самим рукописима или до чијих се имена дошло на основу ли-
тературе .

Предметни индекс, који уједно представља и номенклатуру ру-
кописног наслеђа у складу с традицијом старе српске писмености, 
обухвата само оне називе који су исказани у Каталогу . Овај индекс 
треба да, између осталог, посредством упутних одредница омогући 
откривање одређене врсте састава у појединим рукописима .

Хронолошки индекс упућује на рукописе према времену њихо-
ва настанка, по столећима . У оквиру сваког века најпре се упућује 
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на тачно и непосредно датиране рукописе, а потом на све остале, 
посредно датиране у оквиру тога столећа .

Индекси имена у записима садрже имена која се помињу у за-
писима рукописа, а која су битна за њихово идентификовање или 
ближе одређивање . Сва имена су сређена по азбучном реду .

Индекс географских појмова садржи појмове који се помињу у 
записима, а који су битни за упознавање историјата рукописа . Сви 
географски појмови сређени су по азбучном реду .



К  А  Т  А  Л  О  Г
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1.
Ораховица 20. Р 23/837

АкАтисник 
сА скрАћеним ОктОихОм и ЧАсОслОвОм

друга четвртина Xvii века

Папир, 219 листова, 130 х 100 мм, текст 105 х 65 мм, са разли-
читим бројем редова: 15 (л . 61а-61б), 17 (л . 80а-84б), 20 (л . 1а-13а, 62а-79б, 
85а-219б), 24 (л . 13б-60б) . Непотпун кодекс, текст се прекида на л . 219б . 
Неисписани су листови 98б и 213б .

Ознаке за свешчице налазе се на средини доње маргине првог 
листа recto, односно последњег листа verso . Прва свешчица има 10 
листова (л . 1-10), ii (л . 14-21) и iii (л . 22-29) су кватерниони; л . 11-13 не 
припадају свешчицама . Ознака за iv свешчицу стајала је на л . 30а, 
чијим је обрезивањем исечена и ознака али је видљива титла изнад 
некадашњег броја . На л . 54а стоји ознака за почетак vii свешчице .

Од л . 62 почиње – од броја  – ново бројање свешчица, а ознаке 
стоје на средини доње маргине првог листа recto, односно послед-
њег листа verso . Прва свешчица има 7 листова, ii има осам, док за 
iii свешчицу стоји ознака само првом листу recto . Од некадашњих 
ознака за свешчице остале су, после обрезивања листова, само ти-
тле на л . 89б, 90а и 98б . После л . 79 накнадно је убачена свешчица 
од 5 листова (л . 80-84) – текст са л . 79б наставља се на л . 85а .

Ново бројање од прве свешчице почиње на л . 99, а ознаке за 
прве 4 свешчице стоје у левом углу доње маргине првог листа recto, 
а од v свешчице на средини доње маргине; све су кватерниони, 
осим Xv – последње – која има 4 листа .

Листови 215-219 припадају новој целини . На л . 215б, на среди-
ни доње маргине, стоји ознака за крај Xiii свешчице, а на следећем 
листу (216а) почиње Xiv свешчица од које су сачувана 4 листа .

Лист 1 је полуволантан . Многи листови обновљени су код по-
веза .

Повез је сачињен од дашчица са косим рубом пресвучених 
светлобраон кожом орнаментираном техником златотиска . На 
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предњој корици утиснут је медаљон са Распећем у уском оквиру а 
на задњој  медаљон с Богородицом у оквиру . Кожа на врху хрпта, 
који има три ребра, одвојена је од повеза . Подставни лист предње 
корице делимично је оштећен, од задњег је остао само мали део уз 
повез књишког блока . Кожа повеза је запрљана, копче покидане .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла у другој четвртини Xvii века . Рукопис је исписало 10 писарских 
руку: први писар исписује л . 1а-1б, други л . 2а-13б, трећи л . 14а-60б, 
четврти л . 61а-61б, пети л . 62а-79б, 85а-97б, шести л . 80а-84б, седми 
л . 98а-98б, осми л . 99а-212б, девети л . 213а-214б и десети л . 215а- 
-219б . Писмо је полууставно, са елементима брзописа, на л . 1-61 
ситно . Дуктус писма текста исписанога на листовима 80-84, који 
припадају накнадно додатој свесци, указује на могућност да их је 
исписао писар рачанске писарске школе . Језик свих писара је срп-
скословенски . Текст је писан делом црним, делом мрким мастилом, 
а наслови и иницијали исписани су киноваром . Орнаментике нема .

Садржина:
Служба и Акатист Господу Исусу Христу: 1а–13б;
Акатист Светим Архангелима Михаилу и Гаврилу: 14а–20б;
Акатист Часном Јовану Претечи: 20а–32а;
Акатист Светим Апостолима: 32а–43а;
Акатист Светом Николају: 43а–50б;
Акатист Часном и Животворном Крсту: 50б–61б;
Служба и Акатист Пресветој Богородици: 62а–85а;
Акатист Живоносном Гробу: 85а–98б;
Скраћени седмични Октоих: 99а–180а;
Повечерје посно: 180б–192а;
Служба Велике Суботе и Пасхално јутрење: 192а–199б;
Службе међучасова: 200а–217а;
Пасхалне таблице: 213а–214б;
Тропари, богородични и ипакоји разни: 215а–219б .

записи:
л . 98б: Село Лакуши . Писа Кресоје себе обшти лист у Ступу мона-
стир да му је светих ахурангел на помошт . Испод: Петар Тодоси .

Литература:
Mošin 1970, 44-45, бр . 53; Мошин 1971, 64, бр . 60; Чурчић 1990, 3-4, бр . 1 .
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Ораховица 20. Р 23/837: 
Акатисник са скраћним Октоихом и Часословом, 

друга четвртина Xvii века, л . 23а
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Ораховица 20. Р 23/837: 
Акатисник са скраћеним Октоихом и Часословом, 

друга четвртина Xvii века, л . 85а
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2.
Ораховица 99. Р 67/881

АмАртОлОн сОтиријА 
и ЧудесА БОгОрОдице

друга половина Xvii века

Папир, i + 278 листова, 210 х 140 мм, текст 160 x 100 мм, 23 реда 
(л . 1-55) и 20 редова (л . 56-278) . Потпун кодекс . Неисписан је само 
лист i .

Ознаке за првих 7 свешчица, кватерниона, налазе се на средини 
доње маргине првог листа recto, односно последњег листа verso; 
ознака недостаје само на почетку пете свешчице . Од л . 56 почињу 
нове – од броја  – ознаке за 28 свешчица, а налазе се на средини 
доње маргине првог листа recto, односно последњег листа verso; 
свешчица  има 7 листова, остале по 8 .

Повез је сачињен од дашчица, са косим рубом и четири ребра 
на хрпту, пресвучених црном кожом украшеном техником слепог 
отиска . Обе корице су украшене по једним медаљоном у уском ок-
виру . Копче су откинуте .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла у другој половини Xvii века .

Рукопис је исписао један писар полууставним писмом са еле-
ментима брзописа, језик је српскословенски . Јавља се исписивање 
прејотованих вокала после консонанта (чѥсти, прѣчюднаа) .

Текст је исписан мрким мастилом, до листа 55 светлијим а по-
том тамнијим . На листу 1а налази се једнобојна заставица .

Садржина:
Амартолон сотирија или грешних спасење: 1а–55б .
Чудеса Преславне и Преблагословене Владичице наше Богороди-
це и Приснодјеве Марије: 56а–278б .

записи:
На задњем подставном листу: У лету 1788 . почет рат с Турци При 
Ијосифу цесару другому и римском узеше Немци Београд и Шабац 
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и Дубицу, Ново и Цетин код Суве међе и Градишко . Савво Васиље-
вић ијеромонах (додано: Ораховачкиј и пакр<ачкиј>) написах собстве-
ноју ру<коју> у лету 1792 .

Литература:
Грујић 1934, 56; Mošin 1970, 42, бр . 49; Мошин 1971, 68, бр . 64; Чур чић 1990, 3-4, 
бр . 2 .

Ораховица 99. Р 67/881: 
Амартолон сотирија и чудеса Богородице, друга половина Xvii века, л . 1а
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Пакрац И Е 15/183. Р 3/818

Архијерејски треБник
1765/1780 .

Папир, i + 38 (39) листова (лист након л . 6 није фолијиран тако да је 
стварни број листова 39), 222 х 183 мм, текст: 185 x 150 мм (л . 1а-12б), 175 
x 160 мм (л . 14а-23а) и 195 x 165 мм (л . 24а-27б), редова 30-31 . Потпун 
кодекс . Неисписани су листови: i, 3б, 7а-б, 13а-б, 21б, 23б, 28-38 .

Заступљено је двојно обележавање листова: оригинална паги-
нација, арапским цифрама, стоји у горњем спољашњем углу (1-4>7-
-17) и фолијација графитном оловком (i + 38) . После л . 6 није фоли-
јиран један лист (означен 6bis), а након њега фолијација се наставља 
бројем 7 . Лист фолијиран као i приликом повезивања изузет је са 
свога места, он у горњим спољашним угловима има ознаке 5 и 6 . 
Књига је добро очувана .

Корице су од картона пресвученог кожом тамнобраон боје, 
украшене техником златотиска . На петоребарном хрпту кожа је, у 
доњем делу, изгуљена .

На основу филигранолошке анализе, В . Мошин наводи да је 
књига настала у Xviii веку; Чурчић ту временску одредницу сужа-
ва на период 1765-1780 . године .

Рукопис је исписан књишком црквеном ћирилицом (л . 1а-12б, 
24а-27б) и грађанским писмом (л . 14а-23а), рускословенским језиком .

Текст је исписиван мрким мастилом а наслови и иницијали 
киноваром . Орнаментике нема .

Садржина:
Разрешне молитве за кајуће се, изговаране од Архијереја: 1а–2а;
Молитва над гробом усопшег: 3а–4а;
Молитва коју говори Архијереј над телом умрлог: 6а–6 bis б;
Последовање Малог водоосвећења: 8а–12б;
Чин и последовање Освећења храма: 14а–19б;
О справљању Великога Мира: 20а–21а;
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Освећење и савршавање Светога и Великога Мира: 22а–23а;
Чин благосиљања кампана, тојест колокола или звона: 24а–26а;
Чин на утврђењу померене Свете Трпезе: 26а–27а;
Чин обновљења Светога Храма: 27а–27б;
Молитва над умрлим младенцем: 27б .

записи:
л . 1б: Ј . Шакабент, епископ . (аутограф; такав потпис налази се и у Монаш-
ким правилима Висариона Павловића са додацима – Пакрац 151 . Р 65/879) .

Литература:
Mošin 1970, 51, бр . 64; Мошин 1971, 59, бр . 54; Чурчић 1990, 4-5, бр . 3 .

Пакрац И Е 15/183. Р 3/818:
Архијерејски требник, 1765/1780, л . 1а
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4.
П. библ. II В 13/179. P 2/829

грАмАтикА и АритметикА
крај Xviii – почетак XiX века

Папир, 1 + 80 листова, 175 x 113 мм, текст 140 x 85 мм (л . 1-64), 
са 23 реда и 140 x 90 (л . 65-78), са 25 редова . Потпун кодекс . Неис-
писани су листови i, 64б, 78б-80б .

Ознаке фолијације стоје у доњем спољашњем углу; на л . 1-64 
стоји оригинална, арапским бројевима, мастилом изведена фолија-
ција, а л . 65-80 фолијирани су у новије време графитном оловком .

Повез је сачињен од картона који је пресвучен кожом и преко 
које је прилепљен зелени папир, сем на хрпту и угловима корица; 
повез на хрпту, у горњем и доњем делу, истрвен . На хрпту три ребра .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла крајем Xviii или почетком XiX века .

Књигу су исписала два писара . Први исписује листове 1-64 а 
други листове 65-78 . Оба писара пишу грађанском ћирилицом а 
језик је рускословенски .

Рукопис је исписан сивим мастилом; орнаментике нема .

Садржина:
Граматика: 1а–64а;
Аритметика, без почетка: 65а–78а .

записи:
л . iа: ex libris i . Matovich .
Љекарство от уха болна . Маст от смућа растопившиј в ухо влит . 
Кто спробира увидит доказатество (!) вјерно .

Литература:
Mošin 1970, 52-53, бр . 68; Мошин 1971, 113, бр . 95; Чурчић 1990, 6, бр . 5 .
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П. библ. II В 13/179. P 2/829: 
Граматика и аритметика, крај Xviii – почетак XiX века, л . iб
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П. библ. II В 13/179. P 2/829: 
Граматика и аритметика, крај Xviii – почетак XiX века, л . 1а
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П. библ. II В 13/179. P 2/829: 
Граматика и аритметика, крај Xviii – почетак XiX века, л . 65а
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Ораховица 217. Р 9/824

грегОрОвиЧ гАврил: двА списА 
– О БрАди и О црквенОм рАскОлу

1832/1833 .

Папир 1 + 129 (?) 195 x 120 мм, текст 165 x 95 мм, са неуједначе-
ним бројем редова 26-28 . Непотпун кодекс, текст се прекида на 
страни 129 . Неисписан је предњи докорични лист .

Оригинална ознака за стране стоји у горњем спољашњем углу . 
После стране 69 исечено је осам листова уместо којих су убачени 
нови са исписаним текстом који је недостајао . После стране 109 
исечена су два листа уместо којих су убачен друга два са исписаним 
недостајућим текстом; после стране 129 исечено је шест листова . 
Недостају стране 76-83 и 112-113 . Основни папир је сивкасто плаве 
боје, уметнути листови су бели . Волантне су стране: 70-75, 84-85 и 
110-111 .

Повез је начињен од зеленог картона, на хрпту боја је истрвена .
Време настанка књиге датирано је на основу записа на листу 

ia, према коме је књига исписана 1832-1833 . године .
Књига је писана грађанским писмом, славеносрпским језиком .
Текст је писан црним мастилом; орнаментике нема .

Садржина:
Расправа о обичају ношења браде и о бријању исте . Стр . 1–110 .
Спис о црквеном расколу . Стр . 114–129 (текст се прекида) .

записи:
л . ia: Из книг ијереја Гаврила Грегоровича, котора почета јест во 
Јегрје, преводом својим года 1832-го у началу новаго љета и докон-
чана 1833-го месеца 10-вриа дне 6-го в Печујском градје Риме .
л . iб: стих Пост 1, 26 .
стр . 111: 111, 112 и 113 недостаточно било, и зато лишајетсја своје-
го писанија .
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Сија књига јест посљедња и у старости писана! Того ради и сицево 
писаније, њест јакоже во прочих лепо, и разговетно писано и јего 
старост рукама и очима уже дозвољела није болше писати .
На задњем подставном листу: Ипат и судија Јеврејски и паки фа-
рисеј . Архијереј судија обшчи . Обшчаго Закона Верховњејшиј под-
писал и печатом потвердил . И сице зано споминаније Сина Божи-
ја от Греков / а с Јеврејскаго на Гречески језик преписано јест .

Литература:
Mošin 1970, 48-49, бр . 59; Мошин 1971, 102-103, бр . 81; Чурчић 1990, 6-7, бр . 6 .

Ораховица 217. Р 9/824: 
Грегорович Гаврил, два списа – О бради и о црквеном расколу, 1832/1833, стр . 1
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6.
Ораховица 55. Р 72/886

ЗБОрник прАЗниЧних БеседА 
– метАфрАст

1538 .

Папир, 538 листова, 315 х 190 мм, текст 230 х 130 мм, са 28-30 
редова на страни . Недостаје по 1 лист иза л . 176 и 497 . Неисписан 
је лист 366 и страна 443б .

Ознаке 69 свешчица налазе се у спољашњем углу доње маргине 
првог листа recto, односно последњег листа verso; све су кватерни-
они, осим свешчица 68 и 69 које имају по 7 листова . Приликом са-
временог фолијирања дошло је до грешке; после л . 329 прешло се 
на ознаку 340, и даље се наставља редом . Волантни су листови: 
183-184, 191-192, 199, 229, 231-232, 239, 256, 263, 280-281, 286-289, 
294-296, 303, 399, 406 а л . 129, 136, 438-439 су полуволантни .

Повез је начињен од дашчица са жлебом по рубу пресвучених 
орнаментираном кожом тамнобраон боје, украшен уским оквиром 
с дијагоналама и розетама у слепом отиску . Кожа је на више места 
исечена и огуљена и види се даска; на хрпту, без ребара, кожа је 
одвојена од леђа; на горњој корици стоји ексер за копче, али су коп-
че откинуте . Подставни листови нису сачувани . Рукописни блок 
и корице потичу из истог времена .

Према запису на л . 548б, књига је исписана 1538 . године .
У исписивању рукописа учествовала су 3 писара: први исписује 

л . 1а-247б, 256а-317б, 319а-477б, 535а-548б; други исписује л . 247б 
(од половине) – 255б, 317б-318б прва два реда, а трећи л . 477б (од 
половине) – 534б . Писмо је полууставно, редакција молдавска .

Текст је исписан црним мастилом, а наслови и иницијали ки-
новаром . Лист 1а украшен је једнобојном, киноварном, заставицом 
састављеном од кругова и иницијала истога стила . На почетку 
нових целина налазе се иницијали висине 6-7 редова, са плетеним 
украсима .
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Садржина:
Јаков архиепископ јерусалимски, Слово на Рођење Пресвете Бого
родице: 1а–11а;
Андреј Критски, Слово на Рођење Пресвете Богородице: 11а–20б;
Андреј Критски, Слово на Рођење Пресвете Богородице: 20б–28б;
Теодор Нови Исповедник, Слово на Рођење Пресвете Богоро дице: 
28б–37б;
Јован Дамаскин, Слово на Рођење Пресвете Богородице: 37б–46б; 
Александар Монах, Слово о праналаску Часнога Крста и похвала 
Крсту: 46б–71б;
Андреј Јерусалимљанин, Слово на Воздвижење Часнога Крста: 
71б–75б;
Василије Селевкијски, Слово на Воздвижење Часнога Крста:
75б–80б;
Теофилакт Охридски, Слово на Ваведење Пресвете Богородице: 
81а–87б;
Тарасије Цариградски, Слово на Ваведење Пресвете Богородице: 
88а–98а;
Герман Цариградски, Слово на Ваведење Пресвете Богородице: 
98б–103б;
Георгије Никомидијски, Слово на Ваведење Пресвете Богородице: 
103б–112б;
Јован Златоусти, Слово о Аврааму и његовој жртви: 112б–132а;
Атанасије Велики, Слово о заповести Кесара Августа: 132а–144а;
Јован Златоусти, Слово о заповести Кириновој и о томе да свако 
иде у свој град: 144а–158а;
Јован Златоусти, Слово на Христово Рођење у Витлејему јудејском 
и мудрацима који су дошли да му се поклоне: 158а–165а;
Јован Златоусти, Слово на Преславно Рођење Христово: 165а–173б;
Василије Велики, Слово на Преславно Рођење Христово: 174а–182б;
Григорије Ниски, Слово на Преславно Рођење Христово: 182б–188а;
Атанасије Велики, Слово на Преславно Рођење Христово: 
188а–192а;
Прокло Цариградски, Слово на Преславно Рођење Христово: 
192а–197б;
Григорије Неокесаријски, Слово на Преславно Рођење Христово: 
197б–207б;
Јован Златоусти, Слово на Преславно Рођење Христово: 208а–214а; 
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Епифаније Кипарски, Похвално слово о Пресветој Марији Бого
родици и о очовечењу Господа Христа: 214а–223б;
Јован Златоусти, Похвално слово о Богородици: 223б–227а;
Григорије Ниски, Слово о обрезању Господа Исуса Христа са крат
ком похвалом Василију Великом: 228а–233б;
Григорије Ниски, Надгробно слово брату Василију: 233б–247б;
Василије Велики, Слово на крштење Христово: 247б–255б;
Јован Златоусти, Слово на речи: „Ово је син мој љубљени…“ 
256а–261а;
Јован Златоусти, Слово на Свето Богајављење: 261а–263а;
Јован Златоусти, Слово на Свето Богајављење: 263а–264а;
Исихије Презвитер, Слово на Свето Богајављење: 264а–265б;
Антипатар Епископ, Слово на Свето Богајављење: 265б–267а;
Јован Златоусти, О стицању Царства Божијег и крштењу: 
267а–274б;
Јован Златоусти, Слово на свето Просвећење: 274б–277а;
Јован Златоусти, Слово на свето Богојављење: 277а–282б;
Јулијан Епископ, Слово на свето крштење Господа Исуса Христа: 
282б–288б;
Јован Златоусти, Слово на Сретење: 289а–294а;
Кирило Јерусалимски, Слово на Сретење: 294а–297а;
Атанасије Велики, Слово на Сретење: 297а–309б;
Амфилохије Иконијски, Слово на Сретење: 309б–315а;
Григорије Ниски, Слово на Благовести: 315а–321б;
Јован Златоусти, Слово на Благовести: 321б–325б;
Јован Златоусти, Слово на Благовести: 326а–329б
Јован Златоусти, Слово на Благовести: 329б–342б;
Јован Златоусти, Слово на Благовести: 342б–345а;
Атанасије Велики, Слово на претпразнство Благовести Пресвете 
Богородице: 345а–355б;
Јован Дамаскин, Слово на Благовести: 355б–365б;
Јован Златоусти, Слово на Вазнесење Христово: 367а–376б;
Јован Златоусти, Слово на Вазнесење Христово: 376б–379а;
Јован Златоусти, Слово на Вазнесење Христово: 379а–382б;
Јован Златоусти, Слово на Вазнесење Христово: 383а–384а;
Атанасије Велики, Слово на Вазнесење Христово: 384а–386б;
Атанасије Велики, Слово на Вазнесење Христово: 387а–391а;
Прокло Цариградски, Слово на Вазнесење Христово: 391а–395а;
Василије Селевкијски, Слово на Вазнесење Христово: 395а–396б;
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Григорије Богослов, Слово на Вазнесење Христово: 396б–399а;
Јован Златоусти, Слово на Вазнесење Христово: 399а–403а;
Јован Златоусти, Слово на Вазнесење Христово: 403а–405б;
Јован Златоусти, Слово на посланицу Солуњанима: 405б–413б;
Јован Златоусти, Слово о неплакању за мртве него о молитви и 
милостињи: 414а–421а;
Василије Селевкијски, Слово о вери: 421а–426а;
Јован Златоусти, Слово о Светом Духу: 426а–440а;
Јован Златоусти, Слово о Педесетници: 440а–447а;
Јован Златоусти, Слово о Педесетници: 447б–454б;
Јован Златоусти, Слово о Педесетници: 455а–461б;
Јован Златости, Слово о дванаест Аапостола: 461б–464б;
Василије Велики, Слово о Светом Духу: 465а–470а;
Василије Селевкијски, Слово о јеретичком учењу о Божанственој 
Тројици: 470а–473а;
Петар Антиохијски, Слово о Педесетници: 473б–477б;
Јован Дамаскин, Слово на Преображење: 477б–491а;
Анастасије Синаит, Слово на Преображење: 491а–500а;
Јефрем Сирин, Слово на Преображење: 500а–506б;
Јован Златоусти, Слово на Преображење: 506б–511б;
Андреј Критски, Слово на Преображење: 511б–523а;
Кирило Александријски, Слово на Преображење: 523а–527а;
Јован Златоусти, Слово на Преображење: 527б–531а;
Прокло Цариградски, Слово на Преображење: 531а–541а;
Герман Цариградски, Слово на Успење Пресвете Богородице: 
541а–544б;
Герман Цариградски, Слово на Успење Пресвете Богородице: 
545а–548б .

записи:
л . 477б: от зде нача писати монах Мисаил .
л . 548б: Сиј сборник Ораховички в лето 7179 (=1671) .
С сборник начасја при епископству Теофанову и свршсја и свезасја 
јакоже јест при епископству Теодосију свјатому храму архијерарху 
и чодотворцу Николи лето 7046 августа 18 (=1828) .

Литература:
Mošin 1970, 31-32, бр . 34; Мошин 1971, 88-95, бр . 74; Чурчић 1990, 7, бр . 7 .
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Ораховица 55. Р 72/886: 
Зборник Метафраст, 1538, л . 37б
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Пакрац бб: 
Месецослов са додацима, крај Xvi века, л . 1а
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Пакрац бб

(Каталошка нумерација: nsk 524; Mkrh 524)*)

месецОслОв сА дОдАцимА
крај Xvi века

Папир, v + 359 листова, 145 х 95 мм, текст 105 х 70 мм, 18 редо-
ва . Неисписани су листови: i-v, 270б, 287а-287б, 289а-289б . Између 
л . 304 и 305 један лист је истргнут .

Књига има укупно 46 свешчица . Првих тридесет седам свеш-
чица означено је на средини доње маргине првог листа recto, одно-
сно последњег листа verso; свешчица 36 има 6 листова (прва два су 
истргнута), свешчица 37 има два листа, почетна, иза којих је уметнут 
празан лист; остале свешчице су кватерниони . Од л . 288 почињу 
нове ознаке 9 свешчица (-), које стоје на средини доње маргине 
првог листа recto, односно последњег листа verso . Прва свешчица 
има 9 листова (после првог л . уметнут је један лист), седма свешчица, 
пошто је први истргнут, има 7 листова; остале су кватерниони . 
Фолијација, графитном оловком, налази се у горњем десном углу; 
приликом фолијирања прескочен је по један лист после листова: 
41 (л . 41>нефолијиран>42…), 121, 122, 182 . Истргнути лист између л . 
304 и 305 истргнут је пре фолијирања графитном оловком – фоли-
јација се не односи на поменути лист .

Повез је сачињен од дашчица с косим рубовима пресвучених 
мрком кожом и орнаментираних техником слепотиска; хрбат је са 
4 ребра . Предња корица украшена је палметама у оквиру, а на сре-
дини је утиснут медаљон; на задњој корици утиснути су ромбови . 
Кожа спреда оштећена је у пречнику од 10 мм, види се даска . Од 
копчи су преостали само трагови . Предњи подставни лист је сачу-
ван, али је одвојен од даске, подставни лист задње корице недостаје . 
Листови 232 и 237 повезану су обрнуто .

Према палеографским и језичким одликама, рукопис је настао 
крајем Xvi века .

*) nsk – Национална Свеучилишна књижница; Mkrh – Музеј културе Републике Хр
ватске .
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У исписивању текста учествовало је шест писара: три су испи-
сала веће делове а три мање текстуалне целине . Први писар испи-
сао је листове 1а-230б и 279а-286б, другом припадају листови 231а- 
-278б а трећем л . 288а-359б, четврти писар исписао је листове 23а- 
-24б, петом писару припадају стране 54а-55б а шестом 182а-182б . 
Писмо свих писара је полууставно а језик српскословенски .

Текст је писан местимично црним а местимично браон масти-
лом, а наслови и иницијали киноваром . Први писар мења пера и 
мастила . Лист 1а украшен је заставицом у виду три круга у препле-
ту, у више боја; заставица се налази и на л . 200а .

Садржина:
Месецослов: 1а–116б;
Велики пост: 117а–126а;
Пасха до Недеље свих Светих: 126а–132а,
Тропари, богородични и кондаци седмични: 132б–135а;
Ако је пост певамо Алилуја на глас из Октоиха: 135а–139а;
Тропари васкрсни и богородични на осам гласова: 139а–143б;
Тропари богородични на осам гласова који се певају на Бог Господ: 
143б–147б;
Светилни седмични: 147б–150б;
Међучасије Првога часа: 150б–155б,
Међучасије Трећега часа: 155б–160а;
Међучасије Шестога часа: 160а–163б;
Међучасије Деветог часа: 163б–166б;
Обедница са блаженима, апостолима и јеванђељима седмичним: 
166б–183б;
Повечерје: 184а–200а;
Поредак поклоњења пред спавање Светој Тројици и Богородици: 
200а–202а;
Молитве пред спавање и друге разне молитве: 202а–223а;
Канон Архангелу Михајлу и Гаврилу: 223а–230б;
Делови Псалтира: 231а–257а;
На великој вечерњи на Господи возвах стихире васкрсне, глас пр-
ви: 257а–261а;
Канон Светој и Животворној Тројици, дело Митрофаново: 261а– 
–286б;
Канон Господу Исус Христу: 288а–294б;
Правило исповедања Господу нашем Исусу Христу 294б–299б;
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Канон молебни Господу нашем Исусу Христу: 299б–304б;
Канон умиљенија ка Господу Исусу Христу: 304б;
Недостаје део рукописа.
Канон молебни Пресветој Богородици: 305а–319б;
Канон молебни Пресветој Богородици: 319б–326а;
Канон молебни Пресветој Богородици: 326а–331а;
Канон који монаси свакодневно поју Господу: 331б–335б;
Молебни канон Ангелу хранитељу: 335б–342а;
Канон молебни Богородици: 342б–353а;
Параклис Светом Николи: 353а–359б – текст се прекида у Јеванђе-
љу после 6 . песме .
У месецослову се помињу (имају тропар и кондак): Св . Сава, Св . Си-
меон, Св . Кирил Словенски, Св . Петка, Св . Јован Рилски, Св . Сте-
фан Дечански .

записи:
л . iv: Сија књига ћир попа Петра .

Литература:
Чурчић 8-9, бр . 10 .

Пакрац бб: 
Месецослов са додацима, крај Xvi века, л . 233а
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Пакрац бб: 
Месецослов са додацима, крај Xvi века, л . 305а
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8.
Ораховица 47. Р 51/865

минеј ЗА јАнуАр
прва четвртина Xviii века

Папир, iv + 360 листова, 313 х 198 мм, текст 235 x 135 мм, 27 
редова . Потпун кодекс . Неисписани су листови i-iv и 356-360 .

Оригиналне ћирилске ознаке за 44 свешчице стоје на средини 
доње маргине првог листа recto, односно последњег листа verso . Све 
су кватерниони, осим свешчице 44 која има 10 листова; после ње 
стоји још једна свешчица која је некада имала 8 листова а сада 6 – 
последња два су истргнута . Истовремено, свака страна до 121, и 
recto и verso, пагинирана је ћирилским ознакама које стоје у гор-
њим спољним угловима; од стр . 122 прелази се на систем фолија-
ције .

Дашчице, с равним рубом и пет ребара на хрпту, пресвучене 
су браон кожом орнаментираном техником слепог отиска . Обе 
корице имају по мали ловоров венац  усред наизменичног низа 
концентричних правоугаоника и флоралних украса . Копче су у 
функцији . На хрпту, при врху, кожа је напукла .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла у првој четвртини Xviii века .

Основни текст исписао је архимандрит Арсеније Ораовича-
нин, а мање делове још две писарске руке: једна је исписала л . 290б 
и први ред л . 291а, друга је исписала л . 355а-355б . Писмо свих писа-
ра је полууставно, са елементима брзописа, а језик је српскословен-
ски . Текст је исписан мастилом црне боје, а наслови и иницијална 
слова киноваром . На л . 1а сачувана је цртана плетена заставица .

Садржина:
Минеј за Јануар
Молитва на освећењу воде: „Славимо те Господе Сведржитељу“ 
(355а–б);
Служба Светом Сави налази се на листовима: 179а–197а .
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запис:
л . 335б: Саписа се сеј минеј рукоју мне грешнаго архимандрита 
Арсенија Ораовичанина .

Литература:
Mošin 1970, 46, бр . 56; Мошин 1971, 23, бр . 14; Чурчић 1990, 17, бр . 24 .

Ораховица 47. Р 51/865: 
Минеј за јануар, прва четвртина Xviii века, л . 1а
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9.
Ораховица 19. Р 15/830

мОлитвеник ЗА лиЧну упОтреБу
крај Xvi – почетак Xvii века, 1635/1646 .

Папир, ii + 170 листова, 145 х 100 мм, текст 105 x 70 мм (л . 1-79), 
100 x 60 мм (л . 80-138), 105 x 65 мм (л . 141-170), са 16 (л . 1а-79б, 141а-170б) 
односно 17 редова (л . 80а-138б) . Потпун кодекс . Иза л . 19 недостају 
два листа . Неисписани су листови: i-ii, 20б, 139-140 . Лист 136 оп-
сечен и поновљен; накнадно су преписана два реда одозго која су 
приликом опсецања листа била уништена .

Књига представља конволут састављен из три дела .
Први део обухвата л . 1-79 . Према филигранолошкој датацији 

В . Мошина, текст је настао крајем Xvi или почетком Xvii века . 
Ознаке 11 свешчица налазе се на средини доње маргине првог ли-
ста recto, односно последњег листа verso; све су кватерниони, осим 
свешчице 11 која има само 1 лист: текст се прекида .

Другом делу припадају л . 80-140 . Према филигранолошкој да-
тацији В . Мошина, исписан је између 1635 . и 1646 . године . Ознаке 
нових 8 свешчица налазе се на средини доње маргине првог листа 
recto, односно последњег листа verso, нема само ознаке за почетак 
i свешчице; све су кватерниони, осим свешчице 8 која има 4 листа . 
Трећи део обухвата л . 141-170 . Према филигранолошкој датацији 
В . Мошина, овај део исписан је крајем Xvi или почетком Xvii века . 
Ознаке за нове 4 свешчице налазе се на средини доње маргине пр-
вог листа recto, односно последњег листа verso; све су кватернио-
ни, осим свешчице 4 која има 6 листова .

Повез чине даске са три ребра на хрпту и жлебом по рубу пре-
свучене црном кожом орнаментираном техником слепотиска; ор-
наментика се само назире . На предњој корици утиснут је крст у 
оквиру а на задњој коса решетка са розетама у оквиру . Кожа је 
запрљана и на доњем рубу задње корице истрвена . У доњем делу 
предње корице, близу хрпта, кожа је пукла .

У исписивању су учестовала четири писара: први исписује л . 
1а-19б и 21а-79б, други исписује л . 20а-20б, трећи л . 80а-138б а чет-
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врти л . 141а-170б . Писмо свих писара је полууставно а језик срп-
скословенски . Први писар исписује гдекад ѧ према руској редак-
цији (врѣмѧ, на тѧ) .

Основни текст исписан је црним мастилом, а наслови и ини-
цијали киноваром . У другом делу наслови, исписани киноваром, 
избледели су .

Садржина:
Личне молитве за целу седмицу које се читају након богослужења 
дневнога круга: 1а–79б
Правило пред Свето Причешће: 80а–130б
Молитве после Светог Причешћа: 130б–135б
Правило пред причешћивање Светом Водом: 135б–138б
Молитве и химнографски материјал које се комбинују са читањем 
Псалтира: 141а–170б .

записи:
л . i и ii: о поменима .

Литература:
Mošin 1970, 39, бр . 44; Мошин 1971, 66, бр . 62; Чурчић 1990, 8, бр . 9 .
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Ораховица 19. Р 15/830: 
Молитвеник за личну употребу, крај Xvi – почетак Xvii века, л . 1а – први део
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Ораховица 19. Р 15/830: 
Молитвеник за личну употребу, крај Xvi – почетак Xvii века, л . 141а
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Пакрац 151. Р 65/879

мОнАшкА прАвилА 
висАриОнА пАвлОвићА сА дОдАцимА

1733, 1746 .

Папир i + 16, 305 x 195 мм, текст 260 x 160 мм, 34 реда . Потпун 
кодекс . Неисписане су листови i и 9б-12б .

Фолијација је савремена – графитном оловком .
Повез је од картона пресвученог кожом која је украшена техни-

ком златотиска, сада избледелим . Кожа по рубовима изгуљена . На 
хрпту 6 ребара .

Према потпису епископа Висариона Павловића на л . 8б, први 
део књиге исписан је марта 1733 . године, а према његовом потпису 
на л . 16б, други део исписан је јуна 1746 . године .

Рукопис је исписало више писарских руку грађанском ћири-
лицом и рускословенским језиком .

Текст је писан браон мастилом . Орнаментике нема .

Садржина:
Монашка правила с благословом Висариона Павловића, епископа 
бачког, сегединског и јегарског .
Монашка правила Висариона Павловића: 1а–8б;
Заклетва монаха да ће бити послушни Правилима: 9а;
Одлуке епископа Висариона Павловића на сабору у манастиру 
Ковиљу, дана 17 . јуна 1746: 13а–16б;
Формулар молбе Архиепископу карловачком Павлу Ненадовићу 
на задњем подставном листу, исписан окренуто .

записи:
л . iб: Из рукописних књиг Ј . Шакабент епископа бачкаго, сегедин-
скаго и јегарскаго в Н . Садје 1785 .г . (аутограф; такав потпис налази се у 
Архијерејском требнику – Пакрац ИЕ 15/183 . Р 3/818) .

Напомене:
Текст монашких правила изворно припада Митрополиту Викен-
тију Јовановићу који их је обзнанио 17 . марта 1733 . године у Срем-
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ским Карловцима . Овде је реч о препису који је објављен под име-
ном Висариона Павловића у смислу речи да се Епископ Висарион 
слаже са њима и да их благосиља за употребу у његовој Епархији .

Литература:
Mošin 1970, 50, бр . 62; Мошин 1971, 73, бр . 70; Чурчић 1990, 12, бр . 16 .

Пакрац 151. Р 65/879: 
Монашка правила Висариона Павловића са додацима, 1733, 1746, л . 8б
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Ораховица Р 66/880

мОнАшкА прАвилА 
сОфрОнијА јОвАнОвићА сА дОдАцимА

1782–1789 .

Папир, iii + 129 листова, 327 х 220 мм (л . i-125) и 335 х 214 мм (л . 
126-129), текст 282-290 х 190-200 мм, с неједнаким бројем редова . 
Потпун кодекс . Неисписани су листови: i-iii, 37-39, 42б, 45б, 52б, 
63б, 65б .

Ознаке фолијације стоје у горњем спољашњем углу листа; за 
првих 18 листова фолијација је оригинална, урађена мастилом, а 
од л . 19 наставља се фолијација графитном оловком . Листови 126-
-129 додати су у време писања књиге и увезани, тако да су постали 
део књишког блока . Књига је добро очувана . Лист 91 је волантан . 

Повез је сачињен од картона пресвученог кожом преко које 
прилепљен шарени папир, осим на хрпту са ребра и угловима ко-
рица . Повез је по рубовима истрвен . На предњој корици прилеп-
љен је папир са натписом који се сада не може прочитати у целости, 
разазнаје се: i Правила мра Ораховице <…> од 1782-1859 .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је запо-
чета са исписивањем 1782-1789 . године .

Рукопис је исписало више писарских руку грађанском ћири-
лицом, рускословенским језиком .

Текст је писан делом црним а делом мрким мастилом . Орна-
ментике нема .

Садржина:
Монашка правила с благословом епископа славонског Софро нија 
Јовановића – од 16 . јануара 1745 . године: 1а–5б;
Записници са седница ораховачког братства, архијерејски цир-
кулари, заклетве игумана намесника и осталих манастирских дуж-
носника са разним летописним белешкама од 1782 . до 1859 . годи-
не: 6а–126а .
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Напомене:
Текст монашких правила изворно припада Митрополиту Викен-
тију Јовановићу који их је обзнанио 17 . марта 1733 . године у Срем-
ским Карловцима . Овде је реч о препису који је објављен под име-
ном Софронија Јовановића у смислу речи да се Епископ Софро-
није слаже са њима и да их благосиља за употребу у његовој Епар-
хији .

Литература:
Mošin 1970, 47-48, бр . 58; Мошин 1971, 73, бр . 69; Чурчић 1990, 12, бр . 17 .

Ораховица Р 66/880: 
Монашка правила Софронија Јовановића са додацима, 1782–1789, л . 1а 
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12.
Ораховица 50. Р 73/887

пАренесис јефремА сиринА
1594 .

Папир, iii + 261 лист, 315 х 210 мм, текст 215 х 130 мм, 28 редо-
ва . Непотпун кодекс, текст се прекида на л . 259б . Неисписани су 
листови: i-iii, 257б-258а и 260-261 .

Фолијиран је сваки лист а ћирилске ознаке стоје у доњем дес-
ном углу; фолијација није континуирана: ->прескочен број>-
>->->->->->->->>->->->-в 
(=л . 256а); листови 257-261 фолијирани су само графитном оловком . 
На л . 256б, на средини доње маргине стоји ћирилска ознака за све-
шчицу (последњи лист свешчице?)  . Ова ознака посредно указује да 
су свешчице кватерниони .

Књижни блок се једва држи . Листови 244-256 на врху, уз повез, 
оштећени су, као и по неколико речи на њима . Лист 257 исечен је 
попреко, оштећено је првих 6 редова текста . Волантни су листови 
256-261 .

Повез чине дашчице са жлебом на рубовима пресвучене тамно 
браон кожом орнаментираном техником слепог тиска; хрбат је без 
ребара . Предња корица украшена је концентричним оквирима са 
дијагоналама и палметама а задња ромбом, дијагоналама и палме-
тама . Кожа је истрвена, а на хрпту – на врху и дну – поцепана . Не-
достају подставни листови .

Према запису на л . 257б, књигу је исписао 1594 . године Матеј 
Расодер .

Писмо је полууставно а језик српскословенски . Срећу се при-
мери писања јусова (дрьжитсѧ, иꙁдрѣшитисѧ, наречешисѧ, оупѡдѡбил бо сѧ 
ѥсть мꙋжѫ) .

Текст је писан црним мастилом, а наслови и иницијали кино-
варом . Једини сликани украс рукописа јесте једнобојна заставица 
изведена на л . 3а .
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Садржина:
Књига која се сиријским језиком зове Паренесис а словенски Јеф-
рем – утешне приче, што значи душекорисна казивања, различита, 
оче благослови: 1а–259б .

записи:
л . iiiб: о поменима .
л . 257б: Писа в лете 7102 а от рождства Христова 1594 круг слнцу 
18, а луни 15, злато число 18, епахта 1, темелион 18 . В тоже лете сзда 
се црков идеже и писа се сије в памет светаго Николи близ града 
Ореховице . В тожде лете бист бран велика на реце Дунаву под гра-
дом Јаноком от иноверних језик иже наричут Агарене . Сије писа 
смерени и мнши в иноцех Матеј Расодер при всеосвештеному ми-
трополиту пожежкому кир Василију и при игумену же кир Макси-
му ијермонаху и при еклисијарху јеродијакону кир Василију и при 
иконому же кир Рувиму . Тогда же престолом пекским добре пра-
вешту архиепископу кир Јоанну патријарху всеј србској земли и 
прочим .

Литература:
Mošin 1970, 37-38, бр . 42; Мошин 1971, 96-97, бр . 75; Чурчић 1990, 9, бр . 11 .

Ораховица 50. Р 73/887: 
Паренесис Јефрема Сирина, 1594, 257б
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Ораховица 50. Р 73/887: 
Паренесис Јефрема Сирина, 1594, л . 3а
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Ораховица 50. Р 73/887: 
Паренесис Јефрема Сирина, 1594, 10а
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13.
Р 78/891

пОменик мАнАстирА ОрАхОвице
1693 .

Папир, iii + 42 листа, 295 х 210 мм, оквир за текст 216 х 134 мм . 
Више писарских руку . Потпун кодекс . Неисписани су листови: 
i-iii, 1-2, 22б, 23б-36б, 38б, 40б-42б .

Фолијација је савремена, графитном оловком . Волантни су 
листови: i-iii, 1-9, 15, 20-25 а полуволантни 38-42 .

Повез чине дашчице пресвучене орнаментираном кожом тех-
ником слепог отиска . На предњој корици утиснут је концентрични 
оквир с медаљоном и представом Распећа, задња корица украшена 
је уздужним орнаменталним пругама . Дашчице предње корице 
дуж спољашње стране одломљена и отуђена . Кожа на хрпту, по 
средини, откинута; копче такође откинуте . Предњи подставни лист 
недостаје а задњи оштећен .

Према запису на л . iiiа, књига је започета са исписивањем 
1693 . године у манастиру Ораховици .

Писмо је полууставно са додацима брзописом и грађанским 
писмом, а језик је рускословенски, српскословенски и српски . На 
л . 37а-38б текст помена исписан је рускословенским језиком и 
црквеном азбуком, а на л . 39а-40а грађанским писмом .

Орнаментике нема .

Садржина:
Помени из Ораховице, других манастира и разних села у времен-
ском распону од 1693 . до 1917 . године: 1а–23а .
Последованије о кутији (помен) – рускословенски, црквеном азбу-
ком: 37а–38б .
Последованије о кутији (помен) – грађанским писмом: 39а–40а .

записи:
л . iiа: О посети извесних гостију који су се потом крстили (XiX век) .
л . iiб: О доласку архиепископа карловачког Павла Ненадовића 13 . 
августа 1768 .
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О доласку епископа пакрачког Стефана Крагујевића у Ораховицу 
на Успење Пресвете Богородице, 1863 .
л . iiiа: Управи се сај свети општи лист в манастир Ораховицу в 
лето 7201, а от рождаства Христова 1693 .
Приходи всесветејши патријарх в манастир Орахаовицу, хаџи кир 
Арсеније, преигумену Серавиону в лето 7201 от рожства Христова 
1693 .
Помињање епископа славонских Софронија Подгоричанина и Ни-
кифора Стефановића .
л . 2б: Приходи Вићентије протосингел патријархов 1704 .

Литература:
Mošin 1970, 45, бр . 54; Мошин 1971, 105, бр . 84; Чурчић 1990, 9-10, бр . 12 .

Р 78/891: 
Поменик манастира Ораховице, 1693, л . iiiа
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14.
Р 79/892

пОменик мАнАстирА ОрАхОвице
почетак Xviii века

Папир, 33 листа, 310 х 190 мм, оквир за текст 230 х 137 мм . Без 
почетка . Неисписани су листови 2 и 22-33 .

Фолијација је савремена – графитном оловком . Сви листови 
су волантни .

Повез је сачињен од дашчица са косим рубом пресвучених мр-
ком кожом орнаментираном техником златотиска . На корицама 
су утиснути оквири оперважени флоралним украсима . Кожа је 
оштећена од црвоточине; на корицама, дуж спољашње стране, од-
ломљен по комадић даске и отпао . Кожа је поцепана на хрпту и 
рубовима, копче су откинуте .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је запо-
чета са исписивањем почетком 18 . века .

Писмо је полууставно и брзописно, језик рускословенски и 
славеносрпски .

Орнаментике нема .

Садржина:
Поменик: 1а–б;
Поменик: 3а–21б .
Поменик: 24б .

записи:
л . 1а: 6 дец . 1737 г . Варош Пакрац преосвјашчењејшаго господина 
архијереја склавонијскаго господина Никифора Стефановича слу-
житељниј прилучившијсја в монастири о празднику свјатаго ар-
хијереја Христова Николаја себе за душу писа 12 форинти платио .

Литература:
Mošin 1970, 45-46, бр . 55; Мошин 1971, 105-106, бр . 85; Чурчић 1990, 10-11, бр . 13 .
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Р 79/892: 
Поменик манастира Ораховице, почетак Xviii века, л . 1а
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15.
Ораховица 64. Р 77/890

пОменик
осма деценија Xvi века

Папир, 115 листова, 295 х 205 мм, текст 245 х 135 мм . Потпун 
кодекс .

Фолијација је савремена – графитном оловком . Лист 80 је во-
лантан .

Повез чине дашчице пресвучене браон кожом украшеном тех-
ником слепог отиска; руб је неизвучен са спољашње стране . На 
обема корицама утиснут је оквир с ромбом и украсом од палмета 
у средини . Кожа је на угловима и у доњем делу хрпта истрвена, коп-
ча је откинута . Недостају подставни листови .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је запо-
чета са исписивањем 1572-1579 . године .

Текст је писан полууставним писмом са додацима брзописом .  
Књига је исписивана различитим мастилом: црним, сивим и 

мрким; наслови и иницијали исписани су киноваром, осим на л . 
1а где је за наслов употребљено зелено мастило и киновар . Лист 1а 
украшен је заставицом од плетених кругова  са стилизованим крс-
том жуто-црвено-црно колорисаном .

Садржина:
Поменик: 1а–115б .

записи:
л . 7а: /Збег Дервенски/ примјер: Некад било село са црквом храма 
Покрова прес . Богородице житељи су по Спаији растерани а од 
цркве направио је магацин, сада је штала и тако је сад стаклана . 
Гедеон .
8б: /Манастир Гомирје/ примјер: Манастир Гарић у Хрватској познаду 
се и сад развалине . Испод тога, каснија рука: То није Гарић, већ 
Гоимирје = Гомирје . Л . Богдановић парох осечки, 20/7 . 1913 .
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28б: Рече Мартин Михалов син да ову книгу оправи за очину душу 
даде 40 аспри .
36а: Село Магадиновац и Шушнине .
пр: близу Читлука сада је Ргањски Мајур а Шушиње и сад постоје .
114б: Писаниа члвеком разум улишите сиа васи писаниа Божи јако 
таи .
115а: фелона 9, петраила 7, наруквица 5, мале одежде, орара 7, ле-
тургије 3, појаска 3, молитавника 2 .
115б: Сију проскомидију обнови мајстор Мартин Мијаилович за 
оца Мијаила душу при игумну кир Василију в лето 7191 (=1683) .

Литература:
Mošin 1970, 34, бр . 37; Мошин 1971, 104-105, бр . 83; Чурчић 1990, 11-12, бр . 15 .

Ораховица 64. Р 77/890: 
Поменик, осма деценија Xvi века, л . 1а 
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16.
Р 84/896

пОменик мАнАстирА пАкре
друга половина Xviii и почетак XiX века

Папир, 43 листа, 290 х 178 мм, оквир за текст 275 х 163 мм . Ли-
стови 1, 6-7 и 12б-43б нису исписани .

Фолијација је савремена – графитном оловком . Лист 8 уметнут 
је 1915 . године . Волантан је л . 12 .

Повез је сачињен од картонских корица пресвучених црном 
кожом орнаментираном техником златотиска; хрбат са 4 ребра . На 
корицама је отисак само Распећа, без медаљона; на задњој корици 
стоји натпис „вечние поменı“ . Обе корице уоквирене су траком са 
флоралним мотивима; кожа је местимично истрвена .

На основу Чурчићеве палеографске анализе, књига је започета 
са исписивањем у другој половини Xviii века .

Писмо је књишки устав са додацима исписаних брзописом, 
језик је рускословенски и славеносрпски .

Текст је писан браон и црним мастилом, а наслови и иницијали 
киноваром . На л . 9а изведена је заставица .

Садржина:
Чин литије малог помена: 1б–2б;
Поменик први део: 3а–5а .
Литијска стихира храма (Ваведења Пресвете Богородице): 8б .
Чин литије малог помена: 9а–10а .
Поменик други део: 10б–12а .

Литература:
Mošin 1970, 48-49, бр . 60; Мошин 1971, 109, бр . 90; Чурчић 1990, 11, бр . 14 .
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Р 84/896: 
Поменик манастира Пакре, друга половина Xviii и почетак XiX века, л . 8б
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17.
Пакрац бб

(Каталошка нумерација: Msh 1607; Mkrh 525)*)

прАЗниЧни минеј
друга половина Xvi века

Папир, 361 лист, 273 х 180 мм, текст 218 х 130 мм, 30 редова . Не-
потпун кодекс: текст се прекида на страни 361б, после текста При-
часна у служби Недеље Педесетнице .

Ознаке за свешчице налазе се у спољашњем углу доње маргине 
првог листа recto, односно последњег листа verso; све свешчице су 
кватерниони . Прва сачувана ознака стоји на последњем листу verso 
друге свешчице; сачувене су ознаке за свешчице iii-Xv, док су на 
листовима наредних свешчица оштећени спољашњи углови а тиме 
и ознаке свешчица . До краја кодекса сачуване су још само ознаке 
за XXiv свешчицу . Листови фолијирани као 173 и 204 накнадно су 
уметнути, можда преузети из другог кодекса, садрже само синак-
саре, и то л . 173 за 9 . и 24 . март и 23 . април, а л . 204 садржи синаксар 
за 8 . мај . Лист 1 је дуж горње маргине искрзан . Волантни су листо-
ви: 1-8, 141, 204, 345, 357-361 .

Корице нису сачуване, рукописни блок је стављен између оби-
чних картонских корица међусобно неповезаних .

Према филигранолошкој датацији наведеној у Чурчићевом ка-
талогу, књига је исписана седамдесетих година Xvi века . Рукописна 
књига исписана је полууставним писмом, језик је српскословенски .

Текст је писан црним мастилом, а наслови и иницијали кино-
варом . На л . 1а исцртана је двобојна (мастило црно и црвено) застави-
ца чији је горњи део оштећен .

Садржина:
Празнични минеј са службама покретног и непокретног круга го-
дишњег циклуса .
Непокретни круг:

*) Msh – Музеј Срба у Хрватској; Mkrh – Музеј културе Републике Хрватске .
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Септембар
1 . Почетак новог лета и спомен преподобног оца нашега Симеона 
Столпника: 1а–5а;
8 . Рођење Пресвете Богородице: 5а–14б;
14 . Воздвижење Часног Крста: 14а–23а;
26 . Престављење Светог и свехвалног Апостола и Јеванђелиста 
Јована Богослова: 23б–30б;
Октобар
14 . Преподобна мати Петка: 30б–39а синаксар јој је: Спомен пре-
подобне Петке која је од Трнова (календарска грешка) . Житије са ка-
ноном: 39а–43а;
18 . Свети Апостол и Јеванђелист Лука: 43а–46б;
26 . Свети великомученик Димитрије: 46б–52б;
Новембар
1 . Свети бесребреници Козма и Дамјан: 52б–58б;
8 . Сабор бестелесних Сила Англеских: 58б–64а;
13 . Свети Јован Златоуст: 64а–72б;
21 . Ваведење Пресвете Богородице: 72б–82б;
Децембар
6 . Свети отац Николај: 83а–92б;
Недеља Светих Отаца: 92б–102а;
25 . Рођење Христово: 102а–112а;
27 . Свети првомученик и архиђакон Стефан: 112б–117б;
Јануар
1 Обрезање Господње и Свети Василије Велики: 118а–126а;
6 .Богојављење: 126б–136б;
7 . Сабор Светог Јована Крститеља: 137а–140б;
14 . Свети Сава: 141а–153б;
Фебруар
2 . Сретење: 153б–160б;
24 . Прво и друго Обретење Главе Светог Јована Крститеља: 160б– 
–165а;
Треће обретење главе Светог Јована Крститеља: 165а–166б; (Слави 
се 25 . маја али је писано овде!)
Март
9 . Светих 40 мученика севастијских: 167а–172б;
25 . Благовести: 173б–182а;
Април
23 . Свети великомученик Георгије: 182б–192а;
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Мај
8 . Свети Јован Богослов: 192а–200б;
9 . Пренос моштију Светог оца Николаја: 201а–203б;
Јун
15 . Свети Кнез Лазар: 205а–217б;
Преподобни Пахомије Велики и Свети А(р)хилије: 218а–229б; 
(Славе се 15 . маја писани овде!)
11 . Свети Апостол Вартоломеј: 230а–234б;
24 . Рођење Светог Јована Крститеља: 234б–245а;
29 . Петровдан: 245а–255а;
Јул
5 . Атанасије Атонски: 255б–263а;
20 . Свети пророк Илија: 263а–268а;
27 . Свети великомученик Пантелејмон: 268б–270б;
Август
1 . Свети Макавеји: 271а–275а;
2 . Пренос моштију Светог архиђакона Стефана; 275а–285б;
6 . Преображење Христово: 286а–296а;
15 . Успење Пресвете Богородице: 297а–304а;
29 . Усековање главе Светог Јована Крститеља: 304а–313а;

Покретни круг:
Лазарева субота: 313а–324а;
Велика Субота: 324а–337б;
Пасха: 337б–343б;
Вазнесење Христово: 343б–353а;
Педесетница: 353б–361б .

записи:
л . 1а–3а, на доњој маргини: Да се зна сију књигу купи сију књигу 
на 1704 и тако да се зна и то бист у Борову пред попом Станком и 
Симом из Тене .
л . 175а–б, на доњим маргинама страна: глагољеми сборник глаго-
љеми сборник изборац .

Напомене:
На појединим листовима утиснут је печат Парохије у Мајару .

Литература:
Чурчић 1990, 13, бр . 18 . 
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Р 84/896: 
Празнични минеј, друга половина Xvi века, л . 30б
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18.
Ораховица 112. Р 36/850

псАлтир с пОследОвАњем иЗ БешенОве
средина Xvii века

Папир, 370 листова, 200 х 135 мм, текст 135 х 80 мм (л . 1а-164а) и 
140 х 85 мм (л . 165а-370б), са неуједначеним бројем редова: 18 (л . 1а- 
-164а) и 18-20 (л . 165а-370б) . Кодекс није целовит: на почетку недостаје 
2 листа (недостају уводни и текст целокупног 1 . псалма, као и првих неколико 
стихова 2 . псалма); после л . 5 недостаје један, после л . 161 недостаје 3 
(исечени су), после л . 164 недостаје један; изрезана је доња половина 
л . 370 (текст није оштећен) и пет празних листова после њега . Неиспи-
сани су листови: 162а, 164б и 176б .

Ознаке за свешчице налазе се у левом углу горње маргине пр-
вог листа recto, односно у десном углу доње маргине последњег 
листа verso; од XXii свешчице (л . 165) ознаке стоје на средини доње 
маргине првог листа recto, односно последњег листа verso . Кодекс 
чини 47 свешчица, све су кватерниони, сем последње која има 4 
листа . Нису сачуване ознаке прве, као ни оне са последњег листа 
verso друге и првог листа recto треће свешчице . Волантни су ли-
стови: 28-30, 35-36, 101, 125 и 132 .

Повез је сачињен од дашчица са жлебом по рубовима пресву-
чених тамнобраон кожом . На корицама су, техником слепог оти-
ска, утиснути концентрични оквири са дијагоналама, ромбом и 
палметама . На хрпту, у горњем и доњем делу, кожа је откинута; 
копче су истргнуте . Подставни листови нису сачувани .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла средином Xvii века .

Књигу су исписала два писара у исто време: први је исписао л . 
1а-164а а други л . 165а-370б . Писмо обојице писара је полууставно, 
са елементима брзописа, а језик је српскословенски . У писму првог 
писара јавља се ѧ (ѧже, ꙁемлѧ, славлѧхꙋ, пропасти горскїѧ, всѧдеши на конѧ твое, 
препоꙗсавше се силоѧ), као и исписивање прејотованог вокала после 
старог меког сугласника (поражю) . Исписивање прејотованог вокала 
ван уобичајеног места среће се и код другог писара (апостолѥ) .

Текст је писан мрким мастилом . Киноваром су изведена загла-
вља и иницијали . Орнаментике нема .
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Садржина:
Псалтир: 1а–143а;
151 . псалам: 143а–143б;
Библијске песме: 144а–158б;
Молитве на почетку читања Псалтира: 158б–162б;
Пасхалне таблице: 162б–164а;
Месецослов са тропарима и кондацима: 165а–244б (14 . јануара помен 
Светог Архиепископа Саве Немањића – листови 209б–210а; 13 . фебруара помен 
преподобног оца нашег Симеона српског новог мироточца – лист 217а; 15 . јуна 
помен Светога кнеза Лазара који је у Раваници – лист 231а);
Почетак светога и Великога поста, тропари и кондаци почев од 
Недеље о митару и фарисеју до Недеље Свих Светих, као и велико-
посни тројични тропари: 245а–256б; Свјетилни у току Великог 
поста: 256б–258а;
Васкрсни и богородични ипакоји на осам гласова: 258а–260б;
Молитве и тропари изговарани по катизмама: 261а–278б;
Служба Акатиста Пресветој Владичици Богородици: 278б–282а;
Канон благодарни Пресветој Богородици: 282а–294б;
Часови са међучасовима: 294б–299б;
Почетак повечерја у току поста: 299б–305а;
Васкрсно вечерње шестог гласа: 305а–306б;
Тропари тројичног канона на недељном јутрењу: 306б–310а;
Васкрсно јутрење шестог гласа: 310а–321а;
Служба понедељка првог гласа: 321а–328а;
Служба уторка другог гласа: 328а–334б;
Служба среде петог гласа: 334б–342б;
Служба четвртка шестог гласа: 342б–349б;
Служба петка седмог гласа: 349б–355б;
Служба суботе осмог гласа: 355б–365б;
Канон који поје монах свакога дана: 365б–368а;
Чин када дође до саблазни: 368а–370а .

Напомене:
На л . 370б утиснут је печат с ликом анђела у средини и легендом 
„Стефан јеромонах Бешенов 1795“ .
Испод тога стоји запис: Константин из Братуљевац .

Литература:
Mošin 1970, 42-43, бр . 50; Мошин 1971, 48-49, бр . 42; Чурчић 1990, 13, бр . 19 .
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Ораховица 112. Р 36/850: 
Псалтир с последовањем из Бешенове, средина Xvii века, л . 150а
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Ораховица 112. Р 36/850: 
Псалтир с последовањем из Бешенове, средина Xvii века, л . 217а
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19.
Ораховица 114. Р 35/849

псАлтир с пОследОвАњем
крај Xvi – почетак Xvii века

Папир, i + 452 листа, 180 х 122 мм, текст 125 х 75 мм, 26 редова 
на страни, осим на л . 287а-291б на којима је по 25 редова . Потпун 
кодекс . Неисписани су листови: i, 2б, 452 . Листови 287-291 додати 
су накнадно .

Ознаке 58 свешчица налазе се на средини доње маргине првог 
листа recto, односно последњег листа verso; све су кватерниони, 
осим прве свешчице која има 7 листова и XXXviii која има 5 лис-
това .

Дашчице, са косим рубом и 5 ребара на хрпту, пресвучене цр-
ном кожом декорисаном слепим отиском чине повез . Горња корица 
украшена је дугуљастим овалним медаљоном у уском оквиру, а 
доња има мали ромб у концентричним оквирима; отисак је избле-
део и не може се са сигурношћу разазнати приказ у медаљону . 
Предња корица је делом одвојена од књижног блока . Кожа је испу-
цала а на хрпту, на врху и дну, отпала и види се књижни блок . Пред-
ња корица је по средини уздужно пукла; на угловима кожа је истр-
вена и види се даска . Повез је трошан, недостаје доња копча . Обрез 
је украшен црвеном бојом с розетама .

Према палеографским и језичким одликама, рукопис је настао 
крајем Xvi или почетком Xvii века .

Рукопис је исписао један писар, осим листова 287-291 који су 
накнадно унесени у кодекс и припадају другој писарској руци . Пис-
мо обојице писара је полууставно а језик српскословенски .

Текст је писан црним мастилом, а наслови и иницијали кино-
варом и гдекад плаво азурним . Сликани украс рукописа састоји се 
од једнобојне квадратне заставице и иницијала Б у неовизантиј-
ском стилу типа Владислава Граматика, изведених на л . 3а .

Садржина:
Псалтир: 1а–111б;
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Библијске песме са молитвама: 112а–120б;
Месецослов са тропарима и кондацима: 121а–180а; 
Покретни годишњи богослужбени круг – Велики пост: 180а–185б;
Покретни годишњи богослужбени круг – Пасха и Педесетница: 
185б–195а;
Тропари васкрсни, богородични и ипакоји на осам гласова: 195б– 
–197б;
Тропари, богородични и кондаци седмични: 198а–199а;
Богородични на осам гласова на Бог Господ: 199б–201б;
Светилни седмични: 201б–202б;
Тројични тропари по гласовима за Велики пост: 203а–204б;
Међучасије Првога часа: 205а–207б;
Међучасије Трећега часа: 207б–210а;
Међучасије Шестога часа: 210а–211а;
Обедница: 211а–212б;
Међучасије Деветога часа: 213а–214б;
Вечерње: 214б–215а;
Вечерња трпеза: 215а–215б;
Повечерје: 216а–224б;
Поредак поклоњења пред спавање Светој Тројици и Богородици: 
225а–226а;
Молитве пред спавање и друге разне молитве: 226а–236а;
Правило пред Свето Причешће: 237а–256б;
Молитве свакодневне кроз целу седмицу: 257а–291б;
Осмогласник Јована Дамаскина: 292а–360а;
Богородични васкрсни: 360а–361б;
Молебни канон Пресветој Богородици: 362а–378б;
Акатист Архангелима Михаилу и Гаврилу: 379а–386б;
Служба и акатист Светом Јовану Крститељу и Претечи: 387а–394б;
Служба и акатист преславном Имену Господа нашег Исуса Христа: 
395а–404а;
Акатист Светом Николи: 404а–411б;
Служба и акатист Часном и Животворном Крсту: 412а–421а;
Служба и акатист Пресветој Богородици: 421а–432а;
Служба и акатист Живоносном гробу и Васкрсењу Господа Исуса 
Христа: 432б–440б;
Освећење воде: 441а–444б;
Парастос: 445а–448а;
Пасхалија Јована Дамаскина: 448б–451б;
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У месецослову, од јужнословенских светих (са тропарима и кондацима) 
спомињу се: Св . Петка, Јован Рилски, Иларион Мегленски, Арсе-
није Сремац, Стефан Дечански (2 тропара и 2 кондака), Св . Сава, Св . 
Симеон и Св . Кирило Словенски .

записи:
На задњем подставном листу: Сиј свети псалтир обнови се на 1711 
у Карловци на Дунаву рукоделисавши грешни поп Живан Бајац .

Литература:
Mošin 1970, 39-40, бр . 45; Мошин 1971, 47-48, бр . 41; Чурчић 1990, 13-14, бр . 20 .

Ораховица 114. Р 35/849: 
Псалтир с последовањем, крај Xvi – почетак Xvii века, л . 1а
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Ораховица 114. Р 35/849: 
Псалтир с последовањем, крај Xvi – почетак Xvii века, л . 3а



87

20.
Епископ у Пакр. 43. Р 34/848

псАлтир с пОследОвАњем 
иЗ рАвне реке

последња четвртина Xvi века

Папир, i + 234 листа, 303 х 197 мм, текст 217 х 140 мм, 25 редова . 
Потпун кодекс . Неисписан је лист i, као и стране 1б, 104б, 232б-234а .

Оригиналне ћирилске ознаке свешчица стоје у десном углу 
доње маргине првог листа recto, осим за прве три, за које ознаке 
стоје у спољашњем углу доње маргине првог листа recto, односно 
последњег листа verso . Књига броји укупно 29 свешчица и све су 
кватерниони . Листови 233-234 не припадају последњем кватерни-
ону . Лист 26 накнадно је уметнут: двадесетпетим листом завршава 
се трећа свешчица, а на листу 27а стоји ознака за почетак четврте 
свешчице, али је псаламски текст тече континуирано . Рукопис је 
добро очуван . Волантни су листови i и 234, док је л . 233 полуволан-
тан .

Повез је сачињен од дашчица, са косим рубом и 4 ребра на 
хрпту, обложених црном кожом украшеном техником слепог оти-
ска . На предњој корици утиснут је медаљон са Распећем у оквиру 
и флоралној декорацији, на задњој корици оквир с уздужним пру-
гама у средини . Кожа је запрљана и местимично истрвена; орна-
ментика се тешко разазнаје . Остаци од копчи налазе се на доњој 
корици; подставни листови су сачувани .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла у последњој четвртини Xvi века .

Књигу су исписала 2 писара: први л . 1а-25б и 27а-232а, а други 
26а-26б . Писмо обојице писара је полууставно са елементима брзо-
писа, а језик је српскословенски .

Текст је писан браон мастилом, местимично светлијим а мес-
тимично тамнијим; наслови и иницијали исписани су киноваром 
и црним мастилом . На л . 2а црним мастилом исцртана је застави-
ца коју чине плетени кругови; у истој боји изведен је и плетени 
иницијал Б висине 6 редова текста на истој страни .
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Садржина:
Псалтир: 1а–90а;
Библијске песме са молитвама: 90б–100а;
Тропари у суботу по непорочним: 100а–б;
Тропари у недељу по непорочним: 101а–б;
Тропари васкрсни и богородични и ипакоји на осам гласова: 101б– 
–104а;
Месецослов са тропарима, кондацима и сличним пригодним пес-
мама: 105а–164б;
Покретни годишњи богослужбени круг – Велики пост: 165а–176а; 
Покретни годишњи богослужбени круг – Пасха и Педесетница: 
176а–181а;
О постовима и разрешењима целе године указ: 181а–182а;
Како се поју дневни канони који су у Октоиху са Минејем: 182а– 
–184а;
Келијно правило монаха са метанијама: 184а–185а;
Часослов: 185а–213б;
Указ ономе који хоће да држи овај Псалтир са молитвама да га др-
жи дању и ноћу: 214а–232а .
У месецослову, од јужнословенских светих (са тропарима и кондацима) 
спомињу се: Св . Сава, Св . Симеон Српски и Св . Кирило Словенски .

записи:
На предњој корици: Сија књига глагољема псалтир Богородице 
дево ти јеси .
л . 232а: Сии псалтир монастира Равне Реке .
л . 232б: Поњеже да се зна при амире великом султан Мехмед и при 
везире Сулејман паши отачаством же от града на реци Милешеви 
тожде време бист по васеј Србсцеј земљи и по Дунавсцеј реце оску-
деније ва сем хлебом и вином се бист ва лето 7194 (=1686) .
Паки при сем цару и везиру узеше каури Будим и похараше Влашку 
и Бачку и придоше чете до Дунава ва лето 7195 (=1687) .
Уви нами и в та лета бише љутије рати и крвем излитија, и пљење-
нија христијанскому роду от треклетих Турков, и Немцов, и разсеја 
се по всеј земљи Србски народ и ми зде придосмо на место сије 
зовом Свети Андреј .
Каснијом руком, ова три записа преписана су у доњем делу листа .
л . 233а: Сеј псалтир духовника кир Серафиона ијеромонаха, и попа 
кир Тимотеја и ијеромонаха милеваца да се знае . Обнови се при 
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светејшему архиепископу нашему Кирио Кир Вићентију, многаја 
јему лета у Свети Андреј . В лето битија 7222, от рождаства Бога 
Слова, 1715 . месеца фервара 24 дн .
Да се знаде каде би љута зима и велик снег лето Господње от рожда-
ства 1726 и тада постави се господин митрополит Мојсеј Петровић 
при ђенералу Отави и таде је пао месеца декемврија 7 дн ва недељу 
и дн лежао до Ђурђева дне .

Литература:
Mošin 1970, 49-50, бр . 61; Мошин 1971, 44-45, бр . 39; Чурчић 1990, 15-16, бр . 22 .

Епископ у Пакр. 43. Р 34/848: 
Псалтир с последовањем из Равне Реке, последња четвртина Xvi века, л . 2а
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Епископ у Пакр. 43. Р 34/848: 
Псалтир с последовањем из Равне Реке, последња четвртина Xvi века, л . 26а
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21.
Ораховица 56. Р 43/857

рАдОњинО ЧетвОрОјевАнђеље
1551 .

Папир, 325 (322) листова (3 нису фолијирана), 310 х 200 мм, текст 
198 х 120 мм (л . 1-54) и 205 х 130 мм (л . 55-322), са неуједначеним бро-
јем редова: 24-25 . Потпун кодекс . Неисписан су листови: 129б, 317б- 
-318а, 322б .

Кодекс чине 24 свешчице које су без икаквих ознака . Реално, 
свешчице су са неуједначеним бројем листова: i-12, ii-viii-14, iX-
-12, X-15, Xi-Xvi-14, Xvii-16, Xviii-12, XiX-16, XX-12, XXi-XXii- 
-14, XXiii-XXiv-11 . Фолијација је изведена графитном оловком . 
Лист 206 није фолијиран, после л . 39 стоји нефолијиран па л . 40, 
после л . 40 иде нефолијиран па л . 41 . Лист 51 погрешно је увезан: 
после л . 50 треба да стоје редом л . 52, 51, 53 и даље посто јећим 
редом . Обрезани су и поновљени листови 1 и 12 .

Повез је начињен од дашчица равних ивица, са жлебом, пре-
свучених кожом тамнобраон боје . Кожа је украшена техником 
златотиска . На предњој корици утиснут је крст у средину концен-
тричних оквира, задњај корица украшена је концентричним окви-
рима . На средини спољашњег руба предње корице кожа је исечена 
и савијена; на корицама су видљиви трагови постојања окова . 
Предњи подставни лист недостаје а задњи је оштећен .

Према запису на л . 321а-322а, кодекс је исписао Радоња 1551 . 
године .

Кодекс је исписан полууставним писмом, босанског типа; је-
зик је српскословенски . Има примера вокализације полугласника 
у а (вашдь); на л . 149б у основном тексту исписано је подобнь а на 
маргини исправљено у подобань . Или, у запису писара Радоње: сь 
ваꙁрастнимь, чатꙋимь .

Текст је писан црним мастилом; заглавља, једноставни иници-
јали и поједине речи исписани су киноваром . Орнаментике нема .
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Садржина:
Теофилакта Архиепископа бугарског предговор Матејевог Јеван-
ђеља: 1а–3б;
Главе Матејевог Јеванђеље: 3б–4б;
Свето Јеванђеље по Матеју: 5а–76а;
Теофилакта Архиепископа бугарског предговор Марковом Јеван-
ђељу: 76а–77б;
Главе Марковог Јеванђеља: 77б–78б;
Свето Јеванђеље по Марку: 78б–125б;
Теофилакта Архиепископа бугарског предговор Лукином Јеван-
ђељу: 125б–127а;
Главе Лукиног Јеванђеља: 127б–129а;
Свето Јеванђеље по Луки: 130а–207б;
Теофилакта Архиепископа бугарског предговор Јовановом Јеван-
ђељу: 208а–210а;
Главе Јовановог Јеванђеља: 210а–210б;
Свето Јеванђеље по Јовану: 210б–267б;
Указ о томе када се чита које Јеванђеље током године: 267б–268б; 
Поредак читања јеванђелских одељака – непокретни, покретни 
богослужбени круг, наменска и општа јеванђеља: 269а–280б;
Указ о томе како се налазе свакодневна јеванђеља: 280б–282б;
Служба Светог Страдања (=Христовог, у ствари: Јутрење Великог Петка, 
данашње Велико бденије): 282б–316б;
Указ гласова и васкрсних јеванђеља од Недеље Свих Светих 316б– 
–317а .
Пасхалија: 318б–320б;
Радоњин колофон: 321а–322а .

записи:
л . 207б: Сију књигу писа Василије наречени Стефан ијермонах Дра-
говићанин у манастир Ораховицу даде је за своју душу и својих 
родитељ по плти родитељи оца Милака матере Кате брата Мирчете 
Ивана и Микуле сестре Маргите и Марије .
317б: Сију књигу писа Василије из Грабовца манастира Драгови-
ћанин Василије наречени Стефан ијермонах писа га у манастир 
Ораховицу за своју душу и својих родитељ и тко је отними от ма-
настира Хорахвице кроме сабора монастирскога без благослова да 
му је чест са њими који реше распни распни . И принесе је проигу-
мен Висарион и поп Стефан ијеромонах в лето 7180 а от рождаства 
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Христова 1672 месеца мај 12 у монастиру Грабовцу .
320б: Сију књигу откупи Јелена Николина за своју душу у монастир 
Драговић и да је проклет јест којеће потратити от монастира .
321а-322а, велики запис писара .
Испод овог из каснијег времена: Сију књигу откупи Ђуро Ковач за 
душу оца Ратка и матере Паве и брата Радича и Милоша, Раосава 
и приложише у монастир Драговић и рекоше дати у њу 5 дуката . 
На десној маргини додано: и писа Ђуру себе светому Петру .

Литература:
Mošin 1970, 32-33, бр . 35; Мошин 1971, 15-16, бр . 6; Чурчић 1990, 16-17, бр . 23 .

Ораховица 56. Р 43/857: 
Радоњино Четворојеванђеље, 1551, л . 321а – запис писара (почетак)
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Ораховица 56. Р 43/857: 
Радоњино Четворојеванђеље, 1551, л . 321б и 322а – запис писара (наставак и свршетак)
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22.
Ораховица 97. Р 26/840

служАБник Архијерејске нАмене 
сА дОдАцимА

крај Xv – почетак Xvi века

Папир, 211 листова, 210 х 155 мм, текст 165 x 110 мм, са неједна-
ким бројем редова: 23-24 . Кодекс није потпун: на почетку недостаје 
2 листа као и крај рукописа . Такође, недостаје још неколико листо-
ва: после л . 27-2 листа, а по 1 лист иза л . 90, 94, 119, 125, 143 и 196 .

Ознаке почетних свешчица стоје на средини доње маргине 
првог листа recto; такве сачуване ознаке су за другу (л . 7а) и трећу 
свешчицу (л . 15а) . Од л . 34 ознаке свешчица, -, стоје на десној мар-
гини првог листа recto, у висини првог или другог реда основног 
текста . Све су кватерниони .

Рукопис је оштећен, али и поправљан . Листови 2 и 3 исцепани 
су од повеза ка десној маргини у висини четвртог реда одозго; на 
страни 2б односно 3б прилепљена је папирна трака тако да је текст 
тога реда нечитак . Лист 4 на исти начин оштећен, али трака није 
прилепљена . На исти начин засечен је и л . 5 а трака је прилепљена, 
искошено, преко 3 . и 4 . реда . Листови 146-148, 167-168, 171-172 и 
175-176 опсечени су дуж десне маргине и ужи су од осталих за 10 
мм, док су листови 179-182, 185-186, 191-192, 195-196, 202-204 опсе-
чени дуж десне маргине, али и поновљени . Лист 1 оштећен је у 
горњем десном углу, оштећен је и текст; л . 2-37 искрзани су у гор-
њем десном углу али је текст неоштећен . Листови 197-202 оштећени 
у горњем десном углу, као и по неколико слова првог реда текста . 
Волантни су листови: 5-6, 21-22, 32-33, 120, 125, 146, 203 .

Повез чине дашчице, са жлебом по рубу и четири ребра, прес-
вучене црном кожом . Од предње корице сачувана је половина даш-
чице и мали комад коже орнаментиран концентричним дијагона-
лама и круговима у техници слепог отиска; на задњој корици ути-
снут је правоугаоник с дијагоналама у концентричним круговима; 
кожа је поцепана, водоравно, по средини задње корице, као и на 
горњем и доњем рубу .



96

. КАТА ЛОГ.

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла крајем Xv или почетком Xvi века .

Писмо је полууставно, босанског типа, без надредних знакова, 
језик је српскословенски са елементима српског (вьꙁсиламо) . На л . 
147б други писар ситнијим полууставом исписује 2 реда; исти пи-
сар исписује и 7 редова на л . 148а .

Текст је писан црним мастилом а наслови и једноставни ини-
цијали киноваром који је избледео . Орнаментике нема .

Садржина:
Правило пред Свето Причешће: 1а–5а;
Устав Божанствене Службе у којој су и ђаконства: 5а–10а;
Божанска Служба међу Светима оца нашега Јована Златоустог: 10а– 
–38а;
Божанска Служба међу Светима оца нашега Василија Великог: 38а 
–55а;
Божанска Служба Пређеосвећених (Дарова): 55а–66а;
Отпусти по месецослову: 66а–68а;
Отпусти седмични: 68а–68б;
Чин о панагији празнично подељени: 68б–70а;
Возгласи Вечерња: 70а;
Молитва главоприклоњења Вечерње: 70а–70б;
Молитва входа Вечерња (напомена: не данашња!): 70б;
Возгласи Јутрења: 70б–71а;
Молитва главоприклоњења Јутрења: 71а–б;
Херувика на Велику Суботу: 71б;
Апостоли и јеванђеља са прокименима и алилујарима: 72а–182а;
Међу Светима Оца нашега Јована Посника правило о исповедању: 
182а–186а;
Молитва коју говори Архијереј или духовник за праштање греха: 
186а–188б;
Молитва хришћанину који је, преластивши се, отпао од Цркве па 
се покајао: 188б–190а;
Молитва за причешћивање: 190а–б;
Покајни степени по Светом Василију Великом: 190б–192а;
Питања Светог Василија Великог о причешћу: 192а–193б;
Свети Јован Златоусти на Посланицу Ефесцима и о причешћива-
њу: 193б–194б;
Светог Василија Великог поучење јерејима: 194б–197б;
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Молитва над кољивом: 197б–198а;
Молитва над петохлебницом: 198а–199а;
Молитва литијска Јутрења: 199а–б;
Прозбе јектеније за покојне са две различите завршне молитве: 
199б–200б;
Молитва за благосиљање грожђа: 200б–201а;
Молитва за исту сврху друга: 201а–б;
Молитва за благосиљање винограда: 201б;
Молитва над укисељеним вином: 201б–202а;
Молитва за исту сврху друга: 202а–б;
Чин омивања моштију: 202б–203б;
Молитва на сваку немоћ: 203б–204б;
Молитва за исту сврху друга: 204б–205а;
Молитва за сваку бригу људску: 205а;
Молитва кад човек нешто скверно сања: 205б–206а;
Молитва Филотеја патријарха цариградског против земљотреса: 
206а–210а;
Молебне молитве у време суше: 210а–211б прекинуто .

Литература:
Mošin 1970, 30, бр . 33; Мошин 1971, 35-36, бр . 31; Чурчић 1990, 17-18, бр . 25 .

Ораховица 97. Р 26/840: 
Служабник архијерејске намене са додацима, крај Xv – почетак Xvi века, л . 30а
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Ораховица 97. Р 26/840: 
Служабник архијерејске намене са додацима, крај Xv – почетак Xvi века, л . 31а
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Пакрац Л Е 13/96. Р 7/822

служБА и Чин ОсвећењА хрАмА 
сА дОдАцимА

1786 .

Рукописна свеска састављена од два блока и додатка . Први има 
iii листа + 38 страна а други 34 стране, 231 x 185 мм, текст првог 
блока 185 x 135 мм а другог 180 x 140 мм . Књизи су додата 4 нефо-
лијирана листа величине 213 х 170 мм, текст 173 х 145 мм . Књига 
укупно има iii листа + 72 стране + 4 листа . Први блок има 27 редова 
а други 19, док је у додатку исписано 26 редова на страни . Потпун 
рукопис . Неисписана су прва три листа првог блока .

Ознаке за стране налазе се у спољашњим горњим угловима . 
Последњи лист другог блока пагиниран са 33-34 је волантан .

Повез је начињен од полутврдог папира, флоралног дизајна, 
браон – црвене боје .

Рукопис је датиран на основу текста повеље Освећења храма 
(други блок, страна 33) у којој стоји да је освећење извршено 3 . новем-
бра 1786 . године, у време митрополита Мојсија Путника .

Први блок исписан је грађанском ћирилицом, а други писар 
исписао је други блок црквеном ћирилицом . Додатна 4 листа испи-
сана су грађанском ћирилицом .Језик свих делова је рускословенски .

Текст је писан црним мастилом, наслови и иницијали исписани 
су киноваром . На страни 1 сачувана је заставица у боји са барокном 
митром одозго .

Садржина:
Служба Освећења храма: страна i: 1–34;
Чин омивања ногу на Велики Четвртак: 35–38;
Чин Освећења храма: страна ii: 1–34 .
Додатак рукопису – нова дволисница са: Натпис на четири дашчи-
це; материјали за спремање воскомастиха; ствари потребне за Ос-
већења храма .

Литература:
Mošin 1970, 51-52, бр . 65; Мошин 1971, 60, бр . 55; Чурчић 1990, 18-19, бр . 26 .
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Пакрац Л Е 13/96. Р 7/822: 
Служба и чин Освећења храма са додацима, 1786, стр . 1
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24.
Ораховица 65. Р 64/878

типик јерусАлимски 
иЗ мАнАстирА ступе

1629 .

Папир, 178 листова, 300 х 198 мм, текст 207 х 130 мм, 29 редова . 
Потпун кодекс .

Ознаке 23 кватерниона налазе се на средини доње маргине 
првог листа recto, односно последњег листа verso .

Повез је сачињен од дашчица, са жлебом по рубу, пресвучених 
црном кожом украшеном техником слепог отиска . На корицама су 
изведени концентрични оквири с дијагоналама, палметама и дру-
гим украсима . Даска предње корице код повеза уздужно је излом-
љена; кожа обеју корица на крајевима је истрвена . Копче су отки-
нуте, књижни блок се слабо држи .

Према запису писара на л . 177б, кодекс је исписан 1629 . године 
у манастиру Светога Архистратига Михаила, званом Ступа .

Писмо је полууставно, с елементима брзописа, језик је српско-
словенски .

Текст је исписан црним мастилом, сада избледелим, наслови и 
иницијали изведени су киноваром . Орнаментике нема .

Садржина:
Опште напомене о богослужбеном поретку и свештенорадња ма: 
1а–28а;
Минејски део – Месецослов: 28а–131а;
Света Четрдесетница: 131б–156б;
Пасха – Педесетница: 156б–171б;
Петровски пост: 171б–173а,
Указ о зачалима општих апостола и јеванђеља: 173а–174а;
Садржај: 174а–177б;
Распоред читања Васкрсних Јеванђеља Апостола и Јеванђеља на 
Литургијама: 178а .
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Од јужнословенских Светих спомињу се: Јован Рилски (19 . октобар), 
Св . Сава (14 . јануар; правила службе исписана су под 13 . јануаром), Симеон 
Мироточиви (13 . фебруар), Јефрем, патријарх српски (15 . јуни) .

записи:
л . 177б: И сије писано в лето 7137 (=1629) в монастири светаго архи-
стратига Михаила, зовом Ступа, при смереному игумену кир Геор-
гију и при все освештеном митрополиту босанскому кир Исаији . 
Тогда же престолом пекским светителствујушту преосвештеному 
архиепископу кир Пајсеју, всем Србљем и Блгаром патријарх .

Напомене:
На уметнутој цедуљици руком Р . Грујића исписано је: „Типик или 
устав црквени . Писан 1629 у манастиру Ступа у Босни за игумана 
Георгија . Пренешен у Ораховицу 1690“ .

Литература:
Mošin 1970, 40-41, бр . 47; Мошин 1971, 71-72, бр . 67; Чурчић 1990, 19, бр . 27 .

Ораховица 65. Р 64/878: 
Типик јерусалимски из манастира Ступе, 1629, л . 74б
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Ораховица 65. Р 64/878: 
Типик јерусалимски из манастира Ступе, 1629, л . 86а
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Ораховица 65. Р 64/878: 
Типик јерусалимски из манастира Ступе, 1629, л . 177б
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25.
Ораховица 48. Р 62/876

типик јерусАлимски 
иЗ решетилОвке

последња четвртина Xvi века

Папир, iv + 216 листова 318 х 200 мм, текст 235 х 135 мм, 27 
редова . Непотпун кодекс: на почетку недостаје 1 (?) лист . Неисписа-
ни су листови 4 и 213-216 и страна 76б .

Ознаке 26 свешчица стоје у спољашњем углу доње маргине 
првог листа recto, односно последњег листа verso . Прва свешчица 
има 7 листова, iii – 6 листова, iX и Xvi по 10 листова, а остале по 
8 листова . Последњих 6 исписаних листова (л . 207-212) немају број 
свешчице . Савремена фолијација читавог кодекса графитном олов-
ком налази се у горњем десном углу .

Рукопис је добро очуван . Почетни листови запрљани су од вла-
ге; л . 46 обновљен код повеза . Листови 48, 66 и 166 у горњој трећи-
ни су одрезани и обновљени; преко обновљеног дела на л . 48а и 66а 
прилепљене су минијатуре одсечене из неке штампане руске књи-
ге, текст на л . 48б, 66б и 167б је оштећен (л . 167а остао је само обновљен) .

Повез је из Xviii века а чини га картон пресвучен орнаменти-
раном кожом . Предња корица украшена је медаљоном са Распећем 
у оквирима техником златотиска, сада готово истрвеним; на зад-
њој корици утиснути су, техником слепог отиска, концентрични 
оквири са уздужним пругама у средини . Кожа је запрљана, доњи 
спољашњи угао истрвен и видљив је картон; на врху хрпта, који 
има 4 ребра, кожа је одвојена од повеза . Копче су откинуте, недо-
стају подставни листови . Обрез је обојен у зелено .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, књига је наста-
ла у другој половини Xvi века .

Рукопис је исписан јужноруским полууставом, редакција је 
руска . Јавља се у тексту и назал задњега реда (в сѫботѫ) .

Текст је писан црним мастилом, а заглавља и иницијали кино-
варом . Украси књиге могу се поделити у две групе: прву групу чине 
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прилепљене заставице преузете из руске штампане књиге, као на 
л . 48а, 66а (испред текста) и 166б (након основног текста), а другу групу 
чине цртане заставице . Лист 5 украшен је плаво-жуто-црвеним 
плетеним круговима, а л . 77а, 91а, 108а и 124а украшени су варијан-
тама плетених кругова . На л . 135а налази се заставица од биљног 
преплета и медаљоном у средини са изображењем Христа . На л . 
154а исцртана је заставица црно-зелена руског биљног стила, а на 
л . 161а заставица црно обојена истога стила . На л . 187а налази се 
обојена заставица са приказом анђела који држе медаљон са ликом 
Христа . На л . 47б, 90б, 107б и 183б исцртане су „руке“ са „концов-
кама“ .

Садржина:
Типик јерусалимски са месецословом; непотпун уводни део (про-
лог) типика .
Предговор о животу у манастиру: 1а–3б;
Опште напомене о богослужбеном поретку и свештенорадњама: 
5а–47б;
Месецослов: 48а–183б;
Богородични и крстобогородични по тропарима: 184а–б;
Општи апостоли и јеванђеља светима: 184б–186а;
Апостоли и јеванђеља на различите црквене потребе: 186а–б .
Света Четрдесетница до Великог Четвртка закључно: 187а–211а;
Служба омивања ногу на Велики Четвртак: 211а–212б (текст се пре-
кида) .

записи:
л . 4б: Сија књига глагољемаја Маркови глави, сеј власник црква 
свјатаго архистратига Гаврила и Михаила во градје Решетиловце . 
А кто би смел отдаљити от више реченој церкви да буде прокљат 
и анатема .
л . 213а: и коко ђака Никола писа отцу Максиму о .

Напомене:
Решетиловка је варошица у полтавској области данашње Украјине, 
некадашње Мале Русије .

Литература:
Mošin 1970, 36-37, бр . 40; Мошин 1971, 69-71, бр . 66; Чурчић 1990, 20-21, бр . 29 .
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Ораховица 48. Р 62/876: 
Типик јерусалимски из Решетиловке, последња четвртина Xvi века, л . 5а
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Ораховица 48. Р 62/876: 
Типик јерусалимски из Решетиловке, последња четвртина Xvi века, л . 187а
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26.
Ораховица 107. Р 19/834

треБник
последња четвртина Xvi и прва четвртина Xviii века

Папир, 101 лист, 202 х 140 мм (л . 1-97) и 190 х 135 мм (л . 98-101), 
текст 145 x 90 мм (л . 1-97) и 130 x 95 мм (л . 98-101), 22 реда (л . 1-97) и 19 
редова (л . 98-101) . Листови 98-101 кодексу су прибројани касније . 
Кодекс није потпун, текст се прекида на л . 97б . Неисписана је стра-
на 32б .

Ознаке за свешчице – сачуване су ознаке - – налазе се у 
спољашњем углу доње маргине првог листа recto . Све су кватерни-
они, сем свешчица i, iii, Xiii које имају по седам листова и свешчице 
v која има три листа . На доњој маргини, од средине мало удесно, 
стоје ознаке оригиналне ћирилске фолијације: -; фолијација је 
стављана после оправке рукописа (ознаке су видљиве и на оправљаним 
листовима) . Листови 37-38, 45 и 82 исечени су дуж доње маргине, 
краћи су од осталих . По један лист недостаје иза л . 7 и 15; иза л . 32 
сачуван је само комадић листа 33 . Волантни су листови: 91, 98-101 .

Повез чине даске са жлебом по рубовима, без ребара на хрпту, 
пресвучене тамнобраон кожом орнаментираном техником слепог 
отиска . Обе корице украшене су оквиром с палметама унутра из-
међу дијагонала . На задњој корици, на којој су остале рупе од коп-
чи, отпао је део кожног повеза у пречнику око 30 мм; на предњој 
корици сачувани су ексери за копче . Подставни листови нису са-
чувани .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, листови 1-97 
исписани су у последњој четвртини Xvi века, док листови 98-101 
потичу из прве четвртине Xviii века .

Књигу су исписала два писара: први је исписао листове 1-97, а 
други л . 98-101 . Писмо обојице писара је полууставно, са елемен-
тима брзописа, а језик је српскословенски .

Текст је писан мастилом тамнобраон и црне боје; киноваром 
су изведена заглавља и иницијална слова са украсима висине 5 ре-
дова . У рукопису се налазе две заставице, на л . 1а и 34а .
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Садржина:
Чин малог водоосвећења: 1а–11б .
Молитве Светог Трифуна за винограде, њиве и житнице са служ-
бом Светом: 12а–23б .
Чин на Свето Богојављење: 23б–32а .
Запис и тропар Часном Крсту: 32б .
Последовање над уснулим монасима: 34а–69а,
Чин како треба певати канон над кољивом за мртве: 69а–76б .
Служба Свештања масла: 77а–97б (прекид),
Одломак службе Светом Николи, (стиховње стихире, тропар и кондак, 
са делом канона) без почетка и краја: 98а–101б .

записи:
л . 32б: о прилозима за помене .
л . 97б: целорут .

Литература:
Mošin 1970, 40, бр . 46; Мошин 1971, 55-56, бр . 50; Чурчић 1990, 21, бр . 30 .
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Ораховица 107. Р 19/834: 
Требник, последња четвртина Xvi века, л . 1а
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Ораховица 107. Р 19/834: 
Требник, последња четвртина Xvi века, л . 98а
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27.
Ораховица 63. Р 60/874

триОд цветни
1585 .

Папир, iii + 371 лист, 289 х 205 мм, текст 223 х 130 мм, с нејед-
наким бројем редова: 26 (л . 1а-163б, 165а-165б, 166а-367а), 28 (л . 164а) и 25 
(л . 164б) . Потпун кодекс . Неисписани су листови i-iii и 367б-371б .

Ознаке 46 свешчица налазе се на средини доње маргине првог 
листа recto, односно последњег листа verso; све свешчице су ква-
терниони .

Повез је сачињен од дашчица, са косим рубом и 4 ребра на 
хрпту, пресвучених браон кожом, орнаментираном техником зла-
тотиска . На предњој корици утиснут је медаљон с Распећем у кон-
центричним оквирима, а на задњој корици дијагонале у концен-
тричним оквирима . Копче су у функцији .

Према запису писара на л . 367б, књига је исписана 1585 . године . 
Листови 164-165 уметнути су приликом обнове рукописа 1716 . 
године .

Књигу су исписала двојица писара: други је исписао л . 164а – 
165б, остало је исписао први, главни, писар . Писмо обојице писара 
је полууставно, другог писара блиско брзопису, а језик је српско-
словенски .

Текст је исписан црним мастилом а наслови и иницијали ки-
новаром . Већина иницијала је висине 5 редова основнога текста, 
осим иницијала Б на л . 37б, који је у једнобојном преплету и висине 
7 редова . На л . 1а налази се плетена заставица жуто-зелено-љуби-
часта .

Садржина:
Цветни триод – Лазаревац: 1а–367б .

записи:
л . ia: Сија књига манастира Ораховице . Светаја и божественаја 
књига рукоју .
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радујсја благодатнаја Богородице Дјево из тебе бо восија возсија 
Слнце правди воскресенија ден простим просвјетимсја и друг дру-
га обимем .
Благоговел твојего ради чловекољубија и твојего ради милосердија 
твојего ради благоговенија .
старац написа књигу и записа .
друга рука: прими 5 форинти (Xviii век) .
л . iiia: Сија светаја и божаставнаја књига глагољемиј триод Ла-
заревац монастира Ораховице, храма светаго архијереја и чудо-
творца Христова Николаја обнови се при игумену кир Антонију 
ијеромонаху рукоју многогрешнаго Георгија ијеромонаха в лето 
1716 месеца ок . 20 дн, круг слнцу 28, а луне 4, круг небесниј 24, круг 
землниј 14, круг звездам 8, злато число 7; у вођинкој .
от миробитија 7224 . Того лета завадише се Турци и Каури .
л . iiiб: Ценоју купи за три форинта .
л . 367б: Сврши се сија света и божствена књига глагољема Пенди-
костар при храму светаго архијереја и чудотворца Христова Нико-
ли, јеже јест Ремета, в подкрили планини Ореховици, от битија в 
лето 7093 при свеосвештеном митрополите пожежком кир Ијоси-
фу и при игумену же реметском ијеромонаху кир Максиму .
Тогда же престолом пекским светителствујушту архиепископу кир 
Саватију .

Литература:
Mošin 1970, 35-36, бр . 39; Мошин 1971, 34-35, бр . 30; Чурчић 1990, 23, бр . 33 .
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Ораховица 63. Р 60/874: 
Триод цветни, 1585, л . 1а



116

. КАТА ЛОГ.

Ораховица 63. Р 60/874: 
Триод цветни, 1585, л . iiiа и 367б
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28.
Ораховица 17. Р 22/836

укАЗ О трОпАримА и кОндАцимА
1667 .

Папир, 558 листова, 146 х 95 мм, текст 115 х 60 мм, 16 редова . 
Потпун кодекс . Неисписана је страна 499б и лист 500 .

Оригинална ћирилска фолијација налази се у горњем десном 
углу за првих 76 листова (-); од л . 77 тече савремена фолијација 
– арапским бројевима и графитном оловком . После л . 515 уметнута 
је свешчица од 8 листова; текст са л . 515б наставља се на л . 524а . 
Уметнута свешчица треба да стоји после л . 531 . Такође, л . 555 треба 
ставити иза л . 558 јер се на њему завршава пасхалија . Приликом 
поновног повезивања књиге листови су опсецани .

Повез је сачињен од дашчица с косим рубом пресвучених бра-
он кожом орнаментираном техником слепог отиска . Предња кори-
ца украшена је флоралним оквиром са ромбом у средини и орна-
ментираним ромбовима у угловима, на задњој корици утиснути 
су орнаментисани ромбови у средини и у угловима . На задњој 
корици кожа је поцепана, повез је ослабио, копче су откинуте .

Према запису писара на на доњој маргини л . 2-45, књига је ис-
писана 1667 . године у Русији .

Књигу је исписао један писар руским полууставом; редакција 
је руска .

Текст је писан црним мастилом; за наслове у везу и иницијале 
употребљен је киновар . Колорисане заставице руског барокног 
стила налазе се на листовима: 1а, 49б, 69а, 77а, 121б, 160а, 206а, 
240б, 275а, 304а, 330б, 351а, 396б, 425а, 464б, 501а, 513а и 528б .

Садржина:
Указ о свакодневним тропарима и кондацима како се говоре током 
целе године на вечерњу и на повечерју, на јутрењу на Бог Господ и 
после Благо јест, и на часовима и на Литургији по [Малом] Входу, 
изузев суботама и недељама, претпразништвима и попразништви-
ма, и великим светима који имају бденије или полијелеј: 1а–49а;
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Васкрсни тропари и богородични, и ипакоји на осам гласова: 49б– 
–58а;
Свакодневни тропари и богородични: 58б–64б;
Богородични и крстобогородични на осам гласова, који се говоре 
после тропара на вечерњу и на јутрењу по гласу тропара: 65а–68б; 
Васкрсни кондаци и икоси на осам гласова: 69а–76б;
Месецослов, почев од 1 . септембра до 31 . августа: 77а–499а;
Света Четрдесетница од Недеље о митару и фарисеју до Великог 
Уторка: 501а–515б (текст се прекида, а наставља на л . 524а);
Субота Антипасхе до седме суботе по Пасхи: 516а–523б (уметнута 
свешчица);
Света и Велика Среда до Свете и Велике Пасхе: 524а–532а (наставак 
са л . 515б);
Недеља Педесетнице до Недеље Свих Светих: 532а–534а; 
Указ о распореду и употреби библијских песама у Великом посту: 
534б–537б;
Таблице за рачунање кругова кретања сунца и месеца на годишњем 
нивоу, те за одређивање трајања припремног периода Великога 
поста: 538а–558б .
Од јужнословенских светих, у месецослову се помињу (имају тропар 
и кондак): Јован Рилски, Свети Сава и Кирил Словенски .

записи:
л . 2а–45а: на доњој маргини, о својини књиге: Књига Ипатцкого 
архимарита Мисаила потписах архимарит својеју рукоју књига 
пречистије Богородице Симонова монастира архимарита Мисаила 
келејнаја потписах архимарит Мисаил својеју рукоју лета 7115 (=1667) 
декабра в 9 ден писах сију књигу в Ипатцком монастире келејниј 
старец Филарет Кривоперстов, а от писма дах ја јему дах денег 
полтора рубљи, да шубу с себја .
На подставном листу задње корице, такође о својини књиге: Сија 
књига мене грешнаго јермонаха Саве Василева пострижника мо-
настира Ораховице месеца ноерја 22 . ден у ценоју 4 форинт .

Литература:
Mošin 1970, 44, бр . 52; Мошин 1971, 65, бр . 61; Чурчић 1990, 24, бр . 34 .
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Ораховица 17. Р 22/836: 
Указ о тропарима и кондацима, 1667, л . 1а
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Ораховица 17. Р 22/836: 
Указ о тропарима и кондацима, 1667, л . 254б и 255а
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29.
Ораховица 117. Р 24/838

ЧАсОслОв сА АкАтисникОм
трећа четвртина Xvi и средина Xvii века

Папир, vii + 147 + iX листова, 185 х 125 мм, текст 160 х 95 мм 
(л . 1а-86б), 150 х 100 мм (л . 87а-112а) и 155 х 95 мм (л . 113а-143а) . Неујед-
начен је број редова: 20 (л . 1а-86б), 22 (л . 87а-112а), 26 (л . 112б), 19 (л . 
113а-131б) и 25 (л . 132а-143а) . Потпун кодекс . Неисписани су листови: 
почетни i-vii, 141б и 143б .

Ознаке 17 свешчица налазе се на средини доње маргине првог 
листа recto, односно последњег листа verso; све су кватерниони, 
осим свешчице Xv која има 7 листова и свешчице Xvii која броји 
4 листа . Ознака за последњи лист Xvii свешчице налази се на л . 
132б; на л . 133-147 нема ознака за свешчице .

Листови су запрљани; на л . 38а у висина горња 4 реда прилеп-
љен је лист са исписаним текстом – вероватно је писар погрешно 
исписао основни текст и преко тога је прилепио лист са тачно ис-
писаним текстом . Оштећен је текст на појединим листовима који 
су обновљени приликом понављања повеза .

Повез је сачињен од картона, с равним рубом и 5 ребара на 
хрпту, који је пресвучен црном кожом орнаментираном техником 
слепог отиска . Корице су украшене косом решетком у оквиру . Ко-
жа је запрљана и оштећена од црвоточине, орнаментика се само 
назире . На корицама су остаци од зелених врпци (уместо копче) .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, листови 1-86 
исписани су трећој четвртини Xvi века, а део од 87 листа до краја 
потиче из средине Xvii века .

Рукопис су исписала 4 писара: први је исписао л . 1а-86б, други 
л . 87а-112б, трећи л . 113а-131б а четвртом припадају л . 132а-143а . 
Писмо свих писара је полууставно с елементима брзописа, а језик 
је српскословенски .

За исписивање основног текста употребљено је црно и мрко 
мастило, а за наслове и иницијале киновар . На л . 113а и 132а налазе 
се уске цртане заставице .
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Садржина:
Часослов: 1а–88б;
Служба и Акатист Пресветој Богородици: 89а–104б;
Часни Параклис [Молебан] Пресветој Богородици: 104б–112б;
Часни Параклис  [Молебан] Пресветој Богородици и Светом Нико-
ли: 113а–119б;
Блажена, апостоли и јеванђеља дневна: 120а–131а;
Акатист Живоносном Гробу и Васкрсењу: 132а–141а;
Молитва приљежна Богородици: 142а–143а;
Пасхалија: 144а–147а .

записи:
л . 131б: Си часловац Атанасијев и потписа в лето 7159 (=1651) у Ра-
ковцу манастиру .
У наставку записи о поменима .
Записи различите садржине на л . 141б, 143б (о прилогу цркви), 144а, 
145б (о временским неприликама)
л . 147б: Помози Боже и свети оче Никола .

Литература:
Mošin 1970, 33-34, бр . 36; Мошин 1971, 61-62, бр . 58; Чурчић 1990, 25, бр . 36 .
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Ораховица 117. Р 24/838: 
Часослов са Акатисником, средина Xvii века, л . 132а
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Ораховица 117. Р 24/838: 
Часослов са Акатисником, средина Xvii века, л . 87а
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30.
Ораховица 18. Р 25/839

ЧАсОслОв сА кАнОникОм 
и другим служБАмА

почетак Xvii века, 1635/1646 . и средина Xvii века

Папир, 183 листа, 145 х 90 мм . Текст без почетка и без краја 
(прекида се на л . 183б) . Поједини листови су опсецани и поновљени, 
основни текст није оштећен . Волантни су л . 1-7 . Лист 113б није ис-
писан, као и 55б . Рукопис је конволут састављен из 5 делова .

Први део конволута обухвата л . 1-24, текст 97 x 65 мм, 17 ре-
дова . Нема ознака за свешчице . После листа 13 недостаје један 
лист . Према филигранолошкој датацији В . Мошина, овај део кон-
волута исписан је 1635/1646 . године . Први писар .

Други део конволута обухвата л . 25-55, текст 105 x 65 мм, 16 
редова . Ознаке 4 свешчице налазе се на средини доње маргине пр-
вог листа recto, односно последњег листа verso; прве три свешчице 
имају по 8 листова а четврта има 7 . Према филигранолошкој дата-
цији В . Мошина, овај део конволута исписан је почетком Xvii 
века, руком другог писара .

Трећем делу конволута припадају л . 56-80, текст 95 x 65 мм, 17 
редова . Ознаке за нове 3 свешчице (-) налазе се у унутрашњем 
углу доње маргине првог листа recto, односно последњег листа 
verso; прве две су кватерниони, док трећа има 9 листова . Према 
филигранолошкој датацији В . Мошина, трећи део конволута испи-
сан је средином Xvii века, а припада трећем писару .

Четврти део конволута обухвата л . 81-147, текст 115 x 75мм, 20 
редова . Нема ћирилских ознака за свешчице . Према филиграно-
лошкој датацији В . Мошина, четврти део конволута настао је по-
четком Xvii века, а исписан је руком четвртог писара .

У пети део конволута убрајају се л . 148-183, текст 105 x 65 мм, 
18 редова . Нема оригиналних ознака свешчица . Према филиграно-
лошкој датацији В . Мошина, пети део конволута исписан је среди-
ном Xvii века, а припада петом писару .
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Писмо свих писара је полууставно са елементима брзописа, а 
језик је српскословенски .

Повез није у целости сачуван: доња корица одвојена је од хрпта 
а горња недостаје . Дужа страна је са косим рубом а горња и доња 
са жлебом . Кожа је запрљана, не разазнаје се да ли је била орнамен-
тирана .

Текст је исписан црним и мрким мастилом, а наслови и иници-
јали киноваром . Једини украс конволута представља киноваром 
исцртана заставица на л . 25а .

Садржина:
Часослов: 1а–55б;
Служба Акатиста Пресвете Богородице: 56а–80б;
Служба Господу нашем Исусу Христу: 81а–87а;
Канон молебни Светим Ангелима: 87а–92б;
Канон молебни Часном Јовану Претечи: 92б–97б;
Канон Григорија Синаита Часном и Животворном Крсту: 98а–102б;
Канон умилни Господу нашем Исусу Христу: 103а–106б;
Канон Господу нашем Исусу Христу који се пева у Велики пост или 
неком другом приликом: 107а–113а;
Служба Велике Суботе и Пасхалног Јутрења: 114а–124б;
Служба васкрсна првог гласа: 125а–148б;
Блажена, апостоли и јеванђеља седмична: 148а–164б;
Чин како приличи уздизати Пресвету: 164б–166а;
Тропари и кондаци разни празнични, светитељски и седмични: 
166а–179а;
Последовање надгробно деци: 179а–183б (прекинуто) .

записи:
На задњем подставном листу: Сија књига попа Стефана Вровачка-
го сам пописа својеју рукоју нека се знаде да јест његова .

Литература:
Mošin 1970, 38, бр . 43; Мошин 1971, 62-63, бр . 59; Чурчић 1990, 25--26, бр . 37 .
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Ораховица 18. Р 25/839: 
Часослов са каноником и другим службама, почетак Xvii века, л . 25а – други део
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Ораховица 18. Р 25/839: 
Часослов са каноником и другим службама, почетак Xvii века, л . 56а – трећи део
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31.
Р 46/860

ЧетвОрОјевАнђеље иЗ мАјАрА
крај Xvi века

Папир, ii + 314 листова, 315 х 210 мм, текст 210 x 125, с неујед-
наченим бројем редова: 18 (л . 1а-8б), 20 (л . 17а-120б), 21 (л . 9а-16б), 19-20 
(л . 121а-311а) . Потпун кодекс . Неисписани су листови: iб, ii, 310б, 
311б-314б .

Ознаке 39 свешчица налазе се на средини доње маргине првог 
листа recto, односно последњег листа verso; све су кватерниони, 
осим свешчице 39 која има 10 листова . Последња два листа (312 – 
313) не припадају наведеном броју свешчица . На л . iа, који има 
ознаку за почетак 27 . свешчице исписан је идентични текст из Је-
ванђеља по Јовану, истом писарском руком, као и текст на л . 287а . 
Лист 310 од половине па надоле опсечен је и обновљен, текст је 
неоштећен . 

Повез је сачињен од дашчица са жлебом пресвучених браон 
кожом орнаментираном техником слепог отиска . Предња корица 
украшена је крстом у оквиру а задња палметама у оквиру . У угло-
вима обеју корица утиснути су сребрни округли медаљони с пас-
халним јагњетом; медаљони из средине су отргнути . Кожа је поце-
пана на хрпту у горњем и доњем делу; доња копча је откинута . 
Хрбат је без ребара .

Према филигранолошкој датацији В . Мошина, рукопис је на-
стао крајем Xvi века .

Рукопис су исписала два писара у истом временском периоду: 
први писар исписао је л . 1а-120б а други л . 121а-311а . Писмо обо-
јице писара је полууставно са елементима брзописа а језик српско-
словенски . Код првог писара јавља се писање полувокала уместо 
пуног вокала (глаголю вьмь) .

Први писар исписује текст црним мастилом а други писар там-
нобраон и црним мастилом; наслове, иницијале и упутства обојица 
писара исписују киноваром . На л . 7б и 98б исцртани су велики 
иницијали, на л . 94а изведена је груба завршна вињета .
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Садржина:
Главе Матејевог Јеванђеље: 1а–3а,
Теофилакта Архиепископа бугарског предговор Матејевог Јеван-
ђеља: 3б–7а,
Свето Јеванђеље по Матеју: 7б–94б,
Главе Марковог Јеванђеља: 95а–96а,
Теофилакта Архиепископа бугарског предговор Марковом Јеван-
ђељу: 96б–98а,
Свето Јеванђеље по Марку: 98б–148а,
Главе Лукиног Јеванђеља: 148а–150а,
Свето Јеванђеље по Луки: 150а–231б,
Главе Јовановог Јеванђеља: 231б,
Свето Јеванђеље по Јовану: 232а–294б,
Указ о томе када се чита које Јеванђеље током године: 294б–295б,
Круг читања јеванђелских одељака: 295б–308а,
Пригодни одељци: 308а–309а,
Како се чита Четворојеванђеље: 309а–б .
Прокимени васкрсни: 309б–310а,
Указ гласова и Васкрсних Јеванђеља: 311а .
У синаксару има помена светих Срба: Св . Сава (13 . јануар), Св . Си-
меон (13 . фебруар) .

записи:
л . iiа: Сија света божествнаја књига глагољем светоје јевангелије 
презвитера Давида от села Мајара .
Поје же часни брате свештенојереју .
Сија светаја божествнаја књига глагољем попа Василије .
Светоје јевангелије от села Топола купи ју за 6 форинти, препо-
ручујем или да је плати како је хоште намијенити .
месец јули 14 ден .
л . iiб: Да се зна јере приложи монахија Јепраксија 50 аспри Бог да 
је прости .
310б: от колико части Бог сатвори Адама о<т> седам чести . приво 
тело от земље, второ кост от камена, третије очи от воде, четврито 
ум от облака, пето крив от росе слиначне, шесто крепост от анђела, 
седмо духу от својего духа амин и тако исплнитсе закон Христов .
Седам даров светаго .
311б: Сија књига попа Радоње Мари (?) глагољема велико јеванђе-
лије даде за своју душу Јеврасина јермонах у Липље манастир . Бог 
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да га прости, на не <…> месеца јунија 13 . дан 1728 .
ла кеш поп Петре је сад .
месеца априла јелчија уза Саву проће Томине недеље 1741 . лето .
Сија књига Давида јеродјакона задјакони се Давид Поповић месеца 
марта 22 . дне .
Син роди се месеца марта 19 . дан у Кобишу 1741 . лето .
312а: Сија књига .
Знано ти лист 310 у јевангелију потписах нека се зна права истина .

Напомене:
Село Мајар налази се у Осјечко-барањској Жупанији, Хрватска .

Литература:
Mošin 1970, 29-30, бр . 32; Мошин 1971, 18-19, бр . 9; Чурчић 1990, 26, бр . 38 .

Р 46/860: 
Четворојеванђеље из Мајара, крај Xvi века, л . 135а
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Р 46/860: 
Четворојеванђеље из Мајара, крај Xvi века, л . 7б
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типик или устАв црквени иЗ ОрАхОвице
1590 .

Литература:
Mošin 1970, 37, бр . 41; Мошин 1971, 72–73, бр . 68; Чурчић 1990, 20, бр . 28 .
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5.
Ораховица 21. Р 20/835

треБник иЗ ОрАхОвице
прва половина Xvii века

Литература:
Mošin 1970, 41–42, бр . 48; Мошин 1971, 56–57, бр . 51; Чурчић 1990, 22, бр . 31 .

6.
Ораховица 54. Р 59/873

триОд пОсни иЗ ОрАхОвице
1584 .

Литература:
Mošin 1970, 34–35, бр . 38; Мошин 1971, 33, бр . 28; Чурчић 1990, 22– 23, бр . 32 .

7.
Еп. књ. Пакрац Р 12/872

црквенО-пОлемиЧки ЗБОрник 
игумАнА кирилА живкОвићА

1780 .
Литература:
Mošin 1970, 50–51, бр . 63; Мошин 1971, 102, бр . 80; Чурчић 1990, 24, бр . 35 .

ЛИТЕРАТУРА:
v . Mošin, Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj od XIII do XX stoljeća, Zagreb, 1970 .
В . Мошин, Ћирилски рукописи у повијесном музеју Хрватске, Београд 1971 .
Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII века – Каталог, 
ред . Л . Чурчић, Београд – Пакрац 1990 .
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Мошин 1971. Чурчић 1990. НОВИ НАзИВИ 2015

Акатисник из Орахови-
це са скраћеним Окто- 

ихом и Часословом

Акатисник из Орахови-
це са скраћеним Окто- 

ихом и Часословом

Акатисник са 
скраћеним Октоихом 

и Часословом

„Амартолон сотирија“ 
и чудеса Богородице

„Амартолон сотирија 
и чудеса Богородице“

Амартолон сотирија 
и чудеса Богородице

Архијерејски требник Архијерејски чиновник Архијерејски требник

Граматика и аритметика Граматика и аритметика Граматика и аритметика

Гаврил Грегорович, 
два списа – О бради 

и о црквеном расколу

Грегорович, Гаврил: 
Два списа – О бради 

и о црквеном расколу

Гаврил Грегорович: 
два списа – О бради и 
О црквеном расколу

Зборник Метафраст Зборник Метафраст Зборник празничних 
беседа – Метафраст

Месецослов са додацима Месецослов са додацима

Служабни минеј за 
јануар из Ораховице

Служабни минеј за 
јануар из Ораховице

Минеј за јануар

Зборник молитава 
из Ораховице

Зборник молитава 
из Ораховице

Молитвеник 
за личну употребу

Правила 
Ковиљског манастира

Правила 
манастира Ковиља

Монашка правила 
Висариона Павловића 

са додацима

Правило 
манастира Ораховице

Правило 
манастира Ораховице

Монашка правила 
Софронија Јовановића 

са додацима

Паренесис Јефрема 
Сирина из Ораховице

Паренесис Јефрема 
Сирина, из Ораховице

Паренесис 
Јефрема Сирина

Поменик (Диптих) 
манастира Ораховице

Поменик (Диптих) 
манастира Ораховице

Поменик 
манастира Ораховице

Поменик (Диптих) 
манастира Ораховице

Поменик (Диптих) Поменик 
манастира Ораховице

УПОРЕДНА ТАБЕЛА 
СТАРИХ И НОВИХ НАЗИВА РУКОПИСА 

БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

А. РУКОПИСИ КОЈИ СЕ ДАНАС НАЛАзЕ У БИБЛИОТЕЦИ

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .
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Поменик (Проскомидија) 
манастира Ораховице

Поменик (Проскомидија) 
манастира Ораховице

Поменик

Поменик 
манастира Пакре

Поменик 
манастира Пакре

Поменик 
манастира Пакре

Празнични минеј Празнични минеј

Псалтир с последова-
њем из Бешенове

Псалтир с последова-
њем из Бешенове

Псалтир с последова-
њем из Бешенове

Псалтир с последова-
њем из Ораховице

Псалтир с последова-
њем из Ораховице

Псалтир 
с последовањем

Псалтир с последова-
њем из Равне Реке

Псалтир с последова-
њем из Равне Реке

Псалтир с последова-
њем из Равне Реке

Радоњино 
Четворојеванђеље

Радоњино Јеванђеље Радоњино 
Четворојеванђеље

Служабник са Еванђе-
љима и додацима из 

требника

Служабник са Јеван-
ђељима и додацима

Служабник архијерејске 
намене са додацима

Служба и чин 
Освећења храма

Служба и чин 
освештенија храма

Служба и чин Освећења 
храма са додацима

Јерусалимски типик 
из манастира Ступе

Јерусалимски типик 
из манастира Ступе

Типик јерусалимски 
из манастира Ступе

Типик јерусалимски 
из Решетиловке

Типик јерусалимски 
из Решетиловке

Типик јерусалимски 
из Решетиловке

Требник из Ораховице Требник из Ораховице Требник

Триод Лазаревац 
из Ораховице

Триод цветни 
из Ораховице

Триод цветни

„Указ о тропарех 
и кондакох“

Указ о тропарех 
и кондакох

Указ о тропарима 
и кондацима

Часослов из треће чет- 
вртине Xvi в ., с Акатис-
ником из средине Xvii 

в ., из Ораховице

Часослов из треће 
четвртине 16 . века 
с Акатисником из 
средине 17 . века

Часослов 
са Акатисником

Часослов са каноником 
и др .

Часослов са каноником 
и др .

Часослов са каноником 
и другим службама

Четвороеванђеље 
из Мајара

Четворојеванђеље 
из Мајара

Четворојеванђеље 
из Мајара

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .



137

. КАТА ЛОГ.

Мошин 1971. Чурчић 1990. НОВИ НАзИВИ 2015

Богословски зборник 
из Ораховице

Богословски зборник 
из Ораховице

РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Зборник 
молитава и канона

Зборник 
молитава и канона

РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Псалтир 
с последовањем 
из Ораховице

Псалтир 
с последовањем 
из Ораховице

РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Типик или устав 
црквени из Ораховице

Типик или устав 
црквени из Ораховице

РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Требник из Ораховице Требник из Ораховице РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Посни триод 
из Ораховице

Триод посни 
из Ораховице

РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Црквено-полемички 
зборник игумана 

Кирила Живковића

Црквено-полемички 
зборник игумана 

Кирила Живковића

РУКОПИС 
НИЈЕ ПРОНАЂЕН

Б. РУКОПИСИ КОЈИ СЕ ДАНАС НЕ НАЛАзЕ У БИБЛИОТЕЦИ

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .
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Александар Монах
Слово о праналаску Часнога Крста и 
похвала Крсту  44

Амфилохије Иконијски
Слово на Сретење  45

Анастасије Синаит
Слово на Преображење  46

Андреј Критски
Слово на Преображење  46
Слово на Рођење Пресв. Богородице  44

Андреј Јерусалимљанин
Слово на Воздвиж. Часнога Крста  44

Антипатр, епископ
Слово на Свето Богајављење  45

Атанасије Велики
Слово на Вазнесење Христово  45
Слово на Пресл. Рођење Христово  44
Слово на претпразнство Благовести 
Пресвете Богородице  45
Слово на Сретење  45
Слово о заповести Кесара Августа  44

Василије Велики
питања о причешћу  96
поучење јерејима  96
Слово о Светом Духу  46
Слово на крштење Христово  45
Слово на Пресл. Рођење Христово  44

Василије Селевкијски
Слово о вери  46
Слово о јеретичком учењу о 
Божанственој Тројици  46
Слово на Вазнесење Христово  45
Слово на Воздвиж. Часнога Крста  44

Георгије Никомидијски
Слово на Ваведење Пресвете 
Богородице  44

Герман Цариградски
Слово на Ваведење Пресвете 
Богородице  44
Слово на Успење Пресв. Богородице  46

Григорије Богослов
Слово на Вазнесење Христово  46

Григорије Неокесаријски
Слово на Пресл. Рођење Христово  44

Григорије Ниски
Надгробно слово брату Василију  45
Слово о обрезању Господа Исуса 
Христа са кратком похвалом 
Василију Великом  45
Слово на Благовести  45
Слово на Пресл. Рођење Христово  44

Епифаније Кипарски
Похвално слово о Пресветој Марији 
Богородици и о очовечењу Господа 
Христа 44

Исихије Презвитер
Слово на Свето Богајављење  45

Јаков архиепископ јерусалимски
Слово на Рођење Пресв. Богородице 44

Јефрем Сирин
Слово на Преображење  46

Јован Дамаскин
Слово на Благовести  45
Слово на Преображење  46
Слово на Рођење Пресв. Богородице  44

Јулијан, епископ
Слово на свето крштење Господа 
Исуса Христа  45

Јован златоусти
О стицању царства Божијег и 
крштењу  45
Похвално слово о Богородици  44
Слово о Аврааму и његовој жртви  44
Слово о дванаест Апостола  46
Слово о заповести Кириновој и о 
томе да свако иде у свој град  44
Слово о неплакању за мртве него о 
молитви и милостињи  46
Слово о Педесетници  46
Слово о Светом Духу  46

АУТОРСКИ ИНДЕКС
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Слово на Благовести  45
Слово на Вазнесење Христово  46
Слово на посланицу Солуњанима  46
Слово на Преображење  46
Слово на Пресл. Рођење Христово  44
Слово на речи: „Ово је син мој 
љубљени…“  45
Слово на свето Богојављење  45
Слово на свето Просвећење  45
Слово на Сретење  45
Слово на Христово Рођење у 
Витлејему јудејском и мудрацима 
који су дошли да му се поклоне  44

Кирило Александријски
Слово на Преображење  46

Кирило Јерусалимски
Слово на Сретење  45

акатист в . и служба
Живоносном Гробу  30
Живоносном Гробу и Васкрсењу  122
светим Апостолима  30
светим Архангелима Михаилу 
и Гаврилу  30, 84
светом Николи  30, 84
Часном и Животворном Крсту  30
Часном Јовану Претечи  30

алилуја
ако је пост певамо на глас из 
Октоиха  50

Амартолон сотирија или грешних 
спасење  33
апостоли (апостолске перикопе)

дневни  122
са прокименима и алилујарима  96
седмични  126

аритметика  37
библијске песме  80

са молитвама  84, 88
блажена

дневна  122
седмична  126

ПРЕДМЕТНИ ИНДЕКС

Петар Антиохијски
Слово о Педесетници 46

Прокло Цариградски
Слово на Вазнесење Христово  45
Слово на Преображење 46
Слово на Преславно Рођење Христо
во  44

Тарасије Цариградски
Слово на Ваведење Пресвете Бого 
родице  44

Теодор Нови Исповедник
Слово на Рођење Пресвете Богоро
дице  44

Теофилакт Охридски
Слово на Ваведење Пресвете Бого 
родице  44

богородични
васкрсни  84
васкрсни на осам гласова  50, 80, 84, 
88, 118
на осам гласова, који се говоре после 
тропара на вечерњу и на јутрењу по 
гласу тропара  118
на осам гласова који се певају на Бог 
Господ  50, 84
по тропарима  106
разни  30
свакодневни  118
седмнични  50, 84

Божанска Служба в . и Литургија
међу светима оца нашега Јована 
Златоустог  96
међу светима оца нашега Василија 
Великог  96
Пређеосвећених Дарова  96

вечерња трпеза  84
вечерње  84

васкрсно шестог гласа  80
возгласи

вечерња  96
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јутрења  96
главе

Матејевог Јеванђеља  92, 130
Марковог Јеванђеља  92, 130
Лукиног Јеванђеља  92, 130
Јовановог Јеванђеља  92, 130

граматика  37
заклетва

монаха да ће бити послушни 
Правилима  59

заклетве
игумана, намесника и осталих мана
стирских дужносника  61

записници
са седница ораховачког братства  61

икоси
васкрсни на осам гласова  118

ипакоји
васкрсни на 8 гласова  80, 84, 88, 118
разни  30

јеванђеља
дневна  122
са прокименима и алилујарима  96
седмична  126

јектеније
за покојне са две различите завршне 
молитве  97

јутрење
васкрсно шестог гласа  80

канон
Архангелу Михајлу и Гаврилу  50
благодарни Пресветој Богородици  80
Господу Исус Христу  50
Господу нашем Исусу Христу који се 
пева у Велики пост или неком 
другом приликом  126
Григорија Синаита Часном и 
Животворном Крсту  126
који монаси свакодневно поју 
Господу  51
који поје монах свакога дана  80
молебни Ангелу хранитељу  51
молебни Господу нашем Исусу 
Христу  51
молебни Пресветој Богородици  51, 84
молебни Светим Ангелима  126

молебни Часном Јовану Претечи  126
Светој и Животворној Тројици, 
дело Митрофаново  50
умилни Господу нашем Исусу 
Христу  126
умиљенија ка Госп. Исусу Христу  51

колофон
Радоњин  92

кондаци
васкрсни на осам гласова  50, 118
почев од Недеље о митару и 
фарисеју до Недеље Свих Светих  80
разни празнични и светитељски  126
седмнични  50, 84, 126

кондаци јужнословенским светим
Арсеније Сремац  85
Иларион Мегленски  85
Јован Рилски  51, 85, 118
Кирило Словенски  51, 85, 88, 118
Петка  51, 85
Сава  51, 85, 88, 118
Симеон  51, 85, 88
Стефан Дечански  51, 85

крстобогородични
на осам гласова, који се говоре после 
тропара на вечерњу и на јутрењу по 
гласу тропара  118
по тропарима  106

круг
читања јеванђелских одељака  130
пригодни одељци  130

Литургија в . и Божанска Служба
међучасије

Првога часа  50, 84
Трећега часа  50, 84
Шестога часа  50, 84
Деветог часа  50, 84

месецослов
Велики пост  50
недеља Педесетнице до Недеље Свих 
Светих  118
Пасха до Недеље Свих Светих  50
покретни годишњи богослужбени 
круг – Велики пост  84, 88
покретни годишњи богослужбени 
круг – Пасха и Педесетница  84, 88
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почев од 1. септембра до 31. августа  
118
Света и Велика Среда до Свете и 
Велике Пасхе  118
Света Четрдесетница од Недеље 
митара и фарисеја до Великог 
Уторка  118
са тропарима и кондацима  80, 84
са тропарима, кондацима и слич
ним пригодним песмама  88
субота Антипасхе до седме суботе 
по Пасхи  118

минеј
за јануар  53
празнични  75–77

молитва
входа Вечерња  96
главоприклоњења Вечерње  96
главоприклоњења Јутрења  96
за благосиљање винограда  97
за благосиљање грожђа  97
за причешћивање  96
за сваку бригу људску  97
кад човек нешто скверно сања  97
коју говори архијереј или духовник за 
праштање греха  96
коју говори архијереј над телом 
умрлога  35
литијска Јутрења  97
на освећењу воде: „Славимо те 
Господе Сведржитељу“  53
на сваку немоћ  97
над гробом усопшег  35
над кољивом  97
над петохлебницом  97
над умрлим младенцем  36
над укисељеним вином  97
приљежна Богородици  122
Филотеја патријарха цариградског  
против земљотреса  97
хришћанину који је, преластивши 
се, отпао од Цркве па се покајао  96

молитве
и химнографски материјал које се 
комбинују са читањем Псалтира  56
изговаране по катизмама  80

личне за целу седмицу које се читају 
након богослужења дневнога круга  56
молебне у време суше  97
на почетку читања Псалтира  80
после Светог Причешћа  56
пред спавање и друге разне молитве  
50, 84
разрешне за кајуће се изговаране од 
Архијереја  35
свакодневне кроз целу седмицу  84
Светог Трифуна за винограде, њиве 
и житнице са службом Светом  110

о справљању Великога Мира  35
обедница  84

са блаженима, апостолима и 
јеванђељима седмичним  50

одлуке
епископа Висариона Павловића на 
сабору у манастиру Ковиљу, дана 17. 
јуна 1746  59

освећење
воде  84
и савршавање Светога и Великога 
Мира  36

осмогласник
Јована Дамаскина  84

отпусти
седмични  96
по месецослову  96

октоих
скраћени седмични  30

пасхалија  92, 122
Јована Дамаскина  84

пасхалне таблице  30, 80
параклис

Светом Николи  51
Пресветој Богородици  122
Пресветој Богородици и Светом 
Николи  122

парастос  84
паренесис  64
повечерје  50, 84

посно  30, 80
покајни степени

по Василију Великом  96
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помени
из Ораховице, других манастира и 
разних села у временском распону од 
1693. до 1917. године  67

поменик  69, 71, 73
поредак

поклоњења пред спавање Светој 
Тројици и Богородици  50, 84
читања јеванђелских одељака – не
покретни, покретни богослужбени 
круг, наменска и општа јеванђеља  92

последовање
малог водоосвећења  35
надгробно деци  126
над уснулим монасима  110
о кутији (помен)  67
Освећење храма, в . чин Освећења 
храма  35

правило
исповедања Господу нашем Исусу 
Христу  50
келијно монаха са метанијама  88
о исповедању, међу светима оца 
нашега Јована Посника  96
пред Свето Причешће  56, 84, 96
пред причешћивање Светом Водом  
56

правила
монашка, Викентија Јовановића  59, 
60, 62
монашка, Висариона Павловића  59
монашка, Софронија Јовановића  61

предговор
Матејевог Јеванђеља, Теофилакта 
архиепископа бугарског  92, 130
Марковом Јеванђељу, Теофилакта 
архиепископа бугарског  92, 130
Лукином Јеванђељу, Теофилакта 
архиепископа бугарског  92
Јовановом Јеванђељу, Теофилакта 
архиепископа бугарског  92

прокимени
васкрсни  130

псалтир  80, 83, 88
делови  50
151. псалам  80

расправа
о обичају ношења браде и о бријању 
исте  41

светилни
седмични  50, 84
у току Великог поста  80

Свето Јеванђеље
по Матеју  92, 130
по Марку  92, 130
по Луки  92, 130
по Јовану  92, 130

служба в . и акатист
акатиста Пресветој Владичици 
Богородици  80
акатисту Пресвете Богородице  126
васкрсна првог гласа  126
Велике Суботе и Пасхалног Јутрења  
30, 126
Господу нашем Исусу Христу  126
и акатист Господу Исусу Христу  30
и акатист Живоносном Гробу и 
Васкрсењу Господа Исуса Христа  84
и акатист Пресветој Богородици  
30, 84, 122
и акатист преславном Имену 
Господа нашег Исуса Христа  84
и акатист светом Јовану 
Крститељу и Претечи  84
и акатист Часном и Животворном 
Крсту  84
омивања ногу, на Велики Четвртак  
106
Освећења храма  99
петка седмог гласа  80
понедељка првог гласа  80
Светог Страдања (=Христовог, у 
ствари: Јутрење Великог Петка, 
данашње Велико бденије)  92
Светом Сави  53
Светом Николи, одломак  110
Свештања масла  110
среде петог гласа  80
суботе осмог гласа  80
уторка другог гласа  80
четвртка шестог гласа  80
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службе
међучасова  30

спис
о црквеном расколу  41

стихира
литијска храма (Ваведења Пресвете 
Богородице)  73

стихире
васкрсне на великој вечерњи на 
Господи возвах, глас први  50

таблице
за рачунање кругова кретања сунца 
и месеца на годишњем нивоу, те за 
одређивање трајања припремног 
периода Великога поста  118

типик јерусалимски
апостоли и јеванђеља на различите 
црквене потребе  106
богородични и крстобогородични по 
тропарима  106
минејски део – месецослов  101, 106
о животу у манастиру  106
опште напомене о богослужбеном 
поретку и свештенорадњама  101, 
106
општи апостоли и јеванђеља 
светима  106
Пасха – Педесетница  101
Петровски пост  101
распоред читања васкрсних 
јеванђеља апостола и јеванђеља на 
литургијама  101
Света Четрдесетница  101
Света Четрдесетница до Великог 
Четвртка закључно  106

триод
Цветни – Лазаревац  113

тропар
и запис Часном Крсту  110

тропари
васкрсни на 8 гласова  50, 84, 88, 118
великопосни тројични  80
изговарани по катизмама  80
почев од Недеље о митару и 
фарисеју до Недеље Свих Светих  80
разни  30, 80

разни празнични и светитељски  126
свакодневни  118
седмични  50, 84, 126
тројични по гласовима за Велики 
пост  84
тројичног канона на недељном 
јутрењу  80
у суботу по непорочним  88
у недељу по непорочним  88

тропари јужнословенским светим
Арсеније Сремац  85
Иларион Мегленски  85
Јован Рилски  51, 85, 118
Кирило Словенски  51, 85, 88, 118
Петка  51, 85
Сава  51, 85, 88, 118
Симеон  51, 85, 88
Стефан Дечански  51, 85

устав
Божанствене Службе у којој су и 
ђаконства  96

указ
гласова и васкрсних јеванђеља  130
гласова и васкрсних јеванђеља од 
Недеље Свих Светих  92
како се поју дневни канони који су у 
Октоиху са Минејем  92
како се чита Четворојеванђеље  130
о зачалима општих апостола и 
јеванђеља  101
ономе који хоће да држи овај 
Псалтир са молитвама да га држи 
дању и ноћу  88
o постовима и разрешењима целе 
године  88
о распореду и употреби библијских 
песама у Великом посту  118
о свакодневним тропарима и 
кондацима  117
о томе када се чита које јеванђеље 
током године  92, 130
о томе како се налазе свакодневна 
јеванђеља  92

формулар
молбе Архиепископу карловачком 
Павлу Ненадовићу  59
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херувика
на Велику Суботу  96

циркулари
архијерејски  61

часови
са међучасовима  80

часослов  88, 122, 126
чин

благосиљања кампана, то јест 
колокола или звона  36
када дође до саблазни  80
како приличи уздизати Пресвету  
126
како треба певати канон над 
кољивом за мртве  110

литије малог помена  73
малог водоосвећења  110
на Свето Богојављење  110
на утврђењу померене Св. Трпезе  36
о панагији празнично подељени  96
обновљења Светога храма  36
омивања моштију  97
Освећења храма  35
омивања ногу на Велики Четвртак  
99

чудеса
Преславне и преблагословене 
Владичице наше Богородице и 
Приснодјеве Марије  33

XV–XVI века
Ораховица 97. Р 26/840 (ред . бр . 22)1)

XVI век
1538: Ораховица 55. Р 72/886 (ред . бр . 6)
1551: Ораховица 56. Р 43/857 (ред . бр . 21)
1585: Ораховица 63. Р 60/874 (ред . бр . 27)
1594: Ораховица 50. Р 73/887 (ред . бр . 12)
друга половина: Пакрац бб (ред . бр . 17)
трећа четвртина: Ораховица 117. Р 
24/838 (ред . бр . 29) – први део
последња четвртина: Епископ у Пакр. 
43. Р 34/848 (ред . бр . 20); Ораховица 48. 
Р 62/876 (ред . бр . 25)
последња четвртина: Ораховица 107. 
Р 19/834 (ред . бр . 26) – први део
осма деценија: Ораховица 64. Р 77/890 
(ред . бр . 15)
крај: Пакрац бб (ред . бр . 7); Р 46/860 (ред . 
бр . 31)

XVI–XVII века
Ораховица 19. Р 15/830 (ред . бр . 9) 
– први и трећи део; Ораховица 114. Р 
35/849 (ред . бр . 19)

1) Ради лакшег сналажења у хронолошком индексу, 
у заградама се наводи редни број датог рукописа .

XVII век
1629: Ораховица 65. Р 64/878 (ред . бр . 24)
1635–1646: Ораховица 19. Р 15/830 
(ред . бр . 9) – други део; Ораховица 18. Р 
25/839 (ред . бр . 30) – први део
1667: Ораховица 17. Р 22/836 (ред . бр . 28)
1693: Р 78/891 (ред . бр . 13)
почетак: Ораховица 18. Р 25/839 (ред . 
бр . 30) – други и четврти део
друга четвртина: Ораховица 20. Р 
23/837 (ред . бр . 1)
средина: Ораховица 112. Р 36/850 (ред . 
бр . 18); Ораховица 117. Р 24/838 (ред . бр . 
29) – други део; Ораховица 18. Р 
25/839 (ред . бр . 30) – трећи и пети део
друга половина: Ораховица 99. Р 
67/881 (ред . бр . 2)

XVIII век
1733: Пакрац 151. Р 65/879 (ред . бр . 10) 
– први део
1746: Пакрац 151. Р 65/879 (ред . бр . 10) 
– други део
1765–1780: Пакрац И Е 15/183. Р 3/818 
(ред . бр . 3)
1782–1789: Ораховица Р 66/880 (ред . бр . 
11)

ХРОНОЛОШКИ ИНДЕКС
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ИНДЕКС ИМЕНА У ЗАПИСИМА

1786: Пакрац Л Е 13/96. Р 7/822 (ред . бр . 
23)
почетак: Р 79/892 (ред . бр . 14)
прва четвртина: Ораховица 47. Р 
51/865 (ред . бр . 8); Ораховица 107. Р 
19/834 (ред . бр . 26) – други део
друга половина: Р 84/896 (ред . бр . 16)

XVIII–XIX века
П. библ. II В 13/179. P 2/829 (ред . бр . 4)

XIX век
1832–1833: Ораховица 217. Р 9/824 
(ред . бр . 5)
почетак: Р 84/896 (ред . бр . 16) – додатак

Агарени 64
Антоније, игуман  114
Арсеније Ораовичанин, архим .  54
Арсеније, патријарх  68
Атанасије  122
Василије Драговићанин наречени 

Стефан, јеромонах  92
Василије, игуман  72
Василије, јерођакон, еклисиарх  64
Василије, митрополит пожешки  64
Василије, поп  130
Висарион, проигуман  92
Вићентије, архиепископ  89
Вићентије, протосинђел  68
Гаврил Грегорович, јереј  41
Гедеон 71
Георгије, јеромонах  114
Георгије, игуман  102
Грци  42
Давид, презвитер  130
Давид Поповић, јерођакон 131
Ђура  93
Ђуро Ковач  93
Живан Бајац, поп  85
Иван  92
Исаија, митрополит босански  102
Јеврасин, јеромонах  130
Јепраксија, монахиња  130
Јован, архиепископ пећки и 

патријарх српски  64
Јосиф, митрополит пожешки  114
Јосиф, цесар други римски  33
Ј . Шакабент, епископ бачки, сегедин-

ски и јегарски  36, 59
Јелена  93

Ката  92
Каури  114
Константин  80
Кресоје  30
Л . Богдановић, парох осечки  71
Максим, отац  106
Максим, игуман реметски  114
Максим, јеромонах  64
Маргита  92
Мартин Мијаилович (Михалов)  72
Марија  92
Матеј Расодер, инок  64
Мехмед, султан  88
Мијаило  72
Микула  92
Милак  92
Милош  93
Мирчета  92
Мисаил, архимандрит  118
Мисаил, монах  46
Мојсеј Петровић, митрополит  89
Никифор Стефанович, епископ 

славонски  68, 69
Никола  106
Немци  33, 88
Отава, ђенерал  89
Пава  93
Павле Ненадовић, архиепископ 

карловачки  67
Пајсеј, архиепископ пећки и 

патријарх Срба и Бугара  102
Петар  30
Петар, поп  51, 131
Радич  93
Радоња, поп  130
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Раосав  93
Ратко  93
Рувим, иконом  64
Сава  131
Сава Василев, јеромонах  118
Саватије, архиепископ пећки  114
Саво Васиљевић, jеромонах  34
Свети Никола  122
Свети Петар  93
Серавион, игуман  68
Серафион, јеромонах  88
Сима  77
Софроније Подгоричанин, епископ 

славонски  68

Станко, поп  77
Стефан Вровачки, поп  126
Стефан, јеромонах  92
Стефан Крагујевић, епископ 

славонски  68
Сулејман, везир паша  88
Теодосије, епископ  46
Теофан, епископ  46
Тимотеј, јеромонах  88
Тодоси  30
Турци  33, 88, 114
Филарет Кривоперстов  118
i . Matovich  37

Бачка  88
Београд  33
Борово  77
Братуљевац  80
Будим  88
Влашка  88
Градишкo  34
Дубица  34
Дунав  64, 85, 88
Јанок, град  64
Јегра  41
Карловци  85
Кобиш  131
Манастири
 Гомирје  71
 Грабовац  93
 Драговић  93
 Ипатцки  118
 Липље  130
 Равна река  88
 Раковац  122
 Ораховица (Хорахвица, Ремета)  68, 
92, 113, 114, 118
 Симонов  118
 Ступа  30, 102

Милешева, река  88
Н . Сад  59
Ново  34
Ореховица, град  64
Ореховица, планина  114
Пакрац, варош  69
Печујски град Рим  41
Решетиловка, град  106
Свети Андреј, место  88, 89
села
 Збег Дервенски  71
 Лакуши  30
 Магадиновац (Ргањски Мајур)  72
 Мајар  130
 Топола  130
 Читлук  72
 Шушиње (Шушнине)  72
Спахија  71
Српска земља  64, 88
Сува међа  34
Тена  77
Хрватска  71
Цетин  34
црква Светих Архистратига Гаврила 
и Михаила  106
Шабац  33
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