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ПРЕДГОВОР | 9
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ПРЕДГОВОР

У организацији Института за културу сакралног „Монс 
Хемус“ и Инситута за литургику и црквену уметност 

ПБФ БУ, под покровитељством фондације Конрад Аденауер 
на Православном богословском факулету Универзитета у 
Београду 18-19. новембра одржана је међународна конфе-
рен ција под називом „Очување рукописног и старог штам-
паног наслеђа Југоисточне Европе – идентитетска истра-
живања“.

Непосредни повод овог скупа било је окончање двого-
дишњег пројекта „Старе српске рукописне и штампане књи-
ге на територији Епархије славонске: истраживање униште-
ног и сачуваног књишког блага“. 

Конференцију су отворили проф. др Предраг Пузовић 
декан Православног богословског факултета, мр Јелена Ја-
бланов-Максимовић испред фондације Конрад Аденауер и 
проф. др Владимир Вукашиновић управник института „Монс 
Хемус“. Одмах затим је уследило представљање књига о ру-
кописним и штампаним српским србуљама Славонске епар-
хије. Поред аутора Владимира Вукашиновића, Зорана Ран-
ковића, Србољуба Убипариповића и Николе Јоцића, врло 
надахнуто је говорио и Епископ пакрачки Јован Ћулибрк. 
Осим студената и учесника скупа међу гостима је био и Ви-
кар Његове Светости владика Топлички Арсеније. Том при-
ликом доц. др Србољуб Убипариповић је, између осталог, 
рекао: 

Када ми је својевремено, благодарећи љубазности 
и поверењу пречасног протопрезвитера-ставрофора 
др Владимира Вукашиновића, упућен позив за учеш-
ће у раду истраживачког тима на пољу проучавања 
преостатака, некада изузетно богатог, рукописног и 
староштампаног блага књигохранилнице или библио-
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теке Епархије пакрачке, признајем да у први мах ни-
сам био у довољној мери свестан особитог значаја и 
дубоког смисла једне овакве свештене делатности.

С обзиром да припадамо епохи коју карактери-
ше, како информациона преоптерећеност и несл у-
ћени развој науке, тако и, према проницљивом запа-
жању британске нобеловке Дорис Лесинг, „губитак 
меморије“ или памћења као драгоценог својства људ-
ског бића, опредељење за проучавање рукописних и 
староштампаних књига Епархије славонске можда 
са мо на први поглед може бити протумачено као ис-
кључиво и уобичајено научно прегалаштво. Но ипак, 
ако узмемо у обзир чињеницу да је процес поменутог 
истраживачког рада реализован од тима који су чи-
нили наставници Православног богословског факул-
тета Универзитета у Београду и уједно сарадници Ин-
ститута за литургику и црквену уметност при истом 
факултету, али и неоспорни факт да је реч о књигама 
насталим у оквиру богослужбеног времена и просто-
ра Православне Цркве у сврху литургијског изгра ђи-
вања „Божијег обиталишта у Духу Светоме“ (види: 
Еф 2,21-22), онда је умесно тим поводом нагласити не-
колико следећих, скромних становишта.

Наиме, мотиве за легитимно и предано проу ча-
вање рукописне и староштампане баштине Пакрачке 
епархије треба, најпре, тражити у свагда-актуелном 
стремљењу ка познавању богослужбених и богослов-
ских извора формирања и обликовања нашег хриш-
ћанског идентитета. Речи вечнога живота или словеса 
Царства Божијег, која су нам Христом Исусом остав-
љена у наслеђе, уграђена су у литургијске химне, тек-
стове и књиге наше Цркве као непотрошива ризница, 
којом се хранимо, освећујемо и уз чију помоћ, истов-
ремено, служимо Тројичном Богу „у Духу и истини“ 
(види: Јн 4,23-24). Отуда је сасвим природно и неоп-
ходно враћати се изворима нашег богослужбеног на-
чина постојања, што уједно претпоставља и под-
роб није промишљање темеља нашега бивствовања у 
Цркви. 
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Упоредо са тим, треба констатовати да смо се при-
ликом назначеног истраживачког процеса кретали већ 
делимично прокрченим стазама, које је још почетком 
прве деценије 20. века пропутио блажене успомене 
протопрезвитер-ставрофор др Радослав Грујић истра-
живањем преточеним у веома значајну књигу „Ср-
буље у бившем Вараждинском Генералату“, а која је, 
све до ове године, чекала у Библиотеци САНУ у Бео-
граду готово пуних стотину и десет година на публи-
ковање. У прилог томе најупечатљивије говоре Гру-
јићеве речи, садржане у уводу ове његове ванредне 
књиге: „По старим српским црквама и манастирима у 
Карловачкој Митрополији, под дебелим слојем мож-
да 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, до-
несене су овамо из српских балканских земаља, прили-
ком разних сеоба српскога народа на териториј да-
нашње Карловачке Митрополије. Стога су оне знатан 
извор за проучавање културно-просветног стања на-
шег народа, баш у најтамније доба наше прошлости“. 

Управо су ово и биле јасне смернице за научно и 
одговорно изношење на светлост дана веродостојних 
чињеница о сачуваним рукописним и староштампа-
ним књигама Епархије славонске као непобитним 
знаковима континуитета и претрајавања богослуж-
беног живота наше помесне Цркве на просторима да-
нашње Републике Хрватске. Коначно, постигнуте ис-
траживачке резултате, публиковане у ове две књиге, 
препуштамо оцени стручне јавности, али и, поврх све-
га, неумитном суду историје као вид скромног по ку-
шаја очувања спомена нашег превасходно хриш ћан-
ског идентитета. ''

Користимо ову прилику да наведемо и речи Николе 
Јоцића изговорене на промоцији ових књига којом прили-
ком је он посебну пажњу посветио значају записа који се 
налазе на књишком благу Пакрачке библиотеке:

Током рада на каталошком опису, дигитализацији 
и инвентарисању рукописних и старих штампаних 
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књига Пакрачке библиотеке мени је пало у део да об-
радим записe из њих. Од 31 рукописне књиге свега шест 
немају записе, а од 64 штампаних такође шест нема 
никаквих записа. Дакле, осамдесетак књига укупно 
садржи барем један, краћи или дужи запис. Настали 
су у распону од XVI до краја XIX века. Преовладавају 
они из XVIII столећа. У њима се помињу 4 патријарха, 
8 митрополита, 14 епископа, тридесетак монашких ли-
ца и скоро 200 других имена укључујући и парохијско 
свештенство. Такође, не изостају ни презимена. За-
тим, ту ћемо наћи белешке о 15 манастира, 10 парохија 
са храмовима и двадесетак села. Када је реч о врсти и 
теми записа, они се могу поделити у више категорија. 
Међу њима се издвајају вотивни записи, записи за 
литургијски помен и записи о преписивачу, условима 
и времену настанка књиге. Записи описују и бележе 
канонске посета архијереја, значајне црквене догађаје 
попут хиротонија и постављења, битке и ратове, вре-
менске непогоде и ванредне календарске ситуације. 
Собзиром на то да је већина књига више стотина го-
дина свакодневно коришћено чести су записи о пре-
повезивању. Пошто су књиге понекад мењале власни-
ке често се јављају власнички записи али не изостају 
ни помени страдања: глади, сеоба, дугих зима и слич-
них невоља. Да су наши преци на књигу гледали као 
на светињу показују и честе опомене, заповести и про-
клињања ономе који би је насилно однели из храма. 
На пример: „да се зна како ову књигу Триод купи го-
спа Малина и Радован за душу Познана војводе и да 
служи цркви Светом Георгију за његову душу и да је 
анатема ко ће ову књигу одузети од ове цркве нека му 
Богородица буде супарница на страшном суду“, или: 
„нека се нађе са Аријем и Несторијем“ или пак: „нека 
буде са онима који рекоше распи га, распни“. Према 
томе, Пакрачка библиотека чува у себи обиље грађе за 
многе области друштвених наука. Без ове књижне 
збирке културно и духовно наслеђе нашег народа је 
незамисливо. У њој су путокази како за прошлост та-
ко и за будућност. 
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Радни део конференције започет је сутрадан, у великом 
амфитеатру Богословског факултета, пленарним предава-
њима еминентних гостију из иностранства. Проф. др Ак-
синија Џурова изложила је своја искуства у раду са руко-
писном грађом светских библиотека у реферату „Какво оз-
начава да спасиш един ръкопис“. Професор московске Ду-
ховне академије Алексеј Пентковски живо је презентовао 
своје излагање на тему „Славянские богослужебные книги 
как источник по средневековой истории славянских наро-
дов“. Конференција је настављена у две сесије. У првој су 
узели учешће следећи гости: проф. др Вася Велинова, ди-
ректор Центра за словенско-византијска проучавања „проф. 
Иван Дујчев“ Универзитета у Софији „Св. Климент Охрид-
ски“, др Владан Тријић, управник Археографског одељења 
Народне библиотеке Србије, Јован Станојевић, докторанд 
Bеrgische Универзитета у Вуперталу, др Зоран Ранковић, 
ванредни професор Православаног богословског факултета 
и др Србољуб Убипариповић, доцент истог факултета. После 
појединачних излагања настала је стручна дискусија врсних 
познавалаца истраживачких вештина књишког блага.

Другу сесију су чинили млађи истраживачи, докторан-
ди Православног богословског факултета у Београду. То су: 
Петар Николић, Ратко Хрваћанин, Слободан Јаковљевић, 
Никола Лукић и Ана Рашковић. Њихов предмет истражи-
вања пре свега јесте историја српског богослужења, а то зна-
чи проучавање рукописних и старих штампаних књига нај-
пре Српске, а потом и других Православних Цркава. Млади 
стручњаци су успели из домена својих интересовања и сту-
дијских истраживања да врло успешно проговоре и значају 
очувања историјских извора црквеног стваралаштва нашег 
народа. Након изложених реферата уследила је жива диску-
сија и размена искустава. Овај спој опробаних и тек нада-
хнутих прегалаца за очување писаног културног наслеђа 
покренуо је многа питања, продубио искуства и све обога-
тио новим подацима и перспективама из домаће и светске 
науке.
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ВЛАДИМИР ВУКАШИНОВИЋ

РУКОПИСНЕ И СТАРЕ ШТАМПАНЕ 
КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ 

ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

„Konačno treba vidjeti kakvih ima  
stvarnih garancija da će se ta građa  

u buduće primejereno zaštititi  
i očuvati u Republici Hrvatskoj“1

Крајем 2014. године с благословом Преосвећеног Еписко-
па славонског господина Јована Ћулибрка, професор др 

Зоран Ранковић, доцент др Србољуб Убипариповић, аси-
стент Никола Јоцић и потписник ових редова, наставници 
Православног богословског факултета Универзитета у Бео-
граду, започели су истраживање ратом разорене библиоте-
ке Славонске епархије2 са седиштем у Пакрацу у оквиру про-
јекта ,,Старе српске штампане и рукописне књиге на терито-
рији Епархије славонске: истраживање уништеног и сачува-
ног књишког блага“. Рад на преосталој грађи обављен је то-
ком пролећа 2015. и 2016. године у Пакрацу и Загребу. Прва 
фаза овог пројекта обухватила је сачуване рукописне књиге 
ове библиотеке а друга стару штампану књигу.

На самом почетку треба рећи да страдање Библиотеке 
Славонске епархије у Пакрацу није прошло неопажено од 
ока светске научне и културне јавности3 иако, на жалост, 
није добило онолику пажњу колику заслужује. Оно је, с пу-
ним правом, названо либрицидом4 и представља тек део ши-
рег процеса уништавања српске књиге у Хрватској.5

1 Biblioteka Eparhije 
slavonske u Pakracu. 

(s.a. s.l.). Надаље: BESP. 
МЗЉ бр. 149/05 од 3. 

априла 2005, 48. 

2 Пакрачка епархија се 
од 1959. године назива 

Славонска епархија.

3 °. P. Seto, Is Book-
Burning Bad?. Rights, 

Citizenship and Torture: 
Perspectives on Evil, Law 

and the State (John T. 
Parry & Welat 

Zeydanlıoğlu eds.) 
Interdisciplinary Press, 

2009; A.de Baets , 
Censorship of historical 
thought: a world guide, 

1945-2000, Greenwood 
Press, 2002; Memory of 

the World: Lost Memory 
- Libraries and Archives 

destroyed in the 
TwentiethCentury. 

Prepared for UNESCO 
on behalf of IFLA by 

Hans van der Hoeven 
and on behalf of ICA by 
Joan van Albada. Paris: 

UNESCO, 1996.

4 R. Knuth, Libricide: £e Regime-sponsored Destruction of Books and 
Libraries in the Twentieth Century, Greenwood Publishing Group, 2003, 128.

5 О томе говори Анте Лешаја у својој књизи – Knjigocid: Uništavanje knjige u 
Hrvatskoj 1990-ih, Zagreb, 2012. Ова књига је наишла на позитивна научна 
вредновања. (Видети приказ: R. M. Hayden,Knjigocid: Uništavanje knjige u 
Hrvatskoj 1990-ih by Ante Lešaja, Slavic Review, Vol. 72, No. 2 (SUMMER 2013), 
361-364.) Њен аутор износи податак да је у општем ''чишћењу'' неподобних 
књига у Хрватској уништено око 2, 8 милиона примерака. (http://www.jutar-
nji.hr/ante-lesaja--devedesetih-smo-unistili-2-8-milijuna--nepocudnih--knjiga/ 
1040727/ приступио 30. 6. 2015.) 
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О каквој библиотеци ми овде говоримо? Славна Књиж-
ница Епархије пакрачке чији је оснивач био Епископ Ки-
рило Живковић умало није нестала у великом пожару 1812. 
године.6 Прави процват доживела је у време Епископа Ми-
рона Николића (1890-1944).7 Његов библиотекар – књиж-
ничар како се тада називао, Митрофан Рајић 1916. године 
пишући кратки приказ историјата и тадашњег стања Књиж-
нице Епархије пакрачке обавештава нас да она садржи 954 
дела у 1661 свесци међу којима је и: „… велика збирка срп-
ско-словенских богослужбених књига тзв Србуља, рукопи-
сних и штампаних књига покупљених из овоподручних 
цркава“.8

Епархијска књижница је на самом почетку Другог свет-
ског рата опљачкана а књиге које нису уништене или покра-
дене пренесене су у Загреб.9 Страдање ове библиотеке није 
био усамљен случај у том времену. Само је на територији 
тадашње Пакрачке епархије, што опљачкано а што попа-
љено, 66 библиотека почевши од епархијске, преко мана-
стирских па све до мањих, црквеноопштинских.10 

Неке рукописне књиге Пакрачке епархије враћене су, 
заједно са једним делом српског културног блага, Српској 
Православној Цркви 1983. године.11

29. септембра 1990. године уместо Епископске књиж-
нице у Пакрацу формирана је Библиотека Епархије славон-
ске.12 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.

Наше истраживање је било започето на основу прет-
ходног Каталога Пакрачке библиотеке13 из кога смо сазна-
ли да је она пре разарња имала 38 рукописа. Сада је било 
потребно установити колико је ових књига преостало. Због 
тога смо своју пажњу усмерили на релативно опширну сту-
дију: Biblioteka Eparhije slavonske u Pakracu, до које смо дош-
ли у Архиву Митрополије загребачко-љубљанске.14 У њој су 
дати попис и анализа стања Пакрачке епархијске библиоте-

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

7 С. Милеуснић, 
Стварање и страдање 
Епископске књижнице 
у Пакрацу, у: „Књи-
жевне новине“, Лист 
за књижевност и 
друштвена питања, 
година XLIV, број 831, 
Београд (1. децембра 
1991), 

8 АСАНУК, МР А 1916, 38.

9 С. Милеуснић,  
наведено дело, 3.

10 С. Милеуснић, Духо-
вни геноцид 1991-1993, 
Београд 1994, 124-5.

11 Попис враћених  
богослужбених пред-
мета. 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 Пакрачкој 
епархији међу 47 
враћених рукописа 
наведено на самом по-
четку 10 лепавинских.

12 С. Милеуснић, Стварање и страдање Епископске књижнице у Пакрацу 3.
13 Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII века – 

Каталог, ред. Л. Чурчић, Београд – Пакрац, 1990.
14 МЗЉ бр. 149/05 од 3. априла 2005.
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ке, 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 осталима изгубио траг. 

Анонимни аутор(и) Bibliotekе Eparhije slavonske u Pak-
racu осетио је потребу да протумачи и апологира њено ви-
шеструко сељење, уништавање и смањивање. Не можемо се 
отети утиску да је први разлог због кога је писан овакав текст 
био у томе да се оне снаге које су разарале Славонску епар-
хију генерално а Пакрачку библиотеку посебно ослободе 
одговорности за либрицидно и пљачкашко понашање. Чи-
та јући ову анализу није тешко закључити да је њу писао ек-
сперт. На жалост, та научна обученост га није спречила да 
испише тако интониране странице које у читаоцу могу да 
изазову утисак да их није писао човек научне озбиљности и 
обејктивности него какав ентузијастички библиофил из 
Буенос Аиреса решен да из своје старачко-емигрантске до-
колице прозбори, па и напише, коју реч о трагичним збива-
њима у Пакрацу почетком деведесетих година прошлог века.

Шта изазива толику нелеагодност у читању овог тек-
ста? Начин на који је у њему доследно и неуморно идеолош-
ки инструментализована наука. 

Далеко би нас одвело да детаљно коментаришемо став-
ку по ставку овог ревизионистичког документа. Осврну-
ћемо се само на најупечатљивије покушаје прекрајања и „но-
вог тумачења“ трагичне историје систематског уништавања 
српског културног и духовног блага у Хрватској.

Писати о страдањима Пакрачке библиотеке деведесе-
тих година није могуће а да се у обзир не узму и њена ранија 
страдања и селидбе. То је јасно и аутору овог документа па 
и сам осећа потребу да нешто о томе прозбори. Он у духу 
општепознате праксе смањивања бројева, коју негују његови 
земљаци када пишу о Другом светском рату у Хрватској, 
овако описује разарања Пакрачке библиотеке до којих је 
средином прошлог века, дошло: „Дио пак књижне грађе је 
1941. године и д. услијед ратних околности могао и нестати а 
био је тада и нешто оштећен. Међутим велика оштећења 
књиге су претрпеле много прије у прохујалим стољећима 
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ради неподесног чувања, руковања, те изложености влази, 
инсектима, глодавцима и сл.“15 

Апстрахујмо сада циничну (зло)употребу појмова мо-
гао и нешто и задржимо се на другом, истим духом нада-
хнутом, закључку. Да ли аутор овог списа хоће да нас увери 
у то да је заштитом српског културног и духовног блага у 
Хрватској требала да се бави Хрватска удруга за дезин-
фекцију, дезинсекцију и дератизацију уместо неких других, 
нама се чини, важнијих и примеренијих институција? Или 
жели да нас убеди да српским црквеним и грађанским би-
блиотекама несагледиву штету нису нанеле усташке сатније 
које су их 1941. године немилосрдно пљачкале и уништавале 
него хорде пацова које су их столећима грицкале? 

Аутор се не задржава само на пацовима и инсектима. Он 
на крајње „оригиналан“ начин тумачи и разарање епископ-
ског двора славонских архијереја. Подсећа нас да је Пакрач-
ки епископски двор: „… иначе већ стотињак година статич-
ки нестабилан и склон рушењу ради клизања тла“16 из чега 
вероватно треба закључити да је његовим становницима 
учињена услуга што је исти разорен јер би им се, у против-
ном, током какве славонске олује могао срушити на главу.

Као што се већ рекли из Пакраца је у Загреб, како се да 
закључити на основу овог текста доспело свега два рукопи-
са: „Значајно је да осим… два накнадно пронађена и описа-
на рукописа (цит. каталог бр. 10 и 18.) остали… описани ру-
кописи… нису до сада нађени у још доступној пакрачкој 
књижничној грађи у Загребу. По свему се може предмни-
јевати да је то још од 1990. год. даље могло (Подвукао, В.В.) 
остати у Србији“.17

У овом одељку изнесена је друга основна теза односно 
суштински разлог постојања саме студије која ће касније 
много пута бити поновљена: нестале књиге, како рукописи 
тако и старе штампане књиге, налазе се у Србији. Њих су 
односили Срби, разним поводима и у разним приликама, а 
хрватска војска која је палила, уништава и пљачкала Па-
крачку библиотеку са тим нема никакве везе. Књиге су, на 
једном месту каже, склоњене пре сукоба18 и налазе се где 
друго него у – Београду,19 где је је: „… барем дио те грађе 
задржан … ради рестаурисања“.20

15 BESP, 6.

16 BESP, 38.

17 BESP, 7.

18 Исто.
19 BESP, 8. 
20 BESP, 46.
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Овој хипотези можемо упутити различите приговоре и 
контрапитања. Да видимо нека од њих. Због чега су те две 
књиге остављене на милост и немилост библиобарбарских 
руку како их на другом месту аутор студије назива? Зашто и 
оне нису пребачене у Србију? Да ли су оне мање вредне, 
једноставно заборављене или ту постоји још неки, скривен 
разлог до којег је, ако се не послужимо бомбастичном аргу-
мен тацијом теорија завере, немогуће доћи? И, умало да за-
боравимо, због чега истом приликом није склоњена и дра-
гоцена збирка старих штампаних књига која је на много 
страш нији начин девастирана од самих рукописа? 

Нека оштећења на овим књигама су „класичног“ типа 
– листови су цепани, корице откидане, стране гужване. Дру-
га су симболичког, самим тим алармантнијег типа. Тако је, 
на пример, Четворојеванђеље штампано у Београду 1552. 
године, оштрим предметом, бајонетом или ножем, просече-
но и оштећено. Као што видимо, књиге су те године у Па-
крацу не само спаљиване, раскидане, бацане у воду, крадене 
него и клане!

У књиге су такође пуцали. Аутор студије којом се бави-
мо и за то има специфично решење. Он предлаже кримина-
листичка испитивања која би показала да ли су књиге би-
ле: „на (не)намерном нишану или чак служиле као грудо-
бран“.21 Дакле, ако смо добро схватили, једна страна је (зло)
намерно књиге постављала као грудобране док је друга (не)
намерно пуцала у њих? Оставивши по страни опште позна-
ту чињеницу да средњевековни рукописи ефикасно зау став-
љају метке из калашњикова усмеримо своју пажњу на ману-
елно уништавање књига. Оне су, рецимо то јасно, брутално 
цепане. Немогавши да овде оптужи неке друге злонамерне 
штеточине животињског порекла, наш аутор се окреће још 
једној провереној стратегији вештачког проширивања етнич-
ког и верског идентитета жртава која треба, барем се њему 
тако чини, да умањи злочин починилаца или да сакрије њи-
хову примарну и основну мотивацију: „Примитивна библио-
барбарска рука при томе је без „дискриминације“ правила 
такву штету и на црквеним католичким и православним, 
као и на посве световним књигама“.22 

Амбиције писца овог текста не завршавају се само на 
томе да оптужи једне за оно што нису урадили. Не, он иде 

21 BESP, 39. 

22 BESP, 39. 
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корак даље и одбија да призна заслуге другима које они за-
иста јесу учинили.23 Он пише а не трепће: „Кад се у Загребу 
дознало да је књижнична грађа у Библиотеци Еп. Пакрачке 
угрожена и да постоји опасност њезина већег оштећења или 
развлачења, почетком 1992. године, тај се фонд… из просто-
рија Епархије извукло из Пакраца и превезло у Загреб“.24 

Таман смо се, пробијајући се на једвите јаде кроз идео-
лошке шикаре и шипражја овог апологетског дела, понада-
ли да је избављење близу и да више нећемо морати да чита-
мо овакава домишљања и подметачине, кад се, пред сами 
крај, потврдише познате Овидијеве речи: «nis coronat opus!

Резимирајући претходно речено о судбини Пакрачке 
епископске библиотеке аутор завршава, барем се њему тако 
чини, својеврсним аналитичким coup de grâce који треба да 
запечати судбину његових замишљених противника: „Уна-
траг шездесетак година тај је фонд више пута пресељаван, 
спашаван од уништавања, али и отуђиван (и то од стране од 
које би се ово најмање могло и смело очекивати!)25 Дакле, он 
се сада устремио да пронађе кривца за све ово и као да на-
слућујемо на кога мисли. Међутим, било би добро, а и по-
служило би стварном сагледавању ове проблематике, да пре 
него што обзнани име оптуженог покуша да нам одговори 
на следећа питања: Због чега се фонд Пакрачке библиотеке у 
поменутом временском интервалу селио, од кога је спаша-
ван односно ко је хтео да га уништи и од које би се стране 
највише могло и смело очекивати да га отуђи?

И да не заборавимо још и ово. Покушавајући да дефи-
нише питање власништва рукописне збирке Славонске епар-
хије аутор овог текста бележи да она припада у првом реду 
„Православној цркви у Хрватској“!26 При томе нас, прет по-
стављамо нехотице, оставља у недоумици на коју „Право-
славну цркву у Хрватској“ мисли: ону основану 3. априла 
1942. или ону од 12. марта 2010. године? Шалу на страну. Зва-
нични назив институције којој поменути рукописи при па-
дају гласи Српска Православна Црква како, уосталом стоји, 
на свим одговарајућим местима њеног јавног, администар-
тивног и правног идентитета. Елементарна обавештеност, 
политичка коректност и иста таква пристојност подразу-
мевају да се она управо тако назива.

23 Овде првенствено 
мислимо на Ивана 
Хитија који је у  
времену разарања  
Библиотеке Славон-
ске епархије био 
помоћник заповедника 
Оперативне зоне 
Хрватске војске 
Бјеловар. Он је у 
великој мери допри-
нео спасавању њеног 
преосталог књишког 
блага због чега је и од-
ликован од стране 
Светог Архијерејског 
Синода СПЦ. О свему 
овоме снимљен је и 
документарни филм 
режисера Бранка 
Лазића: Бити или не, 
Иван Хити који 
објективно извештава 
о овом времену и 
збивањима у Пакрацу 
и показује личну драму 
овог храброг човека. 

24 BESP Biblioteka 
Eparhije slavonske u 
Pakracu, 40 – 41.

25 BESP Biblioteka 
Eparhije slavonske u 
Pakracu, 47.

26 BESP Biblioteka 
Eparhije slavonske u 
Pakracu. 50.
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Вратимо се из сфере политичких спекулација и неуте-
ме љених опужби у реалност и погледајмо шта се са руко-
писном збирком Славонске епархије у ствари десило и у ка-
квом је она сада стању.

Након вишемесечних истраживања показало се, хвала 
Богу, да је ситуација много боља него што се на почетку ми-
сли ло. Наш истраживачки тим успео је да у Хрватској про-
нађе 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.27 Сада само желимо да напоменемо да 
у ову групу спадају пет богослужбених (Зборник молитава 
и канона (XVIII век), Псалтир с последовањем из Ораховице 
(друга половина XVII века), Типик или устав црквени из 
Ораховице (1590. година), Требник из Ораховице (прва по-
ловина XVII века) и Триод посни из Ораховице (1584. годи-
на)) и две богословске (Богословски зборник из Ораховице, 
(1760. година) са преписима познатих дела Дионсија Нова-
ковића – Епитом и Пропедија и Црквено-полемички зборник 
игумана Кирила Живковића (1780. година)) књиге.

Као резултат нашег истраживања прво је објављен ка-
талог РУКОПИСНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ 
ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ, Београд, 2015. Иако се овај Каталог 
појавио да би, на првом месту, показао какво је актуелно 
стање рукописне збирке Библиотеке Епархије славонске ње-
гов 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 жи-
вота Карловачке Митрополије није потребно много говори-
ти. О томе је више пута писано и она су истицана као дра-
гоцен извор за изучавање промена у развоју српског бого-
слу жења, организовања монашког живота, и општег цркве-
ног поретка. Због тога је веома важно да се пажљиво прати 
њихов развој и уочи свака промена или новина на овом по-
љу. Збирка Пакрачке епархије поседује два оваква рукописа 
који су до сада називани Правила манастира Ковиља28 од-
носно Правила Ковиљског манастира29 и Правило манасти-
ра Ораховице.3031 Овакви називи нису довољно јасни и на 
основу њих није могуће тачно установити каква је стварна 

27 У недавном разгово-
ру са Епископом сла-

вонским г. Јованом  
чули смо да су у 

међувремену, отрки-
вена још два рукописа 
за које он мисли да су 

припадала овој  
библиотеци. 

28 Српске рукописне и 
штампане књиге у 

Славонији од XV до 
XVIII века, 12, бр. 16.

29 В. Мошин, Ћирилски 
рукописи у повијесном 
музеју Хрватске, Бео-

град 1971, 73, бр. 70.

30 Српске рукописне и 
штампане књиге у 

Славонији од XV до 
XVIII века, 12, бр. 17.

31 В. Мошин, наведено 
дело, 73, бр. 69.
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природа ових извора. Ми смо ствар учинили јаснијом на-
звавши их Монашким правилима Висариона Павловића са 
додацима и Монашким 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 Митрополита Викентија Јова-
новића. То значи да немамо нове изворе него да је реч о пре-
писима и варијантама већ постојећих.

Други пример је идентификовање богослужбених књи-
га које су користили Архијереји. Тако се Архијерејски треб-
ник од стране појединих аутора и раније препознавао као 
такав32 док су га други идентификовали као Архијерејски 
чиновник.33 Служабник архијерејске намене са додацима како 
смо га ми назвали у досадашњој литератури нигде није пре-
познат као такав. Он је називан Служабник са Јеванђељима 
и додацима34 и Служабник са Еванђељима и додацима из 
требника35 што у оба случаја не открива његову богослуж-
бену 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. Конволу-
та има 6 (1 из XV/XVI, 3 из XVI/XVII, 1 из XVI/XVIII и 1 из 
XVIII/XIX века) што чинио 19, 35% целокупне збирке.

Уколико књиге сагледамо на основу њиховог садржаја 
видећемо да се у библиотеци налази 24 богослужбенe књи гe 
(77,4 %) док осталих 7 књига (22,6%) обухватају теолошке, 
канонско-дисциплинарне, просветне и хагиографске садржаје. 

Као резултат друге фазе поменутог пројекта објављена 
је књига СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛА-
ВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ (Београд, 2016) коју су 
приредили Владимир Вукашиновић и Никола Јоцић. Поред 
аутора ове књиге на њеној припреми, тачније у теренском 
раду – сакупљању и обради материјала, велику помоћ су 
пружили Никола Лукић и Јован Вукашиновић. Највећи део 
драгоцене библиотеке старе штампане књиге нестао је у рат-
ним данима раних деведесетих година у Пакрацу. Наше ис-
траживање је показало да је од 112 старих српских књига 
штампаних у временском распону од краја XV до средине 

32 Исто, 59, бр. 54.

33 Српске рукописне и 
штампане књиге у 
Славонији од XV до 
XVIII века, 4 – 5, бр. 3.

34 Српске рукописне и 
штампане књиге у 
Славонији од XV до 
XVIII века, 17-18, бр. 25.

35 В. Мошин, наведено 
дело, 35 – 36, бр. 31.
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XVII века сачувано 64 књиге док је 48 примерака нестало. 
Од српских штамапаних књига XVIII века којих је у Би блио-
теци било 64, сада нема 24 док су њих 40 сачуване. 

Што се старих штампаних књига – Србуља – тиче из 
библиотеке је нестало, било уништавањем било крађом, 48 
књига. Међу њима су 6 требника, 7 октоиха, 2 зборника, 18 
псал тира, 10 служабника, 4 триода и једно четворојеванђеље.

Истраживање рукописне и старе штампане српске књи-
ге Пакрачке епархије подржали су и помогли Министар-
ство спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону учествујући у суфинансирању пројекта 
,,Старе српске штампане и рукописне књиге на територији 
Епархије славонске: истраживање уништеног и сачуваног 
књишког блага“, Министарство правде Републике Србије 
– Управа за сарадњу са Црквама и верским заједницама и 
Фондација Конрад Аденауер, Београд. Несебичну помоћ ис-
траживачком тиму Монс Хемуса и Института за литурги-
ку и црквену уметност ПБФ БУ пружио је и Високопрео-
свећени Митрополит загребачко-љубљански господин др 
Порфирије Перић. Свима им се најискреније захваљујемо.

Оно што се дешавало са Пакрачком библиотеком не са-
мо у недавним ратним збивањима него и у столећу које им 
претходи показује да су књиге делиле судбину српског пра-
вославног становништва на тим просторима. А нас упозо-
рава на то да саставни део трајног промишљања питања не 
само опстанка него и повратка и активног суживота српског 
и хрватског становништва на овим просторима обухвата и 
одговорнији приступ према очувању културног блага како 
једног тако и другог народа.



WHAT DOES IT TAKE TO RESCUE A MANUSCRIPT? | 23

AXINIA DŽUROVA

WHAT DOES IT TAKE TO RESCUE  
A MANUSCRIPT? 

It is a fact widely acknowledged that a code is a phenomenon of 
Christianity. However, it is also the nomad tramping through 

the ages. Due to their portable format and small size manuscripts 
have been disseminated for two millennia all over the world by 
monks, missioners, pilgrims, as well as by delegations as a pres-
ent, etc. 

As a result they have found their way to various libraries and 
private collections in the world, but sometimes a manuscript is 
found torn apart and kept in several places, for instance, the Codex 
Suprasliensis, or the three sheets of the Lovetch Damascene which 
have been published this year and which I found by chance at a 
dinner with a family of friends. °ey were proved to be a part of 
the missing 23 sheets of the code. I have delivered a publication 
on this work for the Miscellany of Dmitry Bogdanovich.

On the grounds of my 40-year-long experience in the ·eld 
of research and collection of the Slavonic and Greek heritage 
dispersed all over the world I have reached to the following con-
clusion: It is not enough to ·nd and identify a manuscript or a 
collection. Unless you publish, attribute, identify, preserve, and 
make them public, these e¸orts would be futile. 

For this reason I would like to share here, at this forum, 
dedicated to the salvation of the dispersed manuscript heritage, 
my work on the publishing of the Slavonic manuscripts kept at 
the Papal institutions in Italy, i.e. the Vatican Apostolic Library, 
the Ponti·cal Oriental Institute and Biblioteca Ambrosiana, and 
the State Archive in Tirana, as well as in the small Renaissance 
town of Samokov in Bulgaria. °is selection was not made 
fortuitously, as by the time my work started in these institutions 
a very small number of manuscripts had been known and nobody 
even knew about the existence of these collections, e.g. the dating 
of the manuscripts at the State Archive in Tirana was entirely 
inconsistent and varied by three to four centuries. 
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I. Papal depositories
Out of a total number of approximately 220 Slavonic 

manuscripts known in Italy today, the biggest part of it is kept in 
the papal depositories, i.e.:

•	 the Vatican Apostolic Library – 101;
•	 the Ponti·cal Oriental Institute and the Russikon 

College – 56; 
•	 Biblioteca Ambrosiana – 2, which makes a total of 159 

manuscripts.
When in 1978 we started work the number of the published 

manuscripts kept in these depositories was as follows: the Vatican 
Library – 66 (instead of 101 manuscripts, published by us); the 
Ponti·cal Oriental Institute – 12 (instead of 56 manuscripts, 
published by us); Biblioteca Ambrosiana – none. 

In short, until the publishing of our inventories with Krasimir 
Stanchev in 1985 (the Vatican Library), in 1997 (the Ponti·cal 
Oriental Institute), in 2009 (Biblioteca Ambrosiana) the total of 
78 manuscripts had been known by 1985 instead of 159 titles we 
published, i.e. their number almost doubled.

Why do I present these somewhat dull data?
Because under the term ‘rescued manuscripts’ I understand 

not only those we still can ·nd on the Balkans in private collections, 
at auctions, in antique-shops, churches and monasteries, but also 
manuscripts, which have been kept in depositories for centuries 
without being made public knowledge. 

When I started work at the Vatican Library, the better part 
of the non-published Slavonic manuscripts, which had found 
their way to the 12 funds of the Library, were not even paginated 
and I had to begin with numbering the sheets. What are these 
funds? Only two of them are Slavonic: Vat. Slavo and Borg. Illirici 
and ten are non-Slavonic, i.e. Barberini greco; Barberini latino; 
Capitolo San Pietro; Chigi; Neo·ti; Ottobiano greco; Urbano 
greco; Vaticano greco; Registri latini, Palatino latino, but all of 
them keep Slavonic manuscripts of all language traditions. I 
would like to note here that the oldest preserved Cyrillic gospel 
(palimpsest) of the second half of the 10th – the beginning of the 
11th century was discovered in the Vaticano Greco Fund under 
No 2502 at the last stage of completion of the inventory list.

We faced the same situation in the Ponti·cal Institute, but 
there the manuscripts brought from the Soviet Union in the 
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period 1918-1926 by Cardinal Herbigny, who carried them in 
secret to Italy assisted by French Ambassador Heber, were scattered 
in various cabinets among the books in the huge library of 
Herbigny, who, a»er his return from his last visit to Moscow was 
accused of being a Russian spy and died in exile on the Island of 
Elba in 1956. He was exculpated 1992 ago at the celebration of the 
75th anniversary of the Foundation of the Institute where we 
presented the dra» of our Inventory List, which was published in 
Analeca Orientalia Christiana № 255 in 1997.

How have we succeeded in ·nding the manuscripts ‘scat-
tered’ in the library of the Ponti·cal Institute not by chance? In 
the course of arranging the 12 known prior to our work manu-
scripts in vertical position so that we could read the labels of 
their numbers on the back, we established the fact of missing 
items. For instance, manuscripts were missing between items 5 
and 9, between 12 and 17, etc. With every discovered manuscript 
we supplied the de·ciencies, thus reaching the number of 59 
manuscripts. °is process went on for several years. I shall note 
that in this way we not only retrieved the valuable old-ritualistic 
collection, brought by Herbigny, but, under Nos 43-46, we also 
discovered the Illustrated four-volume interpretative Book of 
Psalms of 1790 translated by Maximus the Greek (1916 sheets), 
which had been the subject of an intensive search for over a century. 

Upon completion of our work at the Ponti·cal Institute we 
established a Slavonic collection in an independent fund, Mano-
stritti Slavi 1-54, to which we also added two manuscript fragments 
Add. 1-2. 

At present the Slavonic manuscript fund at Biblioteca Am-
brosiana consists of only two manuscripts, information of which 
I came across while studying the oldest manuscript inventory of 
the library – Index Librorum. °ese are a Four-Gospel (Russian) 
of the ·rst quarter of the 16th century (S.P.II 244) and a Cos-
mography (Russian) from the middle or the fourth quarter of the 
17th century (Y. 1. Sup.). Having described them together with 25 
incunabula (early printed books), I have published the ·rst 
inventory list (Slavica Ambrosiana) in collaboration with Kra-
simir Stanchev.

II. I would like to draw your attention to the recently 
published manuscripts (2002) from Samokov – a town with an 
eparchial (diocesan) centre subordinate to the Peć Patriarchate, 
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which played a key role during the period of Bulgarian National 
Revival and was a great iconographic centre, where my colleagues 
from the Centre for Slavo-Byzantine Studies ‘Ivan Dujćev’ and I 
managed to collect 45 manuscripts from private collections, 
churches and monasteries and set up an independent fund. 
°ese 45 manuscripts, several manuscript fragments and a great 
number of archive materials are preserved in the three main 
churches in Samokov: the church of the Intercession of the 
°eotokos Monastery and the cells of the nuns, the Presentation 
of the Virgin Mary Church and the Dormition of the Mother of 
God Metropolitan Church. 

°e biggest collection is at the Museum of History (28 of a 
total of 45 manuscripts), which we have also included in this 
presentation as an independent fund. Some of the most interesting 
works in these collections are of the unknown at the time man of 
letters, Priest Mavrudin So·aliyata, and the widely disseminated 
cult to St. King Milutin of Serbia in the handwritten notes in 
early printed editions and the related to it murals in the Interces-
sion of the °eotokos Convent for young girls and the reliquary 
with a fragment of the relics of St. Sava of Serbia, kept in the cell 
of nun Herouvima, together with the relics of St. Pantaleon. 

I would like to mention only a few interesting manuscripts 
and manuscript inserts in early printed books:

1. Out of the binding of the Miscellany ‘Sermons’ of the end 
of the 18th century at the Museum of History of the town of 
Samokov, Sam. Mus. Hist. Slavo 3, we took two fragments from: 
a Breviary, 15th century (4 sheets); a Book of the Apostles of the 
middle of the 14th century (8 sheets). 

2. In an early printed Menaion of 1741 in the Dormition of 
the Mother of God Church, Sam. Usp. В Inc. 10, again 7 sheets of 
a manuscript were found between the boards of the binding 
(front and back) – four between the front boards and four be-
tween the back ones.

I. 1 sheet of paper, a fragment of a prayer-book of the sec-
ond half of the 15th century.

II. 3 sheets of paper, a fragment of a canon-book of the 17th 
century which begins with Hymn 6 of a canon of Jesus Christ. 
°e full text of the canon was identi·ed in the Serbian psalm-
book with follow-ups from the beginning of the 17th century at 
the National Library in Belgrade, Pc 52, which served as the 
grounds of our dating.
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III. 4 sheets of paper, a fragment of a prayer-book of the 
second half of the 15th century containing the beginning of a can-
on for the deceased.

3. A manuscript fragment of 18 sheets was found in an ear-
ly-printed Menaion on the month of October of 1741, Sam. 
Usp. B. Inc. 118, where on the date of October 30 a text of the Life 
and Deed of St. Stefan Milutin is published. On sheet 1v of the 
fragment we ·nd the image of King Milutin in full height, with 
a crown and a cross in his hand, a copy of the so-called Rim-
nichki Srablyak, published by Synesius Zivanovich, Bishop of 
Arad in 1761.

4. I would not like to omit the Serbian copy of the Alexan-
dria of 1781, which we have found in the °eotokos Convent for 
young girls in Samokov, Sam. P.B. Slavo 2 of Priest Mavrudin 
So·aliyata. He is the same priest, information of whom we had 
also found in a colophon to a Great Prayer Book No 383 in the 
Chilandar Monastery on Mount Athos.

°e problem we have faced in the process of producing the 
Inventory of the manuscripts from Samokov was to select the 
approach to their systematization. So, the structure of the Inven-
tory was de·ned by the fact that it comprises mainly late manu-
scripts – dated from the 17th, the 18th, and even the 19th century 
and o»en it has not been very easy to de·ne a clear dividing line 
between the manuscript tradition in the proper sense of this no-
tion and the Revival archive documents. Excluded should be 
certain early fragments of the 14th and the 15th century, discovered 
in the bindings of early printed books, presented separately in 
every fund. 

°is necessitated to structure the materials employing the 
topographic principle. In fact the three main funds corre-
sponded to the location of ·nding the manuscripts: the Museum 
of History, the Intercession of the °eotokos Monastery, the 
Dormition of the Mother of God Metropolitan Church. Each 
fund contains description of the manuscripts, the archive docu-
ments, the manuscript fragments, and the inserts in the early-
printed books. °is delimitation within every fund was done to 
allow for the tracing to a certain extent the content of the per-
sonal libraries of some of the Chilandar taxidiots (travelling 
monks), e.g. Hieromonk (priest-monk) Seraphim, or of men of 
letters, such as Priest Mavrudin So·aliyata. 
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Lead by our aspirations to fully present the literary heritage of 
the town, we took the liberty to also include a number of manu-
scripts of the 19th century, which are mostly educational materials 
and copies of early-printed books. °ey are interesting evidence of 
the spirit of the epoch, of the Bulgarian literary language and, 
more speci·cally, of the history of the town itself. A number of 
these later manuscripts are directly related to the Samokov theol-
ogy school. In this respect of particular signi·cance and interest-
ing is the small collection of the Metropolitan Church which con-
tains seven manuscripts of the unknown until recently man of 
letters, Vasilii (Valko) Dobryuvich. °ese are musical manuscripts 
comprising a liturgical cycle. °ey have laid the foundations of the 
Samokov school of the art of singing, which has not been pre-
sented with speci·c evidence so far. °e identi·cation of this 
priest, as well as the clari·cation of certain periods of his life and a 
signi·cant stage of the art of church singing was accomplished 
thanks to the collection of the Metropolitan church. 

III. �e manuscripts from the State Archive in Tirana
Albania, and more especially the State Archive, still remain 

one of the least studied and, respectively, the most attractive on 
the Balkans. °e interest was provoked as early as in the 60s of 
the 19th century when in his book Description abrégée et histo-
rique de la sainte métropole de Belgrade, aujourd’hui Bérat 
(Alexoudes, 1868; See also the following editions in 1896, and 1900) 
Antim Alexoudis, Bishop of Berat mentioned some of the earli-
est codices preserved in the churches and the monasteries of 
Albania. Among them are Codex Purpureus Beratinus, known as 
Beratinus I and the gold codex of Antim, called Beratinus II (or 
Codex Aureus Antimi) which had been described earlier by P. 
Bati¸ol, (1885, 1887, 1891). 

Between the 60s and the 80s of the 20th century the collec-
tion was extended by manuscripts delivered to the State Archive 
from various monasteries, churches and private collections (for 
instance, the Four Gospels of Korcha 92 and 93 of the 10th cen-
tury were delivered as late as a»er 1980). 

In the works of C. R. Gregory (1900), A. Ehrhardt (1937), 
and K. Aland (1994) the Albanian evangelist manuscripts were 
included via reference to the information about them, presented 
by the aforementioned authors. 
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In the mid 60s Johannes Koder and Eric Trapp worked on 
the description of 25 manuscripts and fragments (Kоder – Trapp, 
1966,1968, 1972). °e collection was also studied for long years by 
Albanian theologian and expert T. Popa, whose notes are at-
tached to each manuscript and still provide invaluable source of 
information for every researcher. °ey are also evidence of his 
long-term research work in the ·eld, published in 2003 and sum-
marized in a treatise published in 2006 (Popa, 2006).

In 2003 in Tirana the Codices of Albania Miscellany was 
published comprising articles and studies published in various 
magazines in the course of approximately 150 years and covering 
the collection of Fund 488 of the Albanian State Archive, where 
100 manuscripts and 17 fragments from the 4th to the 19th centu-
ries are preserved. 

My study of the collection of Greek manuscripts in the State 
Archive in Tirana took place in May 2008 when Mr. Ivo Hadzhi-
mishev and I visited Albania under the ‘£e Balkans: a Crossroad 
of Civilizations’ Project of the Horizon Holland Foundation. °en 
we had the chance to establish a contact with Mrs. Nevilla Nika 
– Director of the State Archive in Tirana and she was very kind 
to grant us access to the Archive. In the course of our work we 
established that the bigger part of the manuscripts are not pre-
cisely dated; for instance, it turned out that the Four Gospels of 
Korcha No 93, dated from the 11th to the 13th century, was actually 
from the ·rst decades of the 10th century; the Four Gospels of 
Korcha No 92, dated from the 13th to the 15th century, had been 
produced as early as in the middle of the 10th century; the Four 
Gospels of Vlorë, dated from the 11th to the 12th century, turned 
out to have been produced far later (14th - 15th century) and had 
been written by scribe Matei – a fact, which had remained un-
noticed by those working before us. 

As a result of my multiple visits to the Archive in the following 
years, our ·rst observations concerning the illumination of the 
Greek manuscripts were published in 2010 – 2011 and summa-
rized in ‘£e Illuminated Greek Manuscripts from the State Archive 
in Tirana: 6th-14th century’ (Džurova, 2011). A catalogue was pub-
lished for the exhibition organized in So·a in August – September 
2011 on the occasion of the 22nd Congress of Byzantine Studies. 

In conclusion I would like to say that work with any indi-
vidual manuscript, fragment, collection coming from a big or a 
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small depository, monastery, church, or private collection is very 
speci·c and relevant criteria are de·ned for every speci·c case. 
However, in all cases, as I have already said in the beginning, it is 
not important only to ·nd a manuscript, it is of much greater 
signi·cance to preserve, describe, de·ne, localize and publish it. 
°en one has closed the cycle and opened the doors for the re-
searchers to follow. 

I shall ·nish with a colophon by Priest Mavrudin, preserved 
in the Serbian Alexandria of 1871: ‘He, who takes it (the book), he 
should o±en read it; if he would not read it, he should not have it. 
Amen.’

Is there a better wish for a conference such as ours, dedi-
cated to the rescued nomads, i.e. the manuscripts! 
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ЗОРАН РАНКОВИЋ

ФИЛОЛОГИЈА И СТАРО СРПСКО  
ПИСАНО НАСЛЕЂЕ

Као најважнији извори за изучавање историје једнога је-
зика, односно еволуцију говорног језика ранијих епоха, 

јављају се писани споменици и народни говори, односно, 
дијалекти. Није лако рећи који је од та два извора важ нији. 
Већина научника ипак сматра да су писани споменици важ-
нији извор за то проучавање; неки, међутим, предност дају 
живим народним говорима. 

У овоме раду указаћу на значај истраживања језика по-
сведоченог у старом српском писаном наслеђу. Српски књи-
жевни језик средњега века, као српска редакција старосло-
венскога – српскословенски језик – преносио се и трајао је 
око шест векова, све до тридесетих година 18. столећа када 
су Срби српску редакцију старословенског језика заменили 
руском. 

Основна карактеристика српскословенског језика јесте 
диглосија. Диглосија означава „употребу двају језичких ти-
пова у истој друштвеној заједници, уз функционалну ди-
ференцијацију тих типова. Функцију „вишег стила“ обав-
љао је српскословенски језик, док је народни језик функци-
онисао као „нижи стил“, прикладан за писање о стварима из 
свакодневног живота. То што су се оба система изражавања 
тако лако комбиновала и мешала, често суседујући у истом 
тексту, понекад и у границма исте реченице, знак је да се 
они нису осећали као два различита језика, него као два на-
чина изражавања у оквиру истог језика“.1 Стога се српски 
писани споменици посматрају као извори и књижевног је-
зика и живих народних говора. 

Српски средњовековни писани споменици, иако имају 
преимућства у проучавању историје народног језика ра ни-
јих епоха, морају се узимати опрезно. Познато је, наиме, да 
у реконструкцији народног језика на основу писаних спо-

1 П. Ивић, Језик у 
списима Св. Саве. 
Сава Немањић – 
Свети Сава, Београд 
1979, 169.
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меника има потешкоћа. Главна тешкоћа је, свакако, што у 
тим текстовима никада немамо живи народни говор, који 
можемо чути, већ један систем графије (писмо) и орто-
графије (правопис) који обично не одражава адекватно на-
родни језик, нарочито изговор. Осим тога, сваки је писани, 
књижевни језик, донекле вештачка, наддијалекатска или 
интердијалекатска творевина. Чак и онда када је тај језик у 
почетку близак живоме говору,2 он у каснијим фазама по-
стаје конзервативан и све се више удаљава од дијалекатске 
основице.3 То удаљавање од дијалекта врши се на тај начин 
што се народни, говорни језик, спонтано развија, у њему се 
јавља пуно нових особина, а писани, књижевни језик „љу-
боморно“ чува старе особине и споро усваја иновације. Због 
тога се писани језик, чак и у нашим најранијим споменици-
ма, разликовао, по многим особинама, од живог, говорног 
језика тога доба.4 

При свему овоме, мора се водити рачуна о томе да су 
наши стари споменици језички врло хетерогени. У цркве-
ним споменицима употребљава се углавном српска редак-
ција старословенског језика – српскословенски језик. Дуга 
српска редакцијска традиција и језички конзервативизам 
вековима су спречавали афирмацију народног језика у црк-
веним споменицима. 

Српскословенским језиком писана су углавном и дела 
старе српске књижевности (биографије, хагиографије, апо-
крифи и др.). У свим тим споменицима има, такође, знатно 
мање особина српског народног језика него у световним спо-
меницима. 

Световни споменици (повеље, писма, записи, натписи, 
законици и сл.) језички су мање конзервативни, у њима прео-
влађује народни језик, иако је, разуме се, и ту писана тра-
диција јака (има доста устаљених, стереотипних формула и 
обрта). То лепо показује схематичност наших старих пове-
ља, стереотипност у натписима и записима.5 

У проучавању историје нашега језика на основу писа-
них споменика, нарочито оних из ранијих периода, често 
није лако одредити где је и када споменик настао и ко је пи-
сар, јер је познато да су писари најчешће анонимни, а многи 
споменици су недатирани. Између више варијаната истога 
рукописа, често се не може знати која је варијанта старија и 

2 Старословенски је 
настао на основу 

говора Словена 
околине Солуна.

3 Језик се „окамењује“ 
или се говорни језик 

даље развија, а 
књижевни, као 

записан, постаје 
наддијалекатски, 

заједнички.

4 С. Вукомановић, 
Срп ски језик и његов 

раз вој, Београд 2006, 
193.

5 Имена, као посебни 
слојеви лексике, 

важно су сведочанство 
о прошлости различи-

тих етничких 
за јед ница. Али 

познато је да су имена 
драгоцен извор и за 
проучавање језика. 

Она су особити важна 
за историју језика, 

реконструкцију 
језичке прошлости. 

Понекад су то чак 
готово једина 

сведочанства о 
древним, изумрлим 
језицима, на којима 

нису сачувани писани 
споменици ни било 

какви други поуздани 
лингвистички и 

историјски докази; 
види: С. Вукомановић, 

Српски језик и његов 
развој, 205.
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да ли је неки од сачуваних рукописа оригинал.6 Стога је ве-
ома важно одредити време настанка споменика, јер у пре-
писе настале касније могу бити унесене, од стране преписи-
вача, језичке особине којих није било у оригиналу.7 За одре-
ђивање времена постанка неког споменика драгоцени су 
нам, поред језичких и палеографских одлика и други, инди-
ректни докази (нпр. имена владара и других знаменитих 
личности којима је споменик посвећен, или се они ту поми-
њу, а зна се када су живели). Примера ради, Летописне бе-
лешке и други састави (Хаџи-Рувимов зборник), сигнатура 
IX D 22/20, српска рукописна књига Народног музеја у Пра-
гу, састављена из два дела, двојице писара од којих је један 
Хаџи-Рувим, датирана је другом половином 18. века на ос-
нову записа на њеним маргинама. Хаџи-Рувим Нешковић 
или Ненадовић (1752–1804) оставио је запис на крају руко-
писа године 1787. у манастиру Вољавчи, чији је игуман у то 
време био. Сличност дуктуса без детаљне палеографске 
анализе, није довољна да потврди да је Хаџи-Рувим писао и 
први део рукописа, настао најраније у време патријархата 
Калиника II (1765–1766) којим се окончава списак пећких 
првосвештеника. С друге стране, записи на л. 8б који говоре 
о познатим сарајевским личностима и збивањима из 1749, 
односно 1682. (тим редоследом), исписани су руком која је 
наставила писање књиге. Једна писарска рука, затим, поре-
дак, као и место тих записа, дописаних у наставку првог де ла 
а не на крају другог где има неколико празних страница, 
указује на то да нису настајали спонтано, у време када су се 
описани догађаји одиграли. То потврђује и постојање пред-
лошка записа из 1682. Према томе, кодиколошка целинана 
стајала је поступно у другој половини 18. века, тачније, у 
периоду између укидања Српске патријаршије (1766) и 1787. 
године.8

На основу индиректних сведочанстава може се понекад 
одредити и област, крај, па чак и место одакле споменик по-
тиче. Ипак, у одређивању места постанка неког споменика 
највише нам помажу покрајинске дијалекатске особине 
унесене из језика писара или преписивача. Према тим осо-
бинама доста поуздано се може одредити са којег је подручја 
писар. Само, разуме се, није лако одвојити локалне, дија-
лекатске особине од других (пре свега традиционалних, 

6 Понекад је у оваквим 
случајевима значајна 
текстологија.

7 Цароставник  
манастира Студени-
це (Праг, Народни 
музеј, IX H 8; опис 
рукописа: И. 
Шпадијер, В. Тријић, 
З. Ракић, З. Ранковић, 
Српске рукописне 
књиге у Чешкој,  
Београд 2015, 85-89) 
садржи одлике језика 
Св. Саве – његов  
ауторитет сигурно је 
утицао на то да се 
језичке одлике 
сачувају и у препису; 
види: П. Ивић, Језик у 
списима Св. Саве.  
Сава Немањић –  
Свети Сава, 167-175. 
Стога су важне и  
потврде о ономе што 
се већ зна, ради 
дијахронијске  
анализе.

8 О овој рукописној 
књизи види: И. 
Шпадијер, В. Тријић, 
З. Ракић, З. Ранковић, 
Српске рукописне 
књиге у Чешкој,  
Београд 2015, 35-38.
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књишких особина). Међутим, кад се тачно одреди аутен-
тичност писаног текста, тј. кад се утврди је ли то оригинал 
или препис, затим време постанка, писар (или писарска 
школа у којој је споменик настао), онда је релативно лако 
утврдити порекло и хронологију језичких особина. Тада пи-
сани споменици, у којима понекад и за дужи период може-
мо пратити еволуцију и развојне етапе многих језичких осо-
бина, представљају незаменљиву грађу за историју језика.9 

Постоје и многе друге могућности за ближа или шира 
лоцирања рукописа. Пружају их некада ортографски и је-
зички показатељи, као и неке палеографске особености. Та-
ко су неки од преписа на основу правописних елемената и 
језика10 везани својим настанком за босанске скрипторије, 
поједини за призренско-тимочку област, а неки за македон-
ске преписивачке центре. Али много већи допринос ближој 
идентификацији рукописне књиге, с обзиром на писара и 
место настанка, пружа метод атрибуције рукописа. Бројни 
фрагменти су припојени својим матичним рукописима, от-
кривени су многи непотписани писари, потврђени су мно-
ги преписивачки центри.11 

Пажње вредно је споменути садашња два српска руко-
писа из периода 17-18. века који су похрањени у Националној 
библиотеци у Бечу – Cod. Slav. 66 и Cod. Slav. 67. Ова два 
рукописа некада су чинили целину образујући кодекс који 
би био означен као Псалтир са последовањем. Међутим, у 
једном тренутку, вероватно приликом рестаурације, једин-
ствени рукописни кодекс подељен је на два дела: Псалтир 
(Cod. Slav. 66)12 и Псалтир с последовањем (Cod. Slav. 67)13 – 
садржи текстове последовања који се јављају као додатак 
псалтирима. Палеографском и језичком анализом утврђу-
јемо да је оба рукописна дела исписао исти писар, а, осим 
тога, Cod. Slav. 66 завршава се осмом свешчицом а Cod. Slav. 
67 почиње деветом свешчицом и текстови се, садржински, 
надовезују на претходни рукопис. То упућује на закључак да 
су то сада делови некадашњег јединственог рукописног ко-
декса – Псалтира са последовањем. 

Слично овоме примеру јесте и пример рукописног Ар-
хи јерејског чиновника из последње трећине 17. века који ула-
зи у састав рукописне збирке Библиотеке Гркокатоличког 
богословског факултета у Прешову.14 Према филигра но-

9 С. Вукомановић, 
Српски језик и његов 

развој, 195-196.

10 Писар понекад мења 
писмо, боју мастила, 

пера или дуктус, па су 
правопис и језик 

одређујући.

11 Љ. Штављанин-
Ђорђевић, М. 

Гроздановић-Пајић, Л. 
Цернић, Опис ћи-

рилских рукописа На-
родне библиотеке  
Ср бије, I, Београд  

1986, VIII.

12 G. Birkfellner, 
Glagolitische und 

Kyrillische 
Handschri±en in 

Österreich, Wien 1975, 
77-78.

13 G. Birkfellner, 
Glagolitische und 

Kyrillische 
Handschri±en in 

Österreich, 382-383.

14 R. M. Cleminson, 
Cyrrillic Manuscripts in 

Slovakia. A Union 
Catalogue, Martin 1996, 

96-98.
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лошкој датацији R. Clemminson-а, књига је настала почет-
ком 17. века. Међутим, опис водених жигова са контрамар-
кама и паралеле које наводи нису довољни да се са сигур-
ношћу временски одреде, јављају се наиме кроз читав 17. 
век. Према палеографским и језичким одликама, рукопис је 
исписан у трећој трећини 17. века. У прилог таквом датовању 
иде и сликани украс. Основни текст исписала су два писара 
из истог писарског центра. У целини, писмо првога, главног, 
писара може се, на основу дуктуса, приписати Христофору 
Рачанину, чији је најстарији, данас нама познат рукопис, ис-
писан 1666-1668. године.15

Треба, свакако, имати у виду то да се сваки усмени и 
писани језик, чисто споља, у материјалном, физичком об-
лику међусобно разликују. У том погледу, то су два сасвим 
различита језика. Познато је да се усмени језик јавља, на-
стаје, остварује и испољава у звучном, акустичком виду. Ње-
гов настанак, образовање гласова, речи, реченица чисто је 
физиолошко – физичко. У људима постоји читав један го-
ворни апарат, који рађа гласове, њихову физиолошку (арти-
кулацијску) и физичку (акустичку) материјалну страну. У 
писаном језику, међутим, свега тога нема. Тамо је језик ви-
зуализован и његову материјалну основу чине графички зна-
ци, графије, слова.16

Ту је у графијама и ортографијама које су утемељене на 
филолошком принципу графички добро представљен, обе-
лежен само фонолошки систем усменог, говорног језика. Ме-
ђутим, и када нема те физичке корелације између графије и 
гласова може се из старе графије и ортографије, начина обе-
лежавања појединих гласова, путем филолошке и лингви-
стичке анализе, нешто сазнати о гласовној природи тих ста-
рих, ишчезлих гласова.

У периоду 13-15 века, српски гласовни систем претрпео 
је неколико промена: полугласник (у јаком положају) се во-
кализовао (од 17. века се и бележио), јат (ѣ) је развио своје 
рефлексе, група вь- на терену штокавског наречја дала је у-, 
у народним говорима дошло је до метатезе вс- у св-.17

Узмимо за пример стари глас обележен словом јат. То 
је, нарочито у почетку, глас велике акустичке флуктуације, 
неомеђености, и стога је био подложан, много више од дру-
гих старих вокала, унутрашњој гласовној еволуцији у поје-

15 О преписивачком 
раду Христофора Ра-
чанина види: К. 
Шкорић, О Рачи и  
рачанима. Ћирилске 
рукописне књиге  
Библиотеке Матице 
српске, књ. 6: 
Стихологија 
Кипријана Рачанина, 
Нови Сад 1996, 17-20.

16 С. Вукомановић, 
Српски језик и његов 
развој, 217. 

17 А. Младеновић, Еле-
менти историје 
српскохрватског 
језика. Opšta 
enciklopedija Larousse, 
1, Beograd 1971, 421.
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диним словенским језицима и дијалектима. У старословен-
ским споменицима има неколике ортографске вредности: 
њиме се обележава истоимена фонема (вѣра), прејотовани 
вокал ја (ѣко, моѣ) и вокал а иза палаталних сугласника 
(волѣ, кланѣти). Теоријском анализом старословенског гла-
го љичког правописа наука је одавно дошла до сазнања да су 
Словени, чији је дијалекат узет за основицу старословен-
ског, јат изговарали као широко отворено е, дакле вокал 
померене артикулације, који није био ни чисто а ни чисто е, 
већ један глас са елементима оба та вокала (ä).18 На српском 
говорном подручју јављају се екавски, икавски и и/јекавски 
рефлекси јата, односно рефлекси: е, и, ије/је. У својој нај-
чистијој форми, јат има екавски рефлекс, што потврђују 
богослужбене књиге српске провенијенције, без обзира на 
дијалекатску базу где су настале, или са које потичу њихови 
писари.19 Међутим, употреба посебног слова (ѣ) омо гу ћа-
вала је његову замену и другим рефлексима. Примера ради, 
у Роудњичкој александриди из 16. века,20 текст је исписан са 
икавским рефлексом јата (чловичаски, видивши, насмиав 
се бижи); изузетно, среће се и јекавски рефлекс јата (оржѣ) 
и прелазак јата у а (брꙁо га к мани доведите, к мани посилаите). 
Рефлекс и уместо јата (насмїꙗв се) јавља се нпр. и у Зборнику 
разнородних састава из 1645/6., који је похрањен у Народ-
ном музеју у Прагу (сигнатура IX H 16).21 У Јазачком апосто-
лу из 1541. године (Библиотека Матице српске, РР III 38), који 
је исписао јеромонах Јован, јавља се лигатура ѥ уместо ети-
молошког јата (гнѥвь), што указује на изговор.22

Самогласничко р сачувало се у већини српских дијале-
ката, односно у штокавском наречју. У чакавском и у севе-
розападном делу кајкавског наречја углавном је дошло до 
девокализације самогласничког р у ар, односно у ер. При-
мери тога типа јављају се, рецимо, у Роудњичкој александри-
ди из прве половине 16. века: (од парве, барꙁо, сардећи се, смартю).23 
И самогласничко л се у књижевном језику чува, али се у ру-
кописним књигама јављају и рефлекси лу (Братков минеј) и 
љу (Београдски паримејник).24

Ексцерпирани материјал пружа једном филологу мо-
гућ ност да у њему нађе одређене појаве и могу му бити пу-
токаз, а то је и један од циљева описа. У приказу правописа 
наводе се елементи уобичајени за одређену правописну 

18 С. Вукомановић, 
Српски језик и његов 

развој, 219-220.

19 Ј. Грковић-Мејџор, 
Језик „Псалтира“ из 

штампарије 
Црнојевића, Подгори-

ца 1993, 45-50. 

20 И. Шпадијер, В. 
Тријић, З. Ракић, З. 

Ранковић, Српске ру-
кописне књиге у 
Чешкој, 143-144.

21 И. Шпадијер, В. 
Тријић, З. Ракић, З. 

Ранковић, Српске ру-
кописне књиге у 

Чешкој, 102.
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традицију којој неки рукопис јасно припада. У области фо-
нетике наводе се потврде рефлекса некадашњих полугласа, 
уколико постоје, као и рефлекси јата, а констатују се и дру-
ге нађене појаве настале под утицајем народног језика. По-
себно су истакнути случајеви, који су последица утицаја 
предлошка – попут русизама, бугаризама и сл. У морфо-
логији, пажња се задржава на дублетним формама и на ино-
вацијама које су настале под утицајем народног језика.25 
Поједине језичке појаве у старим српским рукописима могу 
бити значајне као један од елемената у ближем одређивању 
њихове провенијенције. А у резултату праћења релевант-
них језичких појава у рукописним књигама „лежи потврда 
мишљења, већ уоченог у литератури, да су се црте говорног 
порекла одразиле у великој мери паралелно и у споменици-
ма књижевног карактера и да и ови, као и споменици све-
товне тематике, треба да послуже као равноправни извори 
у проучавању историје српског језика“.26

Рукописно наслеђе се не уништава, јер оно сведочи о 
културним дометима етноса који га баштини. Старо српско 
рукописно наслеђе је, на жалост, у великој мери уништено у 
ратовима, природним непогодама и нагрижено зубом вре-
мена. Ипак, сачувани остаци, од којих су неки расути по 
збиркама и библиотекама диљем света, сведоче о сјају јед-
нога времена – његовим уметничким и духовним потреба-
ма и интересовањима, дометима и укусу епохе и њене елите. 
И данас постају извор, можда и примарни, за поглед у ди-
јахронију српског језика. Отуда се као природан, научни и, 
надасве, национални задатак намеће њихово проучавање. 

Philology and Old Serbian Written Heritage
Summary

Starting from the point that the most important sources 
for the study of the history of the Serbian language are 
written monuments and national dialects, in this paper 
the author points to the importance of the research of the 
language of the old Serbian written heritage.

Key words: Serbian Slavonic language, Serbian language, 
diglossia, Serbian manuscripts, archaeography.
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THE “SALVATION“ OF THE SLAVONIC 
MEDIEVAL MANUSCRIPTS – A MAIN 

ACTIVITY OF THE RESEARCH CENTRE 
FOR SLAVIC AND BYZANTINE STUDIES 

“PROF. IVAN DUJCEV”

2016 marked the 30th anniversary of the Center for Slavic 
and Byzantine Studies "Prof. Ivan Dujčev" at So·a University St. 
Kliment Ohridski. °roughout its existence the institution formed 
its multidisciplinary scienti·c research pro·le, including com-
plex study of the relations between Slavs and Byzantium as a 
basis for forming their common Orthodox culture, as well as the 
conservation, scienti·c processing and promoting of the manu-
script heritage of the Balkans. Manuscripts representing all writ-
ten traditions of the Balkans in the broad chronological range 
from the 9th to the 19th century are kept in the Centre. °is 
manuscript heritage includes the largest collection of Greek 
manuscripts in Bulgaria (460), 126 Slavic manuscripts, and over 
250 Oriental (Turkish and Arabic). °e scienti·c archives and 
photo archives of our eminent professors, such as the photo ar-
chive of prof. Assen Vasilev (Art Historian), represent a separate 
fund. Basically, work on the implementation of these long-term 
research projects is organized in several directions established in 
the process of growing application of digital technology in the 
humanities: begins with the traditional methods of preparing 
scienti·c publications related to the collection (checklist, cata-
logs and repertoires), restoration activities and long-term proj-
ects for the digitization of manuscripts and archives in order to 
create a modern digital library. At the same time promotion of 
the activities of the institution by organizing a number of exhibi-
tions is performed.

Publishing activities were launched soon a»er the establish-
ment of the Centre, and today it has more than 80 editions in 12 
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publishing series. Among them, particularly representative of 
the collection, are the Checklist of Greek Manuscripts, the In-
ventory of Slavic Manuscripts, the Catalog of Legal Manuscripts, 
of the Liturgical, two volumes of Watermarks Albums and the 
Repertoire of Ornamented Greek Manuscripts – Volume I, 
(Dzou rova 2006), and the manuscripts from the 9th-10th century. 
Publication of two more volumes is pending – 11th – 12th and 13th 
– 14th. One of the ·rst completed projects of the Centre is micro-
·lming (in black and white) of the codes. It was accomplished 
with the support of the °yssen Foundation. In recent years the 
Greek manuscript collection has increased by 5 Greek manu-
scripts. At this initial stage of work on the description and initial 
publication of manuscripts from the collection Bulgarian-Greek 
teams were formed, leading international specialists were in-
volved as experts, and at the scienti·c meetings organized - most 
of all the First and Second Round Tables - the principles of de-
scription of the manuscripts were set out, and reports and ana-
lyzes of the activities - research and conservation and restora-
tion, were made. In the course of these discussions, Bulgarian 
specialists were trained. 

I.  �e restoration – a classical method for “salvation”  
of manuscripts.

°e restoration laboratory of the Center for Slavic and Byz-
antine Studies "Prof. Ivan Dujčev" at So·a University St. Kliment 
Ohridski was established in 1993, through the e¸orts of the di-
rector of the Center at that time - Professor Aksinia Djurova. °e 
main task is the protection, restoration and studying of the book 
fund owned by the library "Elena and Ivan Dujčevi." With the 
support of the Japanese government and Sumitomo Foundation 
– Japan, the workshop is equipped with materials and equip-
ment, and Japanese specialists demonstrate their methods of 
restoration. With their support a manner of work is gaining 
ground, which is consistent with recent achievements in the ·eld 
of restoration and world standards. 

A guiding principle in the work of the laboratory is the min-
imum intervention in the process of restoration in order to pre-
serve the fundamental codicological characteristics of codes. 
Manuscripts are rebound only when necessary. Only reversible 
materials and technologies which do not harm the original sub-
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stance are used. Complete documentation of the underlying 
transactions and materials used is prepared, with a view to an 
adequate further intervention if necessary. 

Restoration intervention, partial or complete, was applied in 
nearly 80 of the Greek manuscripts - codes and fragments. Par-
ticular attention is paid to the preservation of bindings. °e 
Greek manuscript collection of the Prof. Ivan Dujčev Centre 
features a large number of authentic bindings and preserved 
structure of the code, that are of interest to specialists in codicol-
ogy and art history. For example, manuscripts in poor condition 
undergo thorough restoration: unbinding, sheet-casting, new 
sewing and strengthening of the binding. Various partial resto-
ration works are carried out - sewing the paper body, strength-
ening parts of the binding.

Restorers who have worked in the laboratory of Prof. Ivan 
Dujčev Centre endeavor to continually enhance their skills and 
improve the technical equipment of the laboratory by participat-
ing in various international projects (Decheva 2007). 

Our cooperation with Vestigia Manuscript Research Centre 
at the University of Graz, Austria, dates back to 2007. Under this 
contract the restorer from Prof. Ivan Dujčev Centre gets the op-
portunity to work in the restoration laboratory of the University 
Library in Graz, as well as to get acquainted with the activities in 
other similar institutions in Austria. °e laboratory team par-
ticipated in the International Conference on Preventive conser-
vation in Sibiu, Romania in 2007. °e participation of a restorer 
from the Center in the Summer Seminar in the Study of Byzan-
tine bindings, organized by the Ligatus Research Center at the 
University of Arts in London, England and held in °essaloniki 
/2009/, was ·nanced. 

Together with the colleagues from Vestigia, scienti·c expe-
ditions were organized to explore the medieval Slavic and Greek 
manuscripts in Macedonia (Ohrid, Institute for Monuments of 
Culture) and Albania (Tirana, State Archives). °e training of a 
scholarhip student from the University of Macedonia was fund-
ed, with practical work in the ·eld of preservation of the written 
cultural heritage at Prof. Ivan Dujčev Centre. °e result of this 
scienti·c cooperation was the participation of these institutions 
in the exhibition "°e Glow of Byzantium. Greek Manuscripts 
VI-XIX Century", organized within the XXII International Con-
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gress in Byzantine Studies, and some of the codes were shown to 
the general scienti·c community for the ·rst time. °e catalog 
for the exhibition gives a very good idea of its purpose and scope.

A restorer from Prof. Ivan Dujčev Centre was included in 
the international team working on the project °e Language of 
Bindings, under the guidance of the Ligatus Research Center at 
the University of Arts in London, England. 

In 2010, the restoration laboratory of Prof. Ivan Dujčev Cen-
tre began work on a bilateral project with Romania under the 
Scienti·c Research Fund entitled "Study of the inÄuence of the 
environment on the leather and parchment in the Byzantine and 
post-Byzantine manuscripts concerning their conservation and 
restoration". 

°is allows the Laboratory to develop also original methods 
to prevent aging of the texts, such as the 2015 Project "Return to 
the scienti·c use of medieval texts a¸ected by corrosion of iron-
gallic inks."

II.  �e Digitzation as an instrument  
of preserving manuscripts

All these scienti·c and applied studies allowed to develop an 
overall concept for the further preservation of the manuscript 
collection, including its digitization according to the modern 
requirements for setting up electronic databases and digital li-
brary resources. °e annual checks of the condition of the man-
uscripts in the collection indicate that the key measure for pre-
serving and prolonging the life of the manuscripts remains re-
stricting the access to them. At the level of development of mod-
ern technology, it is possible to develop their adequate substitute 
– easy to use, mobile and a¸ordable with great durability in time 
and with high quality of reproduction of the characteristics of 
the original.

°e original manuscripts are used as basis of the digital ar-
chive of the manuscript collection. °us, high-quality color cop-
ies are produced and the condition of the collection is docu-
mented. On the choice of method for the digitization the follow-
ing considerations were taken into account: scanners used for 
Äat objects (images, separate sheets) are not suitable for manu-
scripts, since excessive lea·ng of the paper bundle hides dangers 
to its integrity, and in thicker codes image quality is not achieved. 
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°e issue of protecting the paper bundle from rupture also stands 
when shooting with a digital camera from a tripod. Classic pho-
tographic lighting emits heat which is not suitable for continu-
ous operation with manuscripts. A method was chosed which is 
consistent with the requirements for application of minimum 
stress on paper and binding. When choosing the necessary equip-
ment, the experience of the Centre for digitization at the library 
of Carl Franzen University in Graz, Austria, one of the leaders in 
Europe in conservation and restoration of manuscripts, was used. 
We received from them the system Travellers Conservation Co-
py Stand, which is a portable and smaller version of Kameratisch 
6545 UBG, which was constructed more than ten years ago. Eng. 
Manfred Meyer is the author of both products (Haralampiev 
2007). 

°e main element in the design of the system is the stand for 
placement of the manuscript, which prevents its being opened at 
more than 120°, thereby preventing the binding and the bundle 
from rupture. °e ·lming camera is located alongside over the 
·lmed page and can move horizontally and vertically to it. Once 
placed, the code is not moved and turned for each shot. All sheets 
are ·lmed recto, then all sheets are ·lmed verso. Special so»ware 
arranges the sheets. °e object is illuminated by two light sourc-
es arranged symmetrically, each composed of six electronic di-
odes with color temperature of 5500 K, which do not heat the 
original and provide even illumination. If the sheets need to be 
held a light, curved plane of plexiglass is used, thereby avoiding 
glare from the lights and only a minimal part of the surface of the 
sheet is touched. °e structure is equipped with a system for 
controlling the scale of the page in the shot. °ere are two laser 
beams, which join and separate when the distance is changed 
due to the lea·ng of the book, showing to the person making the 
·lm how much he should draw near or move away the camera. 
To make the image a pedal connected to the camera is used, so 
that the hands of the person shooting remain free. °e camera is 
Sony DSC-R1. Filming of a midsize manuscript (up to 150 sheets) 
with the system takes about one business day, including process-
ing the data in the computer. 

°e manuscripts are captured simultaneously in RAW (SR2) 
and JPEG format at maximum resolution of the camera of 10 
mega pixels, where the size of the ·les is about 20 MB for the 
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RAW format and 4MB for the JPEG format respectively. For 
long-term storage of the ·les external hard drives and optical 
drives DVD-R are used, as well as discs for users containing only 
JPEG format.

We are currently preparing the transfer of digitized resources 
on a server with external hard drives, providing reliable storage.

Digitization of Slavic manuscripts, the number of which is 
smaller, has already been completed. °ey are part of the Univer-
sity Digital Library and are available entirely online. To the so 
prepared digital library the corresponding metadata containing 
information about each script is prepared as follows: signature, 
date, name/genre de·nition, writing material, ·ligree index, num-
ber of sheets and short contents. °ese will be the criteria for 
search in the metadata in order to facilitate users. °e Greek 
codes whose digitization still continues will be proceeded with 
likewise. In the long term providing access to metadata and to 
manuscripts - partly - and in the web, is envisaged.

°e high image quality, the easy access to digital copies, are 
helping researchers even now. Our library now executes orders 
for individual sheets of manuscripts that can be received by e-
mail. For larger ·les, or for the whole manuscripts, optical discs 
are sent by post or the various possibilities of electronic clouds to 
transfer large amounts of information are used.

ІІІ.  Rescue of endangered collections outside  
the Ivan Dujćev Centre. 

For the thirty years of existence of the Centre the research-
ers, working for it, have participated in various expeditions and 
·eld studies. Of great signi·cance for the search and the preser-
vation of literary heritage were the expeditions, organized in 
various churches and monasteries at the invitation of their ab-
bots and churchwardens. °ese visits yielded great results, as 
they created an opportunity for a thorough review of the literary 
fund of a number of churches, registration of the available books 
and elaboration of directions for their future preservation and 
safe-keeping where necessary. It is well unknown that the num-
ber of constitutional monastery libraries, i.e. those of them which 
have been preserved since the time of foundation of the respec-
tive places of religious seclusion, is very small and their preserva-
tion and upgrading is a task of great signi·cance. Collecting and 
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keeping the codices in modern libraries is not always the best 
solution. For this reason our teams, which always include an 
expert in restoration, sometimes work in situ. 

In 2010 and 2013 Ph.D. Nikifor Haralampiev, who had just 
defended his dissertation thesis, visited the Saint George Zograf 
Monastery on Mount Athos. °ere he, in collaboration with the 
philologists and the historians participating in the expedition, 
thoroughly reviewed the manuscript collection and produced 
instructions for the preservation of the valuable codices. He also 
took active part in the elaboration of the conception (frame of 
reference) of the new manuscript depository, which is already a 
fact and meets fully all modern world standards in the ·eld: tem-
perature regime, humidity, storage of the manuscripts in boxes 
of non-acid cardboard. °e process of their digitalization was 
started and later completed. In addition, he undertook several 
urgent in-situ restoration works without any detriment to the 
integrity of the fund and without moving the manuscripts out. 

In a similar way methodological support has been provided 
for the construction of modern depositories and a laboratory at 
the biggest Bulgarian monastery, i.e. the Rila Monastery. °ere, 
our ·rst task was to upgrade the quali·cation of the librarian 
who was awarded MA degree in the ·eld of library studies and 
scienti·c information, as well as in the ·eld of preservation of 
the literary heritage at the Ivan Dujćev Centre of Slavo-Byzan-
tine Studies (CSBS). Currently, the e¸orts are focused on the ·-
nal upgrading of the manuscript depositories via provision of 
modern equipment. Periodically the expert in restoration at 
CSBS ‘Ivan Dujćev’ visits the library to provide instructions con-
cerning the special regime of individual codices, as well as to 
perform restoration works on various medieval documents of 
signi·cance for the history of the monastery. Methodological 
support for the development of the electronic catalogue of the 
manuscripts is also rendered regularly. Entirely renovated was 
the depository of early-printed editions of the literary fund (Ve-
linova 2011). 

°e work on the manuscript collection at the Troyan Mon-
astery was of great success. With the blessing of the Holy Synod 
of the Bulgarian Orthodox Church (BOC) a frame contract on 
collaboration has been concluded and 26 manuscripts have been 
temporarily handed over to CSBS. Disinfection and reinforce-
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ment of the most endangered codices has been performed, as 
well as digitalization of the entire collection. In addition, we have 
produced an updated concise catalogue indicating the changes 
of the manuscript fund compared to 1980 when the ·rst descrip-
tion of the manuscripts was done. °e collection has been ex-
tended by four new codices which the current Father Superior, 
Father Sionii, has found in smaller units of the monastery and 
villages in the vicinity. °eir cataloguing and publishing as a part 
of the monastery collection not only contributed to making it 
legitimate, but also to preventing unscrupulous actions against it 
as well (Dzurova, Velinova 2016). 

Scienti·c and methodological assistance is also provided to 
a number of national and regional museums where manuscripts 
are being kept. °e initial e¸orts were oriented to the collection 
of the National Literary Museum, where four manuscripts are 
kept: one of them is of the 14the century, one is of the 16th century, 
and two are of the 19th century. Of particular interest is the fate of 
a manuscript comprising sermons of avva Dorothei of the 14th 
century. °e fragment at the National Literary Museum contains 
67 sheets. °ey were identi·ed as a part of the same manuscript 
from which the fragments at the Ivan Dujćev Centre come – 16 
sheets, as well as 47 sheets at the Tver Museum, described by A. 
Turilov in collaboration with our colleague Irina Pozdeeva. 
Identi·cation of the three fragments as parts of the same manu-
script had been performed in our laboratory and the inventory 
list was published in 2010 (Velinova 2010). 

Restoration works were performed on two parchment man-
uscripts at the Kyustendil Museum – the Kyustendil Triodion 
and a Gospel, both of the 14th century. °e Varna Museum of the 
Revival o¸ered a case of special interest: there our colleague Fa-
ther Kozma (Krasimir Popovski 2015) identi·ed a parchment 
fragment of a Triodion of the 13th century which was in an ex-
tremely deplorable state. °e fragment was restored at our labo-
ratory, where thanks to the modern equipment, the parchment 
was moistened (humidi·ed), its size was restored to a certain 
extent, because the material had become too dry (Popovski 2014). 
At present it is kept in special conditions in a box made in the 
laboratory and it is displayed at the museum. °is case provided 
the reason to review the entire fund of the museum, as well as to 
update the existing inventory lists, and to provide a short train-
ing course for the expert in charge of the manuscripts there. 
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ІV. Work with manuscript collectors.

°is is not quite a standard approach to the problem of pre-
serving the Slavonic manuscript heritage. However, when rela-
tions of trust and toleration are established, work with them can 
also yield good results. For the last 15 years CSBS ‘Ivan Dujćev’ 
has worked in close collaboration with one of the greatest Bul-
garian collectors, Mr. Rumen Manov. He has o»en been ren-
dered assistance with identi·cation of various antiquarian mate-
rials. As a result of our serious scienti·c and popularization work 
(organization of exhibitions, publishing of catalogues, etc., which 
also displayed exhibits extended by him), a high level of coop-
eration has been established. Mr. Rumen Manov has donated 
more than 13 manuscripts and manuscript fragments to the Cen-
tre thus enriching our collection of Slavonic manuscripts with 
codices by famous Bulgarians scribes, e.g. Priest Todor Pirdop-
ski, Neo·t Rilski, etc. His last donation was made during the 
celebration of the 30th anniversary of Centre Ïvan Dujcev”, when 
he gave to the library three manuscritps: a sticherarion, an epistu-
la-collection and service book.

In conclusion I would like to note that the preservation of 
Slavonic manuscripts and their rescue from adverse storage con-
ditions or unscrupulous actions is a long-term and complex task. 
It can be performed successfully not only in laboratory condi-
tions, but mainly in the process of ·eld studies, via intensive col-
lector activities, training of a variety of specialists and followers, 
who consider that the Slavonic manuscript heritage is a material 
carrier of historic memory and national identity. 
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АНА РАШКОВИЋ

ПОСЛЕДОВАЊА СРПСКИМ СВЕТИМА  
У РУСКИМ БОГОСЛУЖБЕНИМ  

РУКОПИСИМА XV-XIX ВЕКА  
КАО ЈЕДАН АСПЕКАТ  

РУСКО-СРПСКИХ КУЛТУРНИХ ВЕЗА

Дуга историја руско-српских културних веза представља 
смену периода у којима су сестринске помесне цркве, у 

зависности од економско-политичких околности, помагале 
једна другој. Са једне стране, руски утицај на култ, богослу-
жбени језик, богослужбене књиге и црквену уметност у Срп-
ској правславној цркви долази као резултат слања великог 
броја богослужбених књига, отварања руских школа, дола-
ска руских и малоруских учитеља, а касније и делатности 
њихових ученика-носилаца истих тежњи1. Као резултат 
русификације у XVIII веку Српска црква добија нов бого-
службени језик, србуљске рукописне и штампане књиге би-
вају замењене руским, што доводи до потискивања читавог 
низа последовања српским светима. У овим тешким усло-
вима, из тежње да се сачувају и на једном месту саберу 
службе светим Србима, настаје посебан тип празничног ми-
неја – Србљак2.

Са друге стране, три века пре тога, култ Срба светитеља 
у Руској православној цркви настаје као резултат руско-
српских веза преко Атоса и Цариграда, али и многих срп-
ских манастира, који су преко монаха-молилаца за помоћ, 
одржавали контакте са Русијом. Сагледани кроз призму по-
следовања српским светима у руским богослужбеним руко-
писима, ови култови су били тема веома малог броја студија 
и у српској и у руској науци3, иако представљају веома зна-
чајан аспекат културних веза две православне помесне црк-
ве. У том светлу, данас, када се све више ради на обнови свих 
елемената црквене уметности, укључујући и црквено поја-
ње, које је, нарочито код нас, помало запостављено у односу 

1 Видети 
Вукашиновић, 2010: 

255-318, Вукашиновић, 
2012: 93-117

2 Вукашиновић, 
2010: 307.

3 Овој теми није 
посвећено ни једно 

монографско 
истраживање, она је 

дотицана у оквиру 
ширих студија, вид. 
Филарет, 1894; Голу-

бинский, 1903; Архие-
пископ Сергий, 1901, 
1876; Спасский, 2008; 

Павловић, 1965. Ретки 
радови посвећени 

овој теми обухватају 
само или описе руских 

рукописа на основу 
којих се изводе 

закључци, вид. Смир-
нов, 1936, или су пак 

студије које настају на 
основу ликовних из-
вора вид. Петковић, 

1975, или малог броја 
рукописа вид. 

Богдановић, 1977, мада 
су њихови закључци 

за ову тему драгоцени. 
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на друге црквене уметности, проучавање старих руских бо-
гослужбених појачких рукописа добија на својој актуелно-
сти. Рукописне књиге, којима посвећујемо ове редове, пред-
стављају драгоцена сведочанства о односу српске и руске 
православне цркве на пољу културе и црквене уметности у 
једном дугом и тешком историјском раздобљу. 

Шире проучавање и разумевање једног култа у најмању 
руку подразумева службе, житија, иконе, фреске, храмове и 
култна места, што укључује више црквених уметности као 
што су црквена књижевност – поезија и проза, музика – црк-
вено појање, сликарство – иконопис и фрескопис, архитек-
тура. Ми ћемо се ограничити на црквену поезију и музику, 
као кључне елементе једног култа, односно на оне рукопис-
не књиге које у себи садрже нотирана и ненотирана после-
довања српским светима. 

У оквиру наших досадашњих истраживања по рукопи-
сним одељењима најзначајнијих руских библиотека4, про-
нашли смо велики број богослужбених рукописних књига 
руског порекла које садрже последовања српским светима. 
Прегледане су десетине рукописних збирки и фондова међу 
којима су најзначајније библиотеке великих манастира, 
преписивачких центара али и приватне колекције учених 
људи, академика, професора, свештеника и богатих тргова-
ца-колекционара. Из више десетина описа у којима је пре-
гледано више десетина хиљада јединица, изабрано је и пре-
гледано преко 1000 рукописних књига. Материјал истра-
живања биле су месецословне рукописне појачке књиге го-
дишњег богослужбеног круга са и без руске неумске (знаме-
не) нотације. Од ненотираних рукописа то су: минеји – ме-
сечни и празнични, трефолоји (трефологиони), зборници 
служби, свеци, месецослови и псалтири с последованијем 
(који садрже месецослов), а од нотираних: стихирари – ми-
нејни (месечни), годишњи, типа Дијаково око, трезвони, и 
други богослужбени зборници сличног састава. 

Према досадашњим резултатима, у преко 1000 рукопи-
са пронашли смо 218 месецословних рукописних књига го-
дишњег богослужбеног круга, насталих од XV до XIX века, 
које садрже службе, делове служби, поједине стихире или 
само помен српских светих у месецослову. Од укупно 218 
рукописа, 175 су текстуални (ненотирани) рукописи, а 43 

4 Истраживачки рад 
по рукописним 
одељењима 
најзначајнијих руских 
библиотека започели 
смо 2010. године. Она 
су обухватила Руску 
државну библиотеку, 
Државни историјски 
музеј, Руски државни 
архив у Москви; Руску 
националну библио-
теку, Библиотеку 
академије наука у 
Санкт-Петербургу и 
Обласну научну би-
блиотеку у Нижњем 
Новгороду. Иако је 
обрађена велика 
већина материјала, 
још увек није прегле-
дано све што смо има-
ли у плану, па стати-
стичке податке који ће 
се наћи у овом тексту 
треба схватити као 
увид у датој етапи 
истраживања који још 
није коначан. 
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рукописа садрже руску знамену нотацију изнад текста5. У 
њима се налазе следећа последовања:

1. Служба светитељу Сави јеромонаха Теодосија Хилан-
дарца (14. или 12. јануар), која постоји у 164 рукописа, од ко јих 
36 садрже руску знамену нотацију;

2. Служба светитељу Арсенију архиепископа Данила II 
(Пећког) (28. Октобар), коју имамо у 126 рукописа, од којих 
су 30 нотирани;

3. Служба Светом краљу Стефану Милутину Данила 
Бањског (30. октобар), која постоји у 11 рукописа, од којих су 
8 музички;

4. Служба Светом мученику кнезу Лазару непознатог 
Раваничанина (15. јун), пронађена у 7 рукописа, од којих 3 
садрже знамену нотацију.

5. Тропар и кондак Светом Симеону Мироточивом из 
Теодосијеве Службе Светом Симеону, као и кондак из Слу-
жбе Светом Симеону од Св.Саве (13. фебруар) у 40 рукопи-
са, од којих су 2 нотирана. 

Као што се из наведене статистике може видети, у ру-
ској рукописној традицији не постоје само текстуална после-
довања без неумске нотације, мада ознаке за глас испред 
богослужбених песама у њима свакако говоре о музичкој 
интерпретацији црквене поезије. Чак у 43 рукописа та иста 
последовања, поред указаног гласа изнад химнографског 
текста, садрже још и руску неумску (знамену) нотацију, што 
дозвољава дешифровање исте зарад увида у то, како су се 
ова последовања певала на богослужењу. Овакав увид ра-
зоткрива неке, до сада непознате, карактеристике култа 
српских светих у Руској цркви, као и узајамну везу две пра-
вославне црквене традиције кроз преплитање и саживот 
српског химнографског текста и руског знаменог појања. Из 
тога следи да су најлепше странице српске средњовековне 
поезије утицале на стару руску црквено-појачку уметност, 
која им је доделила мелодије изузетне лепоте, пригрливши 
их и учинивши их делом руске духовне традиције, што ра-
зоткрива једну од важних карактеристика култа српских 
светих у Русији. 

У немогућности да на овако малом простору покренемо 
многа кључна питања везана за последовања српским све-
тима у Руској цркви, овом приликом ћемо се само укратко 

5 Ови резултати су већ 
објављени у неким  
нашим студијама,  

вид. Рашковић, 2015; 
Рашковић, 2015; 
Рашковић, 2016.
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упознати са рукописима кроз њихову хронолошку си сте-
матизацију са посебним освртом на почетак култа српских 
светих и његов континуитет у Руској православној цркви, 
да би се затим у најосновнијим цртама упознали и са руко-
писима који садрже руску неумску нотацију. 

Малобројни научници, који су се углавном на основу 
описа рукописа, у прошлом веку бавили српским светима у 
руској рукописној традицији, наводе да се први помен срп-
ских светих – Св.Саве и Св.Арсенија, налази у Тверском 
типику из 1438. године6, који се данас чува у Државном ис-
торијском музеју у Москви (ГИМ.Син.387)7. Наш досадаш-
њи увид у описе, али и многобројне рукописне изворе, та-
кође потврђује да последовања српским светима улазе у ру-
ске богослужбене књиге у XV веку. Међутим, постоје и из-
узеци који горњу тврдњу демантују. 

Минеј за октобар с краја XIV века, који смо пронашли у 
библиотеци Тројице-Сергијеве Лавре (РГБ.ф.304.I.30, л.225), 
садржи помен Св.Арсенија под датумом 28. октобар, али не 
и службу, која би према упутству у заглављу, требало да се 
нађе на крају књиге. Нажалост, служба одсуствује, будући 
да недостају последњи листови, али сам помен Св. Арсенија 
у заглављу говори о томе да је овај српски светитељ био по-
штован у Русији од краја XIV века, што поново актуелизује 
питање – када су, уствари, српски свети ушли у руске месе-
цослове?

Сл.1 Минеј за октобар (РГБ.ф.304.I.30, л.225), крај XIV века, помен Св.
Арсенија под 28.октобром 

6 Овај податак наводи 
Смирнов, 1936: 173, као 
и Павловић, 1965: 69, 
цитирајући Смирно-
ва. Богдановић 
помиње и Устав из 
1456. који се чува  
у Библиотеци 
Академије наука  
у Санкт-Петербургу, 
вид. Богдановић,  
1977: 349. 

7 Сигнатуру наводимо 
према опису: Горский, 
Невоструев, 1869: 309, 
пошто нисмо прегле-
дали овај рукопис 
приликом 
истраживања у  
Руском Државном 
Историјском музеју, 
па не можемо да  
навeдемо његову  
савремену сигнатуру 
овом приликом.
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У Руској православној цркви XV век је познат као пери-
од другог јужнословенског утицаја на руску литературу, је-
зик и књиге. У историјско-политичком смислу, почев још од 
победе на Куликовом пољу, 8. септембра 1380, Русија у еко-
носмко-културном смислу јача и преузима улогу наследни-
це Византије, чувара православља и заштитнице јужно сло-
венских земаља које су пале под турско ропство. У том сми-
слу, други јужнословенски утицај на Русију треба посматра-
ти као тежњу руских монаха-преписивача да прошире ре-
пертоар руских богослужбених књига, посебно се инте ре-
сујући за богословско-аскетску литературу и богослужбене 
књиге по Јерусалимском типику8 који је Руска црква у то 
време прихватила. Ове везе се остварују преко Атоса и Ца-
риграда, где су руски монаси упознавали и преписивали 
ју жнословенске књиге9. Ако поред овога још имамо у виду 
и делатност Пахомија Логотета у Великом Новгороду, али и 
других Срба – митрополита Кипријана и Григорија Цамбла-
ка, није необично што се српска химнографија баш у овом 
периоду појављује у руским богослужбеним рукописима. 

Овде морамо поменути још један рукопис, који помињу 
само два аутора10, а који се појављује пре Тверског типика. 
Реч је о Псалтиру с последованијем из 1401. године митро-
полита Кипријана, коме се приписује уношење српских све-
тих у руски месецослов. У њему се налази најстарији помен 
Светог Саве у руским рукописима са тропаром 3. гласа, ин-
ципитом тропара 8. гласа и кондаком из Теодосијеве служ-
бе. То је потврдило и наше истраживање: овај рукопис је 
припадао библиотеци Московске Духовне академије, а да-
нас се чува у Руској државној библиотеци у Москви (РГБ. 
ф.173. I, № 142, л.226'-227).

У литератури готово да не постоји никакво сведочан-
ство о минејима из XV века11 у којима се налазе помени и 
последовања српским светима. Ми смо пронашли 10 ја нуа-
рских минеја са Теодосијевом Службом Св.Сави (14. јануар) 
који садрже углавном комплетан текст последовања и 5 ок-
тобарских минеја, од којих само у једном имамо непотпуну 
Службу Св.Арсенију Данила Пећког (28. октобар)12. Поред 
минеја, пронашли смо и 8 псалтира с последованијем и све-
таца из XV века, у којима постоје тропари и кондаци, ређе 
само помени – Св.Арсенију, Сави и Симеону, што нам јасно 

8 Турилов, 2007: 35

9 Вид. Смирнов,  
1936: 224. 

10 Вид. Арх.Сергије, 
1876: 20, Спасский, 

2008: 20. 

11 Изузетак је само 
Минеј за јануар 

РГБ.ф.152, № 55 из XV 
века који помиње 

Богдановић у својој 
студији, вид. 

Богдановић, 1977: 350.

12 Овде имамо у виду 
последовање без Ма-

лог вечерњег, стихира 
на Литији и по 50. 

псалму. У осталим 
минејима се Св.

Аресеније помиње 
или у заглављу под 28. 

октобром или у  
месецослову под  
истим датумом.
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указује да су њихови култови управо у XV веку проникли у 
Руску цркву. Службу Св.Симеону нисмо пронашли ни у јед-
ном руском фебруарском минеју, мада су тропар и кондак 
присутни у псалтирима и свецима од XV-XVIII века.

На Првом и Другом Макаријевом сабору Руске право-
славне цркве у Москви 1547. и 1549. године званично је кано-
низовано 39 руских светих, а међу њима је (1549.) канонизо-
ван и Св.Арсеније13, мада је његова служба постојала и ра-
није, што је потврдило и наше истраживање у коме смо по-
ставили и доњу временску границу појављивања његовог 
помена у горе поменутом минеју. По мишљењу Спаског14, 
Свети Сава, који није канонизован на Макаријевим сабори-
ма, почиње да се празнује у Руској цркви тек 1517. године, 
када је старац Исаија15 са Атоса донео препис Савиног жи-
тија, а вероватно и службе Великом кнезу Василију III Ива-
новичу, мада он сам помиње псалтир из 1401. из времена 
митрополита Кипријана, што говори о присутности Савине 
службе и кратког пролошког житија преко сто година пре тога. 

XVI век представља златно доба рукописне књиге у Ру-
сији. Узрок за то морамо тражити у политичко-економској, 
али и духовно-културној моћи епохе Василија III, а нарочито 
Ивана IV, у време кога, услед великих освајања, долази до 
огромног увећања територије, подизања великог броја хра-
мова, школа, умножавања књига у многобројним преписи-
вачким центрима. У Москву, која је себе прогласила Трећим 
Римом, биле су упрте очи многострадалних Јужних Слове-
на, који су грцали под турским ропством. У то време се 

Сл.2 Кипријанов Псалтир с последовањем из 1401, РГБ.ф.173.I, № 142, л.226', 
помен Св.Саве

13 Вид. Спасский, 2008: 
21, Арх.Сергий, 1901: 
609

14 Вид. Спасский,  
2008: 21 

15 Овог старца Исаију 
Востоков поисто-
већује са Кир Исаијом 
кога кнез Лазар шаље 
са старцем Никодимом 
за Цариград ради 
поништавања анатеме 
коју је цариградски 
патријарх бацио на 
Српску цркву када је 
цар Душан уздигао на 
ранг патријаршије 
1346. Овај други је 
имао велике заслуге и 
за обнављање запусте-
лог руског манастира 
Св.Пантелејмона, али 
се прославио и прево-
дом Творенија Св.
Дионисија Ареопаги-
та са тумачењима Св.
Максима 1371. О овоме 
више у Смирнов, 1936: 
64-66.
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интензивирају везе између српских манастира и Руског дво-
ра, посредством монаха који моле за финансијку помоћ, али 
и носе дарове захвалности у Русију. На тај начин 1550. годи-
не у Руску цркву доспевају службе Св.краљу Милутину и 
Св.кнезу Лазару16, чији се култ, судећи по изворима, убрзо 
затим и формирао. 

Из XVI века датира највећи број рукописа са поменом 
или последовањима српским светима – ми смо до сада про-
нашли укупно 147. Средином века се појављују и прва ноти-
рана последовања, о којима ће ниже бити речи, а формирају 
се и култови Св.краља Милутина и Св.муч.кнеза Лазара. 

Сл.3 Почетак Службе Св.Милутину у Трефологиону НИОР 
РГБ.ф.247/829, л.252, XVI/ XVII век

За сада најстарије последовање Св.краљу Милутину са 
потпуним текстом пронашли смо у Трефологиону, односно 
празничном минеју за септембар-новембар (РГБ.ф.247, № 
829, л.252-261), с краја XVI и почетка XVII века, из преднико-
новског периода, који је припадао Белокриницкој митро-
полији старовераца и налазио се у библиотеци Рогошког 
гробља. Још само у Зборнику служби руским и словенским 
светима (РНБ.Погод.572, л.21-40') из XVII века, који се чува 
у Погодиновој збирци Руске националне библиотеке у Санкт-
Петербургу, налазимо непотпуно последовање Св.краљу 
Милутину. Овај зборник, нажалост без почетка и краја, за 

16 Вид. Муравьев,  
1858: 62-69.
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нас је веома значајан, јер у њему, поред ове службе, налази-
мо и једину ненотирану службу Св.мученику кнезу Лазару 
(РНБ.Погод.572, л. 100-107'). Пошто су ово једини зборници 
без нотације који садрже поменута последовања, главни из-
вори за проучавање њихових служби у руској рукописној 
традицији су управо нотирани рукописи из XVI и XVII ве-
ка, који су бројнији. 

Из XVII века датира значајно мањи број рукописа – ми 
смо до сада пронашли укупно 65, док из XVIII века имамо 
само три месецослова. Ово опадање броја рукописа није 
чудно, с обзиром да се штампарска делатност појављује у 
XVI веку у Москви и Вилни, те стара штампана издања по-
степено замењују рукописне књиге. Прво коло службених 
месечних минеја почиње да излази 1607. године из Москов-
ске штампарије Ивана Тимофејева.17 У фонду Музеја књиге 
Руске државне библиотеке у Москви пронашли смо 16 ја-
нуарских, октобарских и празничних минеја од 1609-1793 
који садрже последовања Св.Сави и Св.Арсенију.

Нотирани (неумски) рукописи су литургијски извори у 
којима нотација представља допуну богослужбеном тексту. 
Они се могу сматрати неком врстом уџбеника у којима пи-
ше оно што се у текстуалним минејима заправо подразуме-
ва. Сва 43 музичка рукописа које смо пронашли припадају 
типу стихирара, тачније минејног стихирара, који дефини-
шемо као рукописну појачку књигу стабилног састава која 
садржи богослужбене песме једног музичко-поетског жан-
ра – стихире на празнике календарског круга црквене годи-
не од 1. септембра до 31. августа18. Ова богослужбена књига 
се формирала у Византији, од XI века постоји у Русији, ме-
ђутим, у Српској цркви никада није прихваћена из више 
разлога. Развија се у неколико етапа, од којих је за нас нај-
интересантнији период од средине XVI века, када се први 
пут у њима појављују нотиране службе светим Србима.

Најстарији музички рукопис који садржи нотирану хи-
мнографију неком српском светом је Стихирар (РНБ.Q.I. 
-184, л. 209-211) из четрдесетих-шездесетих година XVI века 
који садржи четири нотиране стихире из Теодосијеве Служ-
бе Св.Сави.

Структура стихирара зависила је од црквеног устава. 
Стихирари, настали до ХV века, одговарали су Студијском, 

17 Каратаев, 1883: 309

18 Серегина, 1994: 11
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а они од XV века па надаље – Јерусалимском типику. Среди-
ном XVI века, под утицајем одлука помесног Стоглавог са-
бора (1551), на коме је, поред многих црквено-правних, еко-
номских и моралних питања, регулисана и богослужбено-
појачка пракса, те су исправљене и допуњене богослужбене 
књиге, шири се садржај минејног стихирара. Дотична књига 
је до тада углавном садржала нотиране стихире-славнике из 
последовања, а од овог времена у њихов састав, поред сти-
хира које достижу максималан број19, почињу да улазе и дру-
ге песме – тропари, кондаци, богородични, сједални, све-
тилни, али не и канони. Разлог осдуства канона у стихира-
рима треба тражити у чињеници да се тропари канона читају20 
(из минеја или триода, у зависности од периода црквене 
го дине), а само ирмоси21 певају напамет или из Ирмолога. 
Овакав тип стихирара је познат под називом Дијаково око22, 
што потиче од назива Око црквено, како се у то време име-
новао Јерусалимски типик. Онако како је Око црквено било 
водич свештенослужитељима у вршењу богослужбеног об-
реда, тако је и Дијаково око испуњавало исту функцију за 
црквене дијаке, односно појце. 

Стихирари типа Дијаково око из осамдесетих година 
XVI и педесетих година XVII века спадају у најзначајније 
споменике руске црквено-појачке уметности. Од 43 про на-
ђена стихирара са последовањима српских светима, шест 

Сл. 4 Стихирар ОСРК РНБ.Q.I.-184, л. 209,  
Славник на Г-ди возвах Малог вечерњег из Службе Св.Сави

19 У састав стихирара 
постепено почињу да 

улазе и нотиране  
стихире на подобен, 
не само славници са 

самогласном мело-
дијом, како је пре тога 

био случај.

20 Једини канон чији се 
тропари певају је Пас-

хални канон. Одсу-
ство нотираних тро-
пара других канона у 
XVI веку показује да 

се тада пракса по том 
питању није разлико-

вала од данашње.

21 Ирмоси су заснова-
ни на библијским пес-

мама и нису део ори-
гиналног химнограф-
ског текста било које 

службе, већ се мењају 
у зависности од пери-

ода црквене године.  

22 Више о овом типу 
стихирара вид. У Раш-

ковић, 2015: 220-223
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стихирара, односно осам књига (будући да је један са став-
љен из четири тома, од којих су српски свети присутни у 
три) припада типу Дијаково око23. Они садрже и нотирана 
последовања свим горе наведеним српским светима и, због 
свог детаљног састава, представљају најважније изворе за 
проучавање српске нотиране химнографије. 

Сл. 5 Служба Св.кн.Лазару у Стихирару Дијаково око РНБ.Кир.-Бел. 
586/843 из 80-тих год.XVI века

Сл. 6 Служба Св.Сави у Стихирару Дијаково око РГБ.ф.379, № 64  
из средине XVII века

Од свих стихирара које смо пронашли, најзначајнији су 
РНБ.Кир.-Бел. 586/843 из 80-тих год.XVI века и РГБ.ф.379, 
№№ 63, 64, 66 из педесетих година XVII века због присуства 

23 О стихирарима 
ГИМ.Единоверч.37 из 
последње четвртине 
XVI века, ГИМ.Син.
певч.123 из последње 
четвртине XVI века, 
РГБ.ф.304.I.№ 427 из 
XVI века, РНБ.Кир.-
Бел. 586/843 из осам-
десетих година XVI 
века, БАН.Строг.44 с 
краја XVI и почетка 
XVII века, РГБ.ф.379, 
№№ 63, 64, 66, 
детаљније је било ре-
чи у Рашковић, 2015: 
217-247. 
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свих последовања горе наведеним светима и пуноће састава 
химнографије24. 

Поред стихирара Дијаково око, пун састав последовања 
проналазимо и у појединим месечним стихирарима. Стихи-
рари пуног састава имају нарочит значај за увид у култове 
Св.краљу Милутину и Св.кнезу Лазару, чија су текстуална 
последоввања у минејима изузетно малобројна, али и об-
ласти у Русији у којима су се српски свети посебно пошто-
вали, док нису ушли у старе штампане минеје, чиме су по-
стали опште прихваћени на нивоу читаве Руске православ-
не цркве. На основу анализе извора чије је порекло познато, 
добијамо јасну слику да је култ српских светих био најинтен-
зив нији у два велика руска манастира и преписивачка цен-
тра – Тројице-Сергијевој Лаври и Кирило-Белозерском ма-
настиру. Један значајан део стихирара са нашим службама 
припадао је Московској Синодалној библиотеци, Библиоте-
ци Синодалне штампарије, Румјанцевском императорском 
музеју и личној колекцији протојереја Д.В.Разумовског, који 
је био велики зналац црквеног појања.

Седам најмлађих стихирара који садрже последовања 
српским светима из средине XVIII и читавог XIX века, један 
чак залази и у прву деценију ХХ века, припадали су старо-
верцима Белокриницке митрополије и јединоверцима. По-
знато је да је Никонова реформа, спроведена педесетих го-
дина XVII века, имала утицај и на богослужбене појачке књи-
ге и да су образоване посебне комисије које су, мање или 
више доследно, исправљале текст у овим рукописима, што 
је неминовно утицало и на напев. Баш у то време руско зна-
мено појање, доминантна и најстарија појачка традиција и 
основа свих регионалних и локалних руских појачких тра-
диција, бива потиснуто на рачун партесног вишегласја које 
је почело да продире са запада и гуши знамено појање које 
је у то време достигло врхунац стваралачког замаха. Пред-
никоновске књиге које су староверци заједно са старим об-
редом чували неизмењене, наставиле су да се преписују и 
после XVII века, сада у околностима гоњења од стране зва-
ничне Руске цркве, која их је сматрала расколницима, што 
је наравно утицало на њихову малу бројност. Стихирари 
настали у староверским заједницама имају мањи број ноти-
раних богослужбених песама – обично само стихире-слав-

24 О овим стихирари-
ма детаљније у 
Рашковић, 2015
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нике, а од српских светих садрже константно Св.Саву и 
Арсенија, док се Св.краљ Милутин само једном појављује у 
XVIII веку. То говори да су староверци, као и званична Ру-
ска црква, наставили да поштују Св.Саву и Св.Арсенија, а 
да је култ Св.Милутина можда имао локални карактер. 

Сл. 7 Стихира Св.Арсенију у Стихирару Бан.Поморск.22 из XIX века,  
настао у старообредничкој средини

Сви ови стихирари који садрже последовања српским 
светима или њихове делове датују се у период од средине 
XVI до краја XIX, односно почетка XX века. Они пред став-
љају најстарије и најпотпуније словенске рукописе који са-
држе нотиране службе српским светима. Међутим, уколико 
изузмемо једину старију до сада познату стихиру Св.Сави 
из последње деценије XIV, или почетка XV века25 из мана-
стира Велика Лавра, нотирану средњевизантијском нота-
цијом, ови рукописи садрже најстарије нотне записе служ-
би српским светима у читавој православној цркви, што са-
мо по себи говори о значају њиховог и литургичког и музи-
колошког проучавања. 

Са једне стране, последовања светитељима Сави и Ар-
сенију, као и тропар и кондак Св.Симеону, јављају се кон-
стантно у рукописима без нотације од краја XIV, односно 
почетка XV до XVIII века, када, без Св.Симеона, улазе у ста-
ре штампане минеје. У нотираним рукописима ови свети се 
појављују константно, од појаве нотираних последовања, 
средином XVI до краја XIX, односно почетка XX века (Св.

25 Ради се о стихири на 
слава Ум ваперив на 
помазању са Јутрења 
из Теодосијеве Служ-
бе Св.Сави, коју је А.
Јаковљевић открио у 
двојезичној грчко-
српској Антологији 
Е-108, у светогорском 
манастиру Велика 
Лавра. Детаљно о томе 
у Јаковљевић, 2004.
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Симеон само у XVI веку). Са друге стране, последовање 
Св.краљу Милутину можемо да пратимо од XVI до XVIII, 
односно почетка XIX века, док служба Св.кнезу Лазару по-
стоји само у XVI и XVII веку. Последовања обојици светаца 
јављају се само у одређеним областима и манастирским сре-
динама, док у неким другим потпуно одсуствују и не улазе у 
старе штампане минеје. Ово нас наводи на закључак да су 
култови Св. Саве и Св. Арсенија били стабилни, а култ Св. 
Симеона се вероватно стопио са култом Св.Саве.26 Култ 
Св.краља Милутина се јавља век и по касније од Св. Саве и 
Св.Арсенија, и траје скоро исто, мада је сведен само на од-
ређене средине, али не и на читаву Руску цркву. Култ Св. 
кнеза Лазара траје најмање – око 200 година, такође само у 
одређеним манастирима и нестаје, да би се у савременим 
минејима поново појавио.

Ово кратко упознавање са богослужбеним нотираним 
и ненотираним рукописима руског порекла који садрже 
последовања српским светима, осветљава један важан аспе-
кат српско-руских односа у културној сфери и доприноси 
његовом бољем разумевању. Ови рукописи на свој начин 
сведоче о односу двеју помесних цркава кроз раздобље од 
пет векова, значају култова српских светих у Руској цркви, 
областима и манастирима где су они били нарочито пошто-
вани. Међутим, рукописи који поред текста садрже и музич-
ки слој, не само да обогаћују црквено-појачку уметност за 
још једну или више верзија напева ових српских химно-
графских текстова, већ и показују како је једна стара и умет-
нички изузетно вредна појачка традиција разумевала и ту-
мачила текстове последовања овим српским светима. Тако 
долазимо до неминовног закључка да су српска последовања 
својим присуством утицала на руске богослужбене књиге и 
црквено-појачку уметност и културу, јер ни један утицај ни-
када не може бити једностран, будући да увек подразумева 
интеракцију две стране. 

26 Конкретан доказ ове 
наше претпоставке 

можемо видети у 
јануарском минеју 

РГБ.ф.247, № 304 из 
1540. године, где се под 

датумом 12. јануар 
заједно наводе Св. Са-

ва и његов отац, Св. 
Семион (Симеон).
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ПЕТАР НИКОЛИЋ

СРПСКО БОГОСЛУЖЕЊЕ У РУКОПИСНОЈ 
ГРАЂИ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ XIX 

ВЕКА, ЊЕГОВЕ ОСОБЕНОСТИ И УТИЦАЈ НА 
САВРЕМЕНИ ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ

Увод

Мада је синтагма Карловачка митрополија мање–више 
позната, сматрамо неопходним да на самом почетку 

укратко подсетимо на значење овог термина. Kарловачка 
митрополија је била посебана аутономна, црквено–терито-
ријална област Српске Православне Цркве, настала као ди-
ректна последица Велике сеобе нашег народа из јужних, оку-
пираних, крајева и његовог насељавања на подручју северно 
од Саве и Дунава. Тиме је дошло до једне специфичне сим-
биозе новопридошлих и Срба староседелаца на том широ-
ком простору, који се нашао под јаким политичким ути-
цајем власти Аустријске Монархије. Долазак на Хабзбуршке 
просторе донео је српском становништву, с једне стране, 
заштиту у виду царских Привилегија и Деклараторија, а с 
друге, обавезу да се покоравају бечком Двору и војнички, 
ако затреба, спрече даља турска освајања. Историјски гле-
дајући, Карловачка митрополија је заузимала широки про-
стор, на којем су се сучељавале различите културе и миш-
љења, често догађали војни сукоби, политичка превирања и 
грађански протести. Српски народ, подстакнут обећаним 
Привилегијама, настојао је, по сваку цену, да оствари своја 
црквена, социјално–економска и политичка права. Чак је 
успео и да добије извесну самосталност, кроз оснивање Ау-
тономне покрајине Српске Војводине 1848. године, која је, 
нажалост, брзо укинута. Аустро–угарска власт није оду ста-
јала од својих намера да Србима оспори политичку само-
сталност. Али, ни српски народ није одустајао да, кроз поза-
машна улагања у просвету и културу, сачува свој верски и 



64 | ПЕТАР НИКОЛИЋ

национални идентитет. Управо захваљујући карловачким 
патријарсима, митрополитима и Српско црквено–народ-
ним саборима, стечен је висок степен црквено–школске са-
моуправе, који је Угарска влада на крају ипак укинула, по-
четком друге деценије XX века. Убрзо након тога Карловачка 
митрополија се, заједно са осталим покрајинским срп ским 
црквама, 1920. године ујединила у Српску Патријаршију.

Културно–просветни препород
Највећа снага и ослонац српског народа била је и остала 

Света, Богочовечанска, Христова Црква. На територији Кар-
ловачке митрополије, неколико векова раније, настајали су 
Фрушкогорски и други српски манастири и цркве, главни 
носилац, не само богослужбеног, него и културно–просвет-
ног живота. Довољно је само да се подсетимо лика и дела 
епископа Дионисија Новаковића, архимадрита Јована Раји-
ћа, хоповског калуђера Доситеја Обрадовића и многих дру-
гих српских школованих монаха који су, да се послужимо 
речима једног од данас наших најугледнијих теолога, у XVIII 
веку усмерили и обликовали „будућност српске културе, 
црквеног и другог друштвеног живота, у крајњој линији–оно-
га што ми данaс добрим делом јесмо(...)“.1 Колико су само 
српској просвети и култури доброг донели епископ митро-
полит Павле Ненадовић са Покрово–богородичином шко-
лом, горњокарловачки епископ Лукијан Мушицки, који се 
богословљу учио управо од Јована Рајића. Развијао је српску 
културу, школство, искорењивао сујеверје, трудећи се на 
утврђивању „здраве побожности“.2 Горњокарловачки епи-
скоп Теофан Живковић био је један од набољих беседника 
XIX века. Црквена просвета и култура XVIII и XIX века не-
замисливи су без митрополита Стефана Стратимировића3, 
који су у његово време, а то је готово пола столећа, доживе-
ли истински препород. Његовом иницијативом заживело је 
црквено школство (Карловачка гимназија и богословија, 
богословије у Вршцу, Араду, Пакрацу, Плашком, Задру)4 као 

1 Владимир 
Вукашиновић, Свети 

сава и Досијтеј 
Обрадовић, Издавачки 

фонд СПЦ 
Архиепископије  

 београдско–карловач-
ке, Београд 2012, 511.

2 Сава, епископ 
шумадијски, Српски 
јерарси од деветог до 

двадесетог века, 
Београд–Подгорица–
Крагујевац 1996, 289.

3 Стефан 
Стратимировић, 

Карловачки митропо-
лит од 1790 – 1836. 

4 Поред обимне рукописне грађе о богословским школама, до сада 
је на ову тему објављено  много радова. О Клирикалном училишту у 
Пакрацу писао је Димитрије Руварац (Клирикална школа у Пакрацу 
од њеног постанка до престанка 1809–1872, у: Архив за историју 
Српске православне карловачке митрополије, IV/1–4, 1914, 97–109; 
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важна припрема за оспособљавање будућих свештено слу-
житеља. Стратимировић је поставио и камен–темељац пр-
вом српском научном друштву. Под називом „Карловачки 
круг“ настао је на самом почетку XIX века. Јован Скерлић у 
својој Историји српске књижевности сматрао је да се у ње-
му назирао зачетак прве Српске Академије.5 Међутим, био 
је то више покушај да се школовани људи забаве књигом и 
науком6, те није допринео озбиљнијем научном органи зо-
вању и развоју. Поменимо значајно Стратимировићево де-
ло на пољу уметности, отварање Цртачке школе 1809. годи-
не, прве и тада једине организоване код Срба. Трајала је, са 
краћим прекидима, готово четири деценије. Премда су у 
њој прва сликарска искуства стицала многа позната имена: 
Димитрије Аврамовић, Урош Кнежевић, Ђорђе Натошевић 
и други, школа није успела да оствари формалан контакт са 
савременом српском уметношћу.7 Поред те карловачке, по-
стојала је и Новосадска цртачка школа, а 1857. године сликар 
Стева Теодоровић отворио је и Цртачку школу у Београду.

Континуитет црквеног предања
Оно што нам непобитно сведочи већи део рукописне 

грађе о Карловачкој митрополији јесте чињеница да су глав-
ни носиоци крупних друштвених промена у XIX веку упра-
во биле личности из Цркве. Самим тим, њихову ангажова-
ност и посвећеност немогуће је одвојити од богослужења, 
које је прожимало целокупан живот Срба у Митрополији. 
Можемо га посматрати из два угла. Први нам даје општу, 
спољну, слику о српском народу и његовом односу према 
својој Цркви, а други обухвата његов унутрашњи део, који 
се тиче самих свештених обреда. Не улазећи дубље у тео-
лошка разматрања ове поделе, покушаћемо да истакнемо 
најважније. Што се првог дела тиче, познат је утицај фило-

5 Теодора Петровић, 
„Карловачки круг“ 
Стефана 
Стратимировића, у: 
Љубисав Андрић, 
Сремски Карловци 
неугасиво кандило, 
Невкош–Прометеј, 
Нови Сад 1997, 208.

6 Наведено дело, 209.

7 О томе више у: 
Ненад Симић, 
Цртачка школа, у: 
Зборник Матице 
Српске за друштвене 
науке, свеска 20, Нови 
Сад 1958, Жарко 
Димић, Карловачка 
цртачка 1809 – 1866, 
Сремски Карловци–
Нови Сад 2007,  
Владимир Вукаши-
новић, Прва цртачка 
школа у Сремским 
Карловцима, у: 
Читања иказивања, 
Београд 2016, 181–187.

289–300, Сремски Карловци 1914) Никола Гавриловић о Карловачкој 
(Карловачка богословија 1794–1920, Српска православна богословија 
Светог Арсенија, Сремски Карловци 1984) и вршачкој (Српско–ру-
мунско клирикално училиште у Вршцу 1822–1867, Филозофски фа-
култет у Новом Саду–Институт за историју, Нови Сад 1983). Предраг 
Пузовић писао је о свим богословским школама  Српске православ-
не Цркве (Богословске школе Српске Православне Цркве, у: Прилози 
за историју СПЦ,  Ниш 1997, 362–371) посебно о задарској (Задарска 
Богословија, Институт за теолошка истраживања, Београд 2012.) и др.
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софских и културно–просветних покрета на западу Европе, 
које су на наше просторе довеле нови дух, начин размишља-
ња и односа према животу. Хуманизам и ренесанса, погото-
во рационализам XVIII и XIX века, неизбежно су утицали 
на секуларизацију друштва.8 Стога је верски живот у Кар-
ловачкој митрополији у већој мери попримио категорије 
равнодушности, незаинтересованости, све веће отуђености 
од храма и богослужења. Примећујући промене, један вла-
дика је на почетку XIX века закључио да верном народу ви-
ше не користе много чувене Рајићеве проповеди, свеште-
ничка поучавања и владичанске посланице.9

Једини могући пут који је Црква тада пронашла за ре-
шење насталих проблема и свеопште духовне кризе, била је 
катихизација лаика. Модел већ одавно познат у Источној и 
Западној Цркви, веома успешно пресађен на наше просто-
ре. Након катихизиса архимандрита Јована Рајића и епи-
скопа Кирила Живковића10 у XVIII веку, захваљујући сачу-
ваним рукописима, можемо да пратимо његову даљу судби-
ну, кроз оне превођене са грчког језика11, необјављене руко-
писе катихизиса: патријарха Јосифа Рајачића12, Аврама Мра-
зовића13, свештеника Павла Папулича14, до Малог15 и Сред-
њег16 катихизиса епископа Платона Атанацковића, који су 
од друге половине, па до краја XIX века, више пута штамани 
и прештампавани. Имамо разлога да ову доминантну врсту 
вероучевне књиге сматрамо за лаике својеврсним теориј-
ским уводом у богослужење. Јер катихизис, поред опште-
познатих поука и порука о вери, љубави и нади, увек делом 
упућује на богослужења, на Литургију. 

Питање које се само по себи намеће је, како и зашто је 
поред уложеног великог труда у катихизацију, дошло до уда-
љавања верујућих од храма? Писаних критика на ову тему 
имамо много. Међутим, треба истаћи да та храмовна одво-
јеност, не само у XIX него и у наредном XX веку, никада није 
била апсолутна. Уколико детаљније анализирамо сачуване 
извештаје протопрезвитерата о исповести и причешћу вер-

8 Више о секула-
ризацији у српском 

грађанском друштву 
почетком XIX века 
видети у Повратак 

светих,  зборник 
радова, приредио 

Драгољуб Ђорђевић, 
Градина, Ниш 1994.

9 Реч је о Петру 
Јовановићу Видаку 
(Горњокарловачки 
епископ 1801–1806, 

који је 1802. године у 
Плашком отворио 

клирикалну школу. 

10 Историјско–бого-
словско тумачење 

катихизиса ове 
двојице српских 
богослова дао је 

Владимир Вукаши но-
вић у књизи Српска 

тео логија XVIII века–
ad fontem, Краљево–

Врњци 2013.

11 Превод Катихизиса 
са грчког језика, 

Митрополијско- 
патријаршијски архив 
(у даљем тексту МПА) 

1827, 150.

12 Рукопис Катихизиса 
патријарха Јосифа 

Рајачића, МПА 1822, 
236–238.

13 Мали катихизис 
Аврама Мразовића, 
Библиотека матице 

српске, PP III 541822.

14 Рукопис Катихизиса свештеника Павла Папулича, МПА 1847, 767.
15 Платон Атанацковић, Мали катихизис за српска народна училишта у 

Аустријском Царству, Библиотека  матице српске, Р19Ср I 198.
16 Платон Атанацковић, Средњи катихизис за православна народна учи-

лишта у Богоспасаемој Епархији бачкој, Библиотека матице српске, Р19Ср I 
87.
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ника у појединим дијецезама у време вишедневних постова, 
видећемо да је њихов проценат изузетно висок. Шта нам то 
говори? Да је српски народ у Карловачкој митрополији, без 
обзира на свe притиске и искушења, чувао и сачувао своју 
веру. Осим тога, веза са традицијом и црквеним предањем 
никада није прекинута. Управо тај моменат препознатљив 
је кроз бројне рукописе, поготово инвентаре манастирских 
и епископских библиотека, одакле црпимо сазнања о врсти 
литературе и књижевно–теолошким интересовањима. При-
стигле из различитих културних миљеа, а потом превођене, 
оне су директно и индиректно утицале и обликовале цркве-
ну свест својих читалаца. Мада се не односе директно на 
богослужења, поменућемо на овом месту спорадичну 
преписку дечанских и пећких калуђера са српским патри-
јархом Јосифом Рајачићем. Још тада из њих читамо о про-
блемима и искушењима, са којима су се суочавали српски 
народ и српско монаштво, а који су кулминирали много ка-
сније у већ препознатљивим догађајима наше новије епохе. 
Тако, на пример, сазнајемо да манастиру Високи Дечани не-
достају образовани монаси, па архимандрит, отац Серафим, 
моли патријарха да на школовање у Карловачку богословију 
пошаље двојицу јеромонаха.17 У другом, раније датираном, 
писму архимандрит пише патријарху како манастир од Ар-
наута „неколико столећа гоњења и најжешћа насиља трпи“, 
а помиње и убиство двојице монаха.18 Опширнији и много 
потреснији документ о злочинима Албанаца над српским 
становништвом и монасима је из октобра 1860. године. Пот-
писао га је поново архимандрит дечански Серафим, са брат-
ством, а писмо је најпре проследио турском везиру, у којем 
га моли за помоћ и заштиту, а потом и патријарху, са мол-
бом да о свему обавести аустријског цара.19 Монаштво Пећ-
ке патријаршије упознало је патријарха и о насиљу, које су 
Срби претрепели од грчких епископа, при том га молећи да 
дође у Пећ и обнови стару катедру Српске Патријаршије.20

Значај богослужбених књига
Напред наведеном додајемо један врло значајан сегмент 

о богослужбеним књигама. О променама које је Српско бо-
гослужење претрпело, највише њиховим увозом, кроз тер-
мин „русификација“, имали смо прилике да читамо у нашој 

17 Писмо архимандри-
та манастира Високи 
Дечани оца Серафима 
српском патријарху 
Јосифу Рајачићу, 16. 
августа 1861, Архив 
Српске академије 
наука и уметности 
Сремски Карловци, 
МПА 1861, 706.

18 Писмо братства 
манастира Високи 
Дечани српском 
патријарху Јосифу 
Рајачићу, МПА 
1533/1860.

19 Писмо архимандри-
та манастира Високи 
Дечани оца Серафима 
са братством српском 
патријарху Јосифу 
Рајачићу, 20. октобра 
1860, МПА 1860, 1534.

20 Писмо архимандри-
та Хрисана и пећког 
кнеза српском 
па т ри јарху Јосифу 
Рајачићу, 25. октобра 
1860, МПА 1860, 1535.
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новијој богословској литератури.21 Оно што можемо да кон-
статујемо је да се у XIX веку наставља са још интензивнијом 
трговином, коју је упоредо пратило и њихово штампање и 
прештампавање. Поред Стратимировића, који се кроз гото-
во цео свој живот бавио књигом (низ докумената сведоче о 
његовоj контроли и исправкама богослужбених књига пре 
штампања), једна од кључних личности тог времена заду-
жена за рецензију готово свих тадашњих издања био је епи-
скоп пакрачки Никанор Грујић. Настављено је учвршћива-
ње руско–украјинског, односно, језуитског утицаја на бого-
службени простор Карловачке митрополије. Упоредо са бо-
гослужбеним књигама, појавио се у употреби и рускосло-
венски језик (руска редакција црквенословенског језика) 
који је постао доминантан код Срба, директно проузро ку-
јући још један проблем. Његово неразумевање, а самим тим 
и неразумевање смисла богослужења, директно је утицало 
на верску раслабљеност и отуђеност. Стога у XIX веку има-
мо критичких осврта и предлога да се богослужбене књиге 
преведу на говорни српски језик. У међувремену, погрешан 
приступ богослужењу, отворио је један други, нездрави, спи-
ритуалистички, однос према побожности. Mанифестовао 
се у потпуно нереалном доживљају Христа и Цркве, везу-
јући се уместо за Творца, више за твар, приписујући јој врло 
често магијска својстава. Ова констатација има своју пот-
врду у Богомољачком покрету, религиозно–моралном пре-
породу српског народа, чији су почеци везани за период на-
кон Мађарског устанка 1848/49. године. У XX веку, као што 
је познато, његовом очишћењу од неправославних елемена-
та много је допринео Свети владика Николај Велимировић.22

На претходно већ утемељен неприродни лаички страх 
од Бога као небеског судије који више кажњава него што 
воли, накалемила се још и западна римокатоличка умет-
ност. Поред појаве штампаних неправославних икона, на 
које архијереји у документима XIX века указују и упозо ра-
ва ју23, настављено је у истом, барокном, стилу подизање 
храмова са препознатљивим високим звоницима. 

На српско богослужење утицале су и промене у цркве-
ном појању. Дефинитиван раскид са византијским, грчким 
појањем, уз приговор да је било „врло отегнуто“24 догодио 
се управо у XIX веку. Замењено је такозваним Карловачким 

21 Види: Владимир 
Вукашиновић, Српска 

барокна теологија, 
библијско и свето-

тајинско богословље у  
Карлова чкој митропо-

лији XVIII века, 
Братство Св. Симеона 
Мироточивог, Врњци, 

Требиње 2010.

22 Више о феномену 
Богомољачког 

покрета код Срба 
видети у: Драган 

Суботић, Епископ 
Николај и  Православ-

ни богомољачки 
покрет, Београд 1996.

23 Тако епископ 
горњокарловачки 

Евгеније Јовановић 
(1939–1854) пише 22. 

марта 1852. године 
патријарху о оскуди-

ци православних 
икона и да Срби 

купују римокатоличке 
и њима се клањају, 

МПА 1852, 489.

24 Мирковић, Лазар, 
Православна литурги-

ка, општи део, 
Београд 1982, 274.
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пјенијем, крунисаног новим Зборницима и Литургијама 
Корнелија Станковића и Стевана Мокрањца. Захваљујући 
рукописној грађи можемо да пратимо настанак и развој по-
јања, које је често пута било у колизији са грчким. Међутим, 
сачувани византијски неумски записи, и њихово поновно 
активирање у богослужбеном животу Српске Цркве, пого-
тово манастирском, препознато је и прихваћено код већине 
верујућих као неодвојиви део светосавске традиције.

Једна од особености српског богослужења XIX века је 
тежња ка унификацији, једнообрзношћу обреда. У том пра-
вцу можемо посматрати и штампање Типика, врло важног 
за српско богослужење, иришког свештеника Василија Ни-
колајевића. Међутим, каснија документа говоре да тај циљ 
није постигнут. Без обзира на неминовну разноврсност по-
јединих обредних радњи, сусрећемо не мали број жалби о 
свештеничким пропустима у богослужењима, које је у крај-
њој инстанци увек решавала Конзисторија. 

До каквих је промена довело српско богослужење и ка-
ко данас препознајемо његову снагу? 

У новој епохи христијанизације, чини се да смо ближи 
Христу него икада пре. Управо, захваљујући томе што су у 
Српској Православној Цркви свима широм отворене многе 
двери. Наново су отворене школске двери хришћанској ка-
тихизацији. Отворене су двери средњошколском и факул-
тетском богословском образовању. Двери многих обнов-
љених и новосазиданих храмова српско–византијског сти-
ла. Отворене су нам олтарске двери иза којих се гласно чи-
тају молитве, те верници могу на свом матерњем језику да 
их чују и разумеју, а испред којих се на Светим Литургијама 
Причесна Чаша редовно празни. Отворене су и двери мно-
гих штампарија са издањима од непроцењивог значаја за 
српску културу и богословље. Двери болница, војних касар-
ни, старачких домова и васпитних завода, у чијим капелама 
се свештенослужи, исповеда и причешћује. Отворене су 
двери медија, одакле се јеванђелска реч распростире уни-
верзумом. Могу ли после свега да нам не буду отворене и 
двери Царства Небеског ?
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Закључак
Српско богослужење у Карловачкој митрополији у XIX 

веку уско је везано за простор, у оквиру којег се стицајем 
историјских околности нашао српски народ након Велике 
сеобе. Позициониран на граници између Истока и Запада, 
неминовно је морао да претрпи утицај обе стране. Та по-
ларизација често пута била је пресудна у формирању начи-
на мишљења у свим главним животним сферама: Цркви, 
култури, уметности, просвети, политици и друго.

Документи из тог времена сведоче нам да је српско бо-
гослужење наследило особености претходне епохе, али их 
је у знатној мери проширило и учврстило. Међутим, у својој 
основи оно је остало дубоко православно, ромејско. Његови 
латинско–протестански слојеви, које је новија теолошка ми-
сао препознала кроз катихетску литературу и богослужбе-
не књиге, нису у знатнијој мери утицали на однос према 
богослужењу. Много већу опасност представљала је епоха 
просвећености. Њен пренаглашени рационализам довео је 
друштво до апсолутног секуларизма.

Исцрпљен у свим својим утилитаристичким и хедони-
стичким облицима, он је већ одавно постао препознатљив у 
човеку XX века који вапи за Васкрслим Господом, „Леком 
бесмртности“. Постало је очигледно да традиција, обичаји 
и народна побожност нису биле више довољни за супрот-
стављање новим субкултурним појавама у друштву. Стога 
је увек као једино могуће решење Црква својим члановима 
нудила унутрашњи, духовни препород, „повратак Светим 
Оцима“, здравој побожности и истинским хришћанским 
вредностима. Тај пут, припремљен је кроз велике подвиге и 
жртве минулих векова. 
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РАТКО ХРВАЋАНИН

ЗНАЧАЈ СТАРОГ СРПСКОГ  
ШТАМПАРСТВА ЗА РАЗВОЈ ДУХОВНОГ  

И КУЛТУРНОГ ЖИВОТА ДРУГИХ  
ПРАВОСЛАВНИХ СРЕДИНА

Проналазак штампарства и његова рецепција су снажно 
утицали на развој културе и духовног живота у мно-

гим земљама. Једном речју, књиге су постале јефтиније, а 
тиме и приступачније, што је довело до ширења знања и 
критичке процене истога. Истовремено, долазило је и до 
међусобног утицаја издавачке делатности једног народа на 
развој културе и духовног живота других народа. У том сми-
слу, српске богослужбене књиге, штампане ћирилицом од 
краја XV до средине XVII векa, користиле су се и у другим 
словенским земљама тј. тамо где се Црква користила сло-
венским језиком. Овде се, углавном, радило о томе да је ли-
ковно-графички украс српских штампаних књига преузи-
ман и приликом израде румунских и руских књига, што је 
чињено из разлога што су и српске књиге, као и румунске и 
руске, у основи произилазиле из рукописног православног 
наслеђа.1 С друге стране, поједини српски штампари су су-
штински допринели покретању и развоју штампарства и у 
другим православним срединама. 

Први српски штампар, као што је познато, је јеромонах 
Макарије, учени богослов, писар и калиграф. Међутим, он 
је личност чији је идентитет тек недавно са сигурношћу по-
тврђен. Наиме, дуго се сумњало у то да ли је „свештеноинок 
Макарије“, како се његово име наводи у предговору Цетињ-
ског Октоиха првогласника (прве српске штампане књиге), 
односно „смерни свештеник монах Макарије“ (поговор ис-
те књиге)2 иста личност која је 10. новембра 1508. г. у румун-
ском Трговишту одштампао први словенски Литургијар, а 
потом 1510. Октоих првогласник и 1512. Четворојеванђеље. 
Језичка анализа Макаријевих књига је показала да је Ма-
карије пореклом Херцеговац (у ширем смислу те речи) бу-

1 М. Лазић, „Украс 
српске штампане 
књиге у XV и XVI 
столећу: центри и 
стваралачка 
продукција“, Д. 
Војводић, Д. Петро-
вић (ур.) Византијско 
наслеђе и српска 
уметност II - Сакрал-
на уметност српских 
земаља средњег века, 
уредници, Београд 
2016, 492.

2 Н. Р. Синдик (пр.), 
Издавачи, штампари, 
преписивачи, Цетиње 
1996, 17, 23.
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дући да се служио новоштокавским акцентским системом, 
док његово потписивање као Макарије „от Чрније Гори“ не 
означава његово место порекла већ место подвизавања.3 С 
друге стране, хиландарски рукописни Псалтири са тумаче-
њи ма из XVI в. сведоче да је извесни хиландарски игуман 
Макарије од свог братства тражио одобрење за штампање 
„душекорисних књига”.4 Пошто је мотив „душекорисних 
књига“ присутан и у предговору Цетињског Октоиха прво-
гласника и у поговору румунског Октоиха првогласника, 
несумњиво је да је тај игуман управо цетињски јеромонах 
односно први српски и румунски штампар, тј. да је реч о 
једној личности.5 То потврђује и чињеница да се у поретку 
Проскомидије трговиштанског Литургијара помињу Свети 
Сава и Свети Сименон Српски.6 Штавише, поредак тог Ли-
тургијара и српских штампаних литургијара из XVI в. је го-
тово идентичан, тако да није искључено да је трговиштан-
ски Литургијар, заједно са одређеним рукописима, послу-
жио као предложак горажданском Литургијару штампаном 
1. јула 1519. г.7

После рада јеромонаха Макарија на штампању румун-
ских ћириличних књига, у Трговишту је 1545. г. штампан Мо-
литвеник (Требник) а 1547. два Апостола. Те књиге су изаш-
ле у штампарији штампара Димитрија. Око идентификације 
тог штампара водиле су се различите расправе. Међутим, 
текст поменутог Требника говори да је у његовом штампању 
учествовао и јеромонах Мојсије, за кога се може претпоста-
вити да је то уствари Мојсије Дечанац који је штампао у 
Штампарији Божидара Вуковића. Та препоставка је засно-
вана, пре свега, на сличности језика. Осим тога, Мојсије је 
значајан и због тога што текст Требника говори да је он штам-
пање почео по заповести војводе Јо Петруа, али са матрица-
ма Димитрија Љубавића.8 Тај податак, као и чињеница да се 
у Апостолу из 1547. г., штампар те књиге Димитрије пот пи-
сује као „унук Божидаров“,9 те идентичност одређених го-
ражданских и трговиштанских слова (ѡ, у и ꙋ10), дала су пра-
во појединим истраживачима да закључе да је Димитрије 
Љубавић уствари унук Божидара Љубавића Горажданина, 
а не грачанички штампар Димитрије или унук Божидара 
Вуковића Подгоричанина. Исто тако, оправдано је закљу-
чити да је Димитрије Љубавић Горажданску штампарију 

3 В. Савић, „Записи 
штампара свештено-

монаха Макарија“, 
Српско језичко наслеђе 
на простору данашње 

Црне Горе и српски 
језик данас-Зборник 

радова са Међу-
народног научног ску-
па одржаног у Херцег 

Новом 20–23. април 
2012, Никшић 2012, 

168‒169.

4 Исти, „Два значајна 
записа о штампару 

Макарију“, Прилози за 
књижевност, језик, 

историју и фолклор, 
бр. 78, 2012, 105. 

5 Исто, 101.

6 Литургијар, Трго-
виште 1508, 10а–10б.

7 В. Вукашиновић, 
„Рукописни предлош-
ци првих штампаних 
српских Служабника 

у манускриптној збир-
ци манастира Високи 
Дечани“, Г. Јовановић 

(ур.), Средњи век у на-
уци, историји, 

књижевности и умет–
ности IV: научни скуп 

Деспотовац–Ма на-
сија, 25-26. aвгуст 2012, 

Деспотовац 2013, 98.

8 I. Bianu, N. Hodoş, 
Bibliogra«a românească 

veche 1508‒1830, Vol. I, 
Bucuresci 1903, 26.

9 Исто, 29.

10 Д. Медаковић, Гра-
фика српских штам-
паних књига XV‒XVII 
века, Београд 1958 174.
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пренео у Влашку првенствено из комерцијалних разлога 
будући да у том времену турска власт у Румунији није била 
толико имплементирана као у Србији,11 а то је значило већу 
материјалну добит.12 Ипак, Љубавићева штампарија није 
радила дуго будући да није била конкурентна штампарији 
ђакона Коресија, која је радила у Брашову.

Утицај српског штампарства на румунско се огледао и у 
томе што је ђакон Коресије 1580. г. прештампао Минеј из 
штампарије Божидара Вуковића Подгоричанина. Исти 
штам пар је у свом Служебнику из 1588. г. на шест места пре-
узео монограм БОЖ из Литургијара Божидара Вуковића из 
1519. г.13

Рад српских штампара у Румунији је настављен и у XVII 
в. будући да је јеромонах Јован Светогорац, који је замона-
шен у Манастиру Гомионица, био редактор Пентикостара 
одштампаног у Трговишту 1649. г. Такође, у предговору ове 
књиге влашка књегиња Јелена Басараба се обраћа српском 
светогорском монаху Дамаскину говорећи му да је књига 
саображена његовој жељи и жељи српског народа.14

Утицај србуља на руске штампане књиге из друге по-
ловине XVI и XVII века није неочекиван. При томе, овде се 
имају у виду првенствено утицаји књига из венецијанске 
штампарије Божидара Вуковића Подгоричанина. Наиме, у 
доба руског великог кнеза Ивана IV Васиљевича (1533–1584) 
долази до јачања српско-руских односа.15 Налазећи се у теш-
ком положају услед турског ропства, српски монаси су били 
принуђени да траже милостињу по Русији. Они су том при-
ликом, долазећи у Москву, доносили поклоне руским за-
штитницима и дародавцима. Међу тим поклонима, најверо-
ват није, налазиле су се и штампане књиге. Будући да су у то 
време молитељи углавном били из манастира Хиландара и 
Милешеве, највероватније је да су управо из Милешеве у 
Русију доспеле књиге Божидара Вуковића, пошто су се оне 
по српским крајевима дистрибуирале управо из овог мана-
стира,16 иако је могуће да су у Русију доспеле и преко монаха 
из Манастира Папраће и московског Никољског сабора.17

О утицају српских штампаних књига на руске штампа-
не посебно сведочи следећи пример, који је потврда српско-
руске ликовне симбиозе из тог времена.18 Наиме, у Служебни-
ку штампаном у Вилни 1583 (С1583) на чак шест места налазе 

11 Л. Чурчић, „Гораж-
данска штампарија у 
Трговишту у 
Румунији“, Д. Бараћ 
(ур), Горажданска 
штампарија, Бео-
град‒Источно 
Сарајево 2008, 336. К. 
Олар, „Штампарија 
Димитрија Љубавића 
у румунској 
историографији“, 
Годишњак Библиотеке 
Матице српске за 1991, 
Нови Сад 1992, 112.

12 К. Олар, нав. дело, 112.

13 Д. Медаковић, нав. 
дело, 176‒177. 

14 С. Новаковић, 
„Српски штампари у 
Румунији“, Годиш-
њица Николе Чупића, 
књига XVII, Београд 
1887, 341.

15 Ђ. Сп. Радојичић, 
„Јужнословенско-
руске културне везе до 
почетка XVIII века“, 
Зборник Матице 
српске за књижевност 
и језик, XIII/2, Нови 
Сад 1965, 286.

16 С. Петковић, „Божи-
дар Вуковић и илу-
страције руских и 
украјинских штампа-
них књига“, Ј. Мило-
вић (ур.), Штампар-
ска и књижевна 
дјелатност Божидара 
Вуковића Подгорича-
нина: радови са науч-
ног скупа, Титоград, 
29. и 30. септембра 
1983, зборник радова, 
Титоград 1986, 83.

17 Исто, 85.
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се заставе са монограмом БОЖ тј. Божидара Вуковића, које 
су дословно преузете из Литургијара Божидара Вуковића 
из 1519. г. (ЛБВ).19 Такође, истраживачи тврде и да су штам-
парска слова С1583 копија слова из ЛБВ.20 Све ово несумњиво 
сведочи да су приређивачи С1583 имали пред собом ЛБВ, тј. 
да је он утицао на његово штампање.21

Будући да је Вилна прилично удаљена од Москве и да 
нису забележена путовања српских монаха у те крајеве, по-
ставља се питање како је ЛБВ доспео у Вилну и зашто су се 
Мамоничи одлучили да га користе при штампању С1583. О 
томе постоје одређене претпоставке. Тако је, по једној од 
њих, ЛБВ у руке приређивача С1583 доспео преко Петра Ти-
мофејева Мстиславеца, који је у ствари и утемељио Штам-
парију Мамонича.22 Наиме, Мстиславец је био најближи са-
радник Ивана Фјодорова (1510–1583), првог руског штампа-
ра чија је биографија позната. Будући да је и сам цар Иван 
IV Грозни примао поклоне од Срба, могуће је да је тако на 
његов двор, а тиме и до Ивана Фјодорова и Петра Тимо-
фејева Мстиславеца, доспео и ЛБВ. 

По другој претпоставци, Мамоничи су ЛБВ набавили 
преко својих штампарских веза. Наиме, они су се у раду сво је 
штампарије водили комерцијалним разлозима и желели су 
да своја издања продају у иностранству. Због тога су насто-
јали да буду информисани о стању штампарства у ино-
странству. Тако су пратили и ситуацију у Москви, где су већ 
1570. г. имали свог агента Алексеја, који им је отуда достав-
љао потребне информације,23 а могуће је и књиге, па тако и 
ЛБВ. Међутим, сигурно је да браћа Мамоничи нису случајно 
за своје издање изабрали орнаменте из ЛБВ. Они су се на 
овакав корак, највероватније, одлучили из комерцијалних 
разлога будући да је сличност орнамената у њиховом Слу-
жебнику са оним из ЛБВ могла да допринесе томе да се њи-
хова издања лако шире на Балкану и то у време када у Пећкој 
патријаршији и Венецији долази до престанка рада српских 

18 Д. Медаковић, 
„Један прилог 

изучавању срп ско-
руских штампарских 
веза“, Зборник Музеја 

примењене умет-
ности, 11, 1967, 49. 

19 Служебник, Вилна 
1583, 6а; 36а; 143а; 165а; 

214а; 253а. На ово је 
прво указао Иван 

Каратајев (И. Карата-
евъ Описаніе славяно-
русских книгъ напеча-

танныхъ кириллов-
скими буквами: съ 1491 

до 1652. г.. Томъ 1, 
Санкт-Петербургъ 

1883, 221), а касније и 
Ђорђе Спасојевић 

Радојичић (Ђ. С. 
Радојичић, Историј-
ски развитак српске 

рукописне и штампа-
не књиге, Београд 1952, 
16) и Дејан Медаковић  

(Д. Медаковић  
Графика…, 178–180). 

20 Е. М. Медведева, 
„Поминания церков-
ных и государствен-
ных властей в печат-

ных кирилличе-
ских Служебниках Ве-
ликого княжества Ли-

товского XVI–XVIII 
вв.“, Белорусский 

Сборник. Статьи и 
материалы по исто-
рии и культуре Бело-

руссии, Выпуск 3, 
Санкт-Петербург: 
Российская Нацио-

нальная Библиотека, 
Санкт-Петербургская 
Ассоциация Белоруси-

стов, 2005 http://
kamunikat.fontel.net/

www/czasopisy/
sbornik/03/09.htm,

21 А. Анушкин, Во славном месте виленском: очерки из истории книгопеча-
тания, Москва 1962, 65.

22 С. Петковић, нав. дело, 87‒90.
23 А. С. Зернова, Типография Мамоничей в Вильне (XVII век)//Книга. Ис-

следования и материалы: Сб. 1., Москва 1959, http://www.raruss.ru/slavonic/
slav5/1601-zernova-mamonichi.html
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штампарија.24 Мишљења смо, међутим, да С1583 није прих-
ваћен у Пећкој патријаршији. Наиме, иако имамо трагова 
његове рецепције,25 у Србији се нигде не налази ни једно 
издање ове, иначе ретке, књиге. То је из три разлога. Наиме, 
време штампања С1583 је било време неповерења Срба пре-
ма штампаним књигама.26 С друге стране, тираж књига 
шта мпаних у Венецији, па и ЛБВ, био је толики да је у једном 
тренутку, вероватно, дошло до засићености тржишта,27 те 
отуда није било потребе за новим литургијарима, нарочито 
не оним из далеке Русије.28 И коначно, С1583 садржи низ осо-
бености у литургијском поректу који је Србима био непо-
знат, као што су, између осталог, ове: С1583 у односу на ЛБВ 
садржи много компликованији поредак уласка свеште но-
служитеља у цркву и олтар,29 по С1583, Проскомидија се са-
вршавала на седам, а по ЛБВ, на пет просфора, С1583 садржи 
Тропар Трећег часа у Анафори Литургије Јована Златоустог,30 
док га ЛБВ не садржи.31

Да су српске богослужбене књиге узумане у обзир при-
ликом редактуре и састављања руских сведочи и податак да 
у предговору Стјатинског потребника из 1606. г. стоји да је 
за његову припрему коришћено, између осталих књига, „и 
пет штампаних потребника из српских, влашких и молдав-
ских крајева код којих су примећене велике разлике“.32 Исто 
тако, из ЛБВ у Стрјатински служебник из 1604. г. приређи-
вачи су унели заставицу која се у ЛБВ налази на листовима 
90б и 195б. Иста заставица је поново коришћена у издању 
Стрјатинског потребника из 1606. г. Утицај Вуковићевих 
књига на руске показује и податак да су из Вуковићевог Пра-
зничног минеја из 1538. г. преузете илустрације Христовог 
Крштења и Преображења, као и Успења Богоридичиног и 
унете у Антологион штампан у штампарији Кијево-печер-
ске лавре 1619. г.33

Неопходно је напоменути и то да је пећки патријарх 
Гаврило Рајић (1648‒1655) приликом свог доласка у Москву 
1654. г., тј. управо у време када су Руси интензвино радили 
на исправци својих богослужбених књига, са собом донео 
одређене грчке књиге са циљем да их руски редактори узму 

24 Исто.

25 Данас се С1583 чува у 
Манастиру Хиландару 
под сигнатуром 76/81.

26 С. Петковић, 
„Илустрације 
Mediatationes vitae 
Christi од Псеудо-Бо-
навентуре у једној 
српској штампаној 
књизи XVI века“, 
Зборник Светозара 
Радојчића, Београд 
1969, 254‒257.

27 То потврђује и пода-
так да у наше време 
постоји преко 130 при-
мерака ЛБВ. (Е. 
Љвович Немировски, 
Црногорска 
библиографија: 
[1494‒1994], Т. 1, Књ. 2, 
Издања Божидара и 
Вићенца Вуковића, 
Стефана 
Мариновића, Јакова од 
Камене реке, Јеролима 
Загуровића, Јакова 
Крајкова, Ђованиа Ан-
тониа Рампацета, 
Марка и Бартоломеа 
Ђинамиа: 1519–1638, 
1993, 20)

28 Исти, Gesamtkatalog 
der Frühdrucke in 
kyrillischer Schri±, Bd. 
4: Die Druckerei von 
Božidar Goraždanin in 
Goražde und Venedig: 
Die erste Druckerei von 
Božidar Vuković in 
Venedig, Baden-Baden 
2001, 264‒298.

29 С1583, 6б‒7б.

30 С1583, 78а.

31 ЛБВ, 29б.

32 В. Вукашиновић, Велики вход – огледи из српског литургијског предања 
XIII–XXI век, Београд 2015, 96.

33 С. Петковић, Божидар Вуковић..., 87‒99.
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у обзир при редакдури руских богослужбених књига. Да је 
то и учињено, показују одређена сведочанства до којих је 
дошао руски литургичар Дмитријевски, који наводи доказе 
да су се редактори Никонових служебника обраћали пећком 
првојерарху за савет у вези својих недоумица.34

Српске богослужбене књиге прве генерације нису ути-
цале на развој раног грчког богослужбеног штампарства. 
Наиме, досадашња истраживања су показала само један кон-
кретан пример таквог утицаја и то у погледу графичке опре-
ме књиге Парадосис штампане у Венецији 1641. г. Наиме, при-
ређивачи ове књиге су за њену израду користили илу стра-
ције из Празничног Минеја Божидара Вуковића са ликовима 
Св. Симеона Столпника и Свете Петке чија су имена и у грч-
кој књизи исписана српскословенским језиком.35 Овај ути-
цај се објашњава међусобним помагањима Срба и Грка у 
католичкој Венецији.

34 А. А. Дмитриевский, 
Исправление книг  

при патриархе  
Никоне и  

последующих  
патриархах,  

Москва 2004, 132.

35 Д. Медаковић,  
Графика…, 180‒181.
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РАЧАНСКИ СКРИПТОРИЈУМ – ИЗВОР 
ПРОДИРАЊА РУСКОГ И МАЛОРУСКОГ 

УТИЦАЈА НА КУЛТНИ И КУЛТУРНИ  
ЖИВОТ ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ1

Период 17. века је време врло специфичног богословско-
литургичког контекста. Пре свега, ваља напоменути да 

је повест овог века забележила литургијске реформе Петра 
Могиле и патријарха Никона, тј. Мале и Велике Русије. Иако 
су започеле са добрим намерама, нису најбоље спроведене. 
Моги лина рефор ма је била дале ко шира од Нико но ве, укљу-
чу ју ћи увод у пот пу но нове обре де и коре не у посто је ћим, 
као и оштар тео ло шки пре о крет који је водио латинизацији 
обреда.2 Са друге стране патријарх Никон је извршио пот-
пуну ревизију богослужбених књига желећи да обред при-
ближи грчком. Али потпуно промашени предлошци и нео-
збиљност кључних људи у обнови којима је Никон покло-
нио потпуно поверење учинили су да се овај покушај изврне 
у трагедију.3 Свакако се нећемо много задржавати на овим 
детаљима јер су ток реформе и богословске последице ис-
тих добро познате у науци.

Наравно, са друге стране последице ових промена има-
ле су утицаја и на Пећку патријаршију. Патријарх Гаврило 
Рајић био је директан учесник сабора у Москви 1655. године, 
који је подржао Никона. Приликом повратка у Пећ цар га је 
испратио разним даровима, међу којима су биле и књиге.4 
Доласком у Срби ју на тро ну је зате као патри јар ха Мак си ма. 
Како је текло ово двовлашће непознаница је, али тешко да је 
и патри јарх Мак сим имао ишта про тив књи га које су има ле 
печат Москов ског Сино да. На једном Скрижалу у запису 
Гаврило је чак проклео сваког ко не буде примио и служио 
по новим књигама.5 Тако да су по свему судећи уз старе и 
новоисправљене књиге врло брзо доспевале у Пећку па-
тријаршију из Русије. Такође, простор Пећке патријаршије 

1 Мисли се свакако и 
на период Пећке 
патријаршије на про-
сторима северно од 
Саве и Дунава након 
Сеобе. Тај први пери-
од сналажења у новој 
средини назива се пе-
риодом 
„балканизације“ и то 
је период у коме Рача-
ни највише преписују.

2 P. Meyendor¸, „°e 
Litur gi cal Reforms of 
Pet her Mog hi la”: A New 
Look, SVQT 2, 1985, 
114)

3 За више видети: 
Meyendor¸, P., Rus sia, 
Ritua and Reform: £e 
Litur gi cal Reforms of 
Nikon in the 17 th cen-
tury, Crest wo od, New 
York, 1991.

4 Ф. Н. Кап те ревъ, 
Прiѣздъ въ Москву за 
милостынею серб-
скихъ iерарховъ раз-
ныхъ каөедръ и на-
стоятелей разныхъ 
серб скихъ монасты-
рей въ XVI, XVII и въ 
началѣ XV III 
столѣтiй, 
Прибавленiя къ 
Творенiямъ Святыхъ 
Отцевъ, 1891, ч. 48, кн. 
2, 468.

5 Л. Чур чић, „Доси теј 
и Рача ни у Сре му“, Ра-
чан ски збор ник 13, Ба-
ји на Башта, 2008, 26.
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је био на неки начин транзит разним богослужбеним књи-
гама које су стизале са више страна и врло често су некри-
тички и буквално преписиване, па се неретко дешавало да 
исти скриптор преписује исте богослужбене књиге разли-
читих редакција. Изучавањем служабника и архијерејских 
чиновника преписаних на просторима Пећке патријаршије 
у 17. и првој четвртини 18. века јасно се уочава вишеслојоност 
и преплитање више утицаја у литургијским рукописима. 
Наше досадашње истраживање упућује на следећих пет ре-
дакција: филотејевску, мешовиту, прениконовску, постни-
коновску, малоруску. Потреба проучавања ових рукописа 
пре свега нам помаже у проналаску прелома и напуштања 
филотејевске редакције која је имала снажну везу са средњо-
вековним литургијским поретком Свете Горе на (мало)ру-
ске литургијске предлошке који потпуну превласт освајају у 
првој четвртини 18. века. Разлог потребе оваквог проу ча-
вања је свакако тај што је тај прелаз имао одређене бого-
словско-литургичке последице.

Поставља се питање зашто се баш бавимо Рачанима у 
контексту (мало)руског утицаја на српско богослужење? 
Разлози су вишеструки. Најпре рачански скрипторијум је 
највероватније највећи овакав центар после ресавског, а у 
периоду 17/18. века свакако највећи. Други разлог је чиње-
ница да Рачани своје књиге преписују у две етапе: прва се 
збива у Пећкој патријаршији пре Сеобе а друга након Сео-
бе. Тако се још јасније може уочавати разлика у предлошци-
ма, будући да преко Дунава имају отвореније канале са Ру-
сијом и Светом Гором него што је то било у Отоманској им-
перији. Они су директни учесници и сведоци завршетка 
српскословенске епохе. И на крају зато што су Рачани, на 
неки начин, стабилизовали већину проблематичних места 
у литургијском поретку код Срба.

Два главна канала којим су књиге долазиле до руку мо-
наха преписивача били су манастир Хиландар и Русија. За-
нимљиво је у овом контексту поменути да не постоје доку-
ментовани подаци да су Рачани путовали у Русију, иако су 
свакако морали у својој билиотеци имати неке руске књиге. 
Са друге стране везу са Хиландаром можемо видети преко 
два рукописа који су наручена и исписана на Светој Гори 
старањем монаха који су из Раче наставили подвизавање на 
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Атосу. У питању су Псал тир МСПЦ 350 који је пре пи сан 
1654. годи не, насто ја њем јеро мо на ха Тео фи ла, јеро ма на ха 
Виса ри о на и стар ца Доси те ја,6 и Јеру са лим ски типик, Сави-
на 14. Писар овог дела је јеро мо нах Анто ни је у Ски ту све те 
Ане на Све тој Гори, по нало гу јеро мо на ха Виса ри о на и брат-
ства за мана стир Рачу. Пре пи сан је 1674. годи не.7

Руске књиге су у Пећку патријаршију стизале преко мо-
нашких изасланстава којa су сакупљала милостињу у Руској 
империји са дозволом цара. Нарочито интензивне везе не-
говали су манастири Милешева и Папраћа, затим Студени-
ца, Раваница, Манасија, Житомислић итд. Са друге стране 
ни Света горе није била без руских књига, јер су везе између 
Руса и Срба су имале пре свега духовни и црквени карактер, 
који је започео изасланствима са Хиландара. Културна раз-
мена је почела када су књиге почеле да круже. У 16. веку ви-
ше су дела и преводи српских писаца ишли ка Русији него 
обрнуто, да би се та ситуација променила у 17. веку. Култ 
светих Симеона и Саве се у 16. веку раширио у Русији, дотле 
да су се чак на фрескама Архангелског сабора у Кремљу ос-
ликаном у време Ивана Грозног нашле и фреске св Саве, 
Симеона и Лазара. Теодосијево житије и похвала светом 
Сави биле су незаобилазне књиге сваке манастирске библи-
отеке.8 У групу рукописа који су стигли до Русије свакако 
спада и Крмчија Светог Саве. Украјинци су се у својим ан-
тикатоличким полемикама позивали на списе Светог Саве.9 
Међутим у 17. веку све је приметнији и присутнији утицај 
руских књига у богослужењу Пећке патријаршије. Свакако 
да је русификација као феномен, који је интензивно започео 
од 1690, била условљена разним чињеницама: свакако је то 
недостатак и губитак књига током Сеобе, затим потреба 
уређења богослужбеног живота. Такође, прихватање ових 
књига се посматрало и као нека врста гаранције и потвр-
ђивања Православног етоса, а са друге стране и укључивање 
у просветитељске токове Европе, као и одржавање идеје о 
словенском заједништву.10 И на крају свакако да је она била 
одговор и на милитантни прозелитизам којем су Срби у Ау-
стријској монархији били изложени.

Најконкренији пример феномена (мало)руског бого-
службеног утицаја у контексту рачанског скрипторијума, 
свакако се врло јасно види у Минејима рачанске преписи-

6 Д. Рува рац,  
Мана стир Рача и  
Бео чин, „Спо ме ник 
СКА,“ XXXI II 30,  
Бео град, 1898, 61; М. 
Хари си ја дис, „Један 
недо вољ но запа жен 
пре пис Јеро те ја Рача-
ни на“, ПЗКЈИФ (При-
лози за књижевност, 
језик, историју и  
фолклор) 35, све ска 
3-4, Бео град, 1969, 237; 
Д. Бог да но вић,  
Инве на тар ћирил ских 
руко пи са у Југо сла ви ји 
(XI-XVII века),  
Бео град, 1982. бр. 1254.

7 Д. Бог да но вић, 
Мана стир Сави на, 
Вели ка црква, ризни-
ца, руко пи си, Бео град, 
1978, 92; Р. Стан ко вић, 
„Руко пи сне књи ге 
мана сти ра Сави не, 
воде ни зна ци и дати-
ра ње“, Архе о граф ски 
при ло зи 20, Бео град, 
1998, 276; Д. Бог да но-
вић, op. cit, бр. 1558.

8 М. Јовановић, Срби  
и Руси - 12-21. век 
(исто ри ја одно са), 
Бео град, 2012, 47-57. 

9 В. Вукашиновић, 
Срп ска барок на тео-
ло ги ја, Врњ ци – Тре-
би ње, 2010, 258-259.

10 Ibid.
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вачке школе. Рачански скриптори преписали су укупно пет-
наест минеја, и то у периоду 1666-1725. године. У овом броју 
постоји неколико минеја где су у исти рукопис спојена по 
два месеца као март/април или јуни/јули. Такође од свих 
петнаест тек два рукописа су преписана пре Сеобе у скиту 
светог Ђорђа надомак Раче руком Христифора Рачанина, 
затим три трудом Јеротеја Рачанина у Фудвару, а сви остали 
исписани су у Сентандреји у чувеној школи Кипријана Ра-
чанина и то највећи број од руке Гаврила Стефановића Вен-
цловића, један руком Михаила Рачанина и један заједно тру-
дом Михаила и Рафаила. У овом броју имамо минеје за све 
месеце у години од којих се неки понављају као март, април, 
август, јули, новембар. Оно што је одмах уочљиво јесте да 
Минеји преписани у скиту светог Ђорђа и Фудвару немају 
службе српским, и уопште словенским светитељима. Са дру-
ге стране Минеји преписани у Сентандреји, најчешће, имају 
Русе светитеље. Конкретни примери су минеји за јули: Ми-
неј Михила и Рафила Рачанина из 1721. године има службу 
Борису и Гљебу,11 док Јеротејев из 1698-1699 нема ниједну 
службу Словенима, ни Русима ни Србима.12 Затим два ми-
неја за децембар. Први најстарији рачански из 1666-1668. 
године нема службе Словенима светима,13 док други Вен-
цло вићев (1720-1725) има једну руску слу жбу св. Сави Зве-
њин городском (3. децем бар).14 У овом контексту занимљиви 
су нам још неки рачански Минеји. Рецимо, Минеј за сеп–
тембар САНУ 148 Михаила Рачанина из 1704. године који 
има доста слу жби посве ће них светим Русима: св. Јова ну Ар-
хи е пи ско пу Нов город ском чудо твор цу (7. сеп тем бар), св. 
Јоси фу Волоц ком Новом Чудо твор цу, (9. сеп тем бар), смо-
лен ским и јаро слав ским чудо твор ци ма, кне зо ви ма Тео до ру, 
Дави ду и Кон стан ти ну (10. сеп тем бар), чер ни гов ским чудо-
твор ци ма кне зу Миха и лу и њего вом бор ја ни ну Тео до ру (20. 
сеп тем бар), св. Сер ги ју Радо ње шком (25. сеп тем бар) и Сава-
ти ју Соло вец ком (27. сеп тем бар).15 Слично је и са Минејем за 
новембар који је исписао Венцловић у периоду 1720-1725. 
Ова књига не садр жи слу жбу св. Сте фа ну Дечан ском (11. 
новем бар), иако је њего во име наве де но тог дату ма, али оби-
лу је слу жба ма посве ће ним руским све ти те љи ма: Јони, архи-
е пи ско пу нов го род ском и чудо твор цу (5. новем бар), Вар ла-
а му хутин ском (6. новем бар), Мак си му јуро ди вом, москов-

11 Минеј за јун-јул СА 
(Сентандреја) 15, л. 

346а-354б.

12 П. Моми ро вић, 
Ста ре руко пи сне срп-

ско сло вен ске књи ге у 
Сре му, „Гра ђа за про у-

ча ва ње спо ме ни ка 
кул ту ре Вој во ди не“ 
8/9 1978/79, 395-399.

13 М. Хари си ја дис, 
„Хри сти фор  

Рача нин, пре пи си-
вач и илу ми на тор 

руко пи са“, Зограф 3, 
год. 34-38, Бео град, 

1969, 34.

14 Минеј за децембар 
СА 10, л.12б-19б.

15 Љ. Сто ја но вић, 
Ката лог руко пи са и 
ста рих штам па них 

књи га, Збир ка Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, 

Бео град, 1992, 25.



РАЧАНСКИ СКРИПТОРИЈУМ | 83

ском чудо твор цу (11. новем бар), Нико ну Радо ње шком (17. 
новем бар), Вели ком кне зу Миха и лу Јаро сла ви чу твер ском 
(22. новем бар), св. бла го вер ном кне зу Алек сан дру Нев ском 
(23. новем бар) и св. Јако ву, архи е пи ско пу ростов ском (27. 
новем бар).16

Што се тиче служби Србима светима има их тек неко-
лико у овом броју рачаснких рукопса. Рецимо, Минеј за јун-
јул, СА 15. исписан од Миха ила и Рафа ила у Сен тан дре ји 
1721. годи не садржи службе св. вели ко му че нику Јовану Но-
вом, мученом у Бео гра ду од стра не Тура ка (2. јун), св. кнезу 
Лазару Новом, постра далом на Косо ву (15. јун).17 Занимљив 
је и Минеј за јану ар, СА 11. У овом рукопису иден ти фи ко ва-
но је више писа ра од којих је један Гаврил (Вен цло вић). Ру-
ко пис је настао у распо ну од 1720. до 1725. годи не. Од сло вен-
ских све ти те ља има мо слу жбе св. Фили пу, митро по ли ту све 
Руси је (9. јану ар), Миха и лу Клоп ском, нов го род ском чудо-
твор цу, и Све том Сави срп ском (12. јану ар),18 са упо зо ре њем 
да је слу жба Све том Сави 14. јану а ра, што упу ћу је на руски 
пред ло жак. У Минеју за фебру ар, СА 12 писа ра Гаврил (Вен-
цло вић) и непо зна тог пома гача из прве четвр ти не 18. века је 
веома карак те ри стич но да нема слу жбе св. Симе о ну Миро-
то чи вом (13. фебру ар), али зато поново срећемо службе ру-
ским све ти те љи ма: вели ком кне зу Геор ги ју Вла ди мир ском 
и Кири лу Бело о зер ском (4. фебру ар), Дими три ју При луц-
ком чудо твор цу и кне зу Все во ло ду Псков ском (11. фебру ар), 
као и Алек си ју митро по ли ту москов ском и све Руси је, чудо-
твор цу (12. фебру ар).19

Ова компарација нас наводи на закључак да преласком 
у Угарску све више преовладава утицај руских минеја, пот-
пуно некритички и буквално се преписују руске службе без 
очекиване компилације са службама Србима светима. У ра-
нијем периоду (кроз 16. и 17. век) је било готово незамисливо 
у српским минејима немати службу светом Сави, Симеону 
Мироточивом, Арсенију Сремцу, Бранковићима. Како то 
види Л. Чурчић увођење руских светитеља у српске кален-
даре био је мањи проблем од недостатка служби србима све-
тима.20 Како су многе књиге биле уништене и остављене при-
ликом Сеобе а руске су пристизале и преузимале примат, 
створио се вакуум и недостатак служби Србима свтеима па 
се појавила потреба за књигом која би на једном месту обје-

16 Н. Син дик, М. Гро-
зда но вић-Пајић, К. 
Мано-Зиси, Опис 
руко пи са и ста рих 
штам па них књи га 
Библи о те ке Срп ске 
пра во слав не епар хи је 
будим ске у Сент-
Андре ји, Бео град -  
Нови Сад, 1991, 109.

17 Ibid, 118-119.

18 Ibid, 111-113

19 Ibid, 113-114

20 Л. Чурчић, „Србља-
ци у XVI II веку“. у: 
Срп ске књи ге и писци, 
Бео град, 1988, 46.
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динила Србе светитеље. Ту потребу осетили су изгледа и 
Кипријан и Христифор Рачанин. У њиховом Саборнику (не-
ки аутори га називају и Србљаком) постоји неколико служ-
би Србима светима. Руко пи с је преписан у два навра та: у 
пери о ду 1691/1692, а потом 1694. годи не. Дакле, одмах након 
Сеобе. Поред слу жби св. Луки са жити јем, Покро ву Пре све-
те Бого ро ди це, св. муче ни ку Мар ти ну, наилазимо и на слу-
жбе св. деспо ту Мак си му, св. кне зу Лаза ру (л. 85-111), док је 
на л. 111 Кипри ја но ва сти хи ра, те слу жба св. Сави (л. 152-168), 
св. Симе о ну Миро то чи вом (л. 169-183) и св. Сте фа ну Дечан-
ском (184-198), св. про ро ку Јере ми ји, пре но су мошти ју св. 
Нико ла ја, св. Мер ку ри ју, апо сто лу Ана ни ји и св. патри јар-
си ма алек сан дриј ским Ата на си ју и Кири лу.21 Први Србљак 
(нажа лост, данас изгу бљен) из 1714. годи не бива пре пи сан 
од руке још једног Рачанина, даска ла Мак си ма. Претпо став-
ља се да је он послужио као основа Синесију Живановићу 
арадском епископу за штампање Србљака у Римнику 1761. 
године. Према мишљењу Лазара Чурчића ова (рачанска) 
књи га је садржала следеће службе: Св Сави и Симеону, Сте-
фану Дечанском, Максиму, мајци Ангелини, Стефану – сину 
Ђурђа Бранковића, Јовану Бранковићу, кнезу Лазару, Сте-
фану Штиљановићу, Теодору Тирону, Урошу Нејаком, Јоа-
никију, Стефану Првoмученику.22 Синесијев Србљак је сад-
ржао слу жбу Арсенију Сремцу и Јоаникију Девичком који 
по Чур чићу Максимов нема, те на први поглед као да чуди 
одсуство пре свега службе Арсенију Сремцу. Међутим, по 
миш љењу археографа постоје две службе из овог Србљака 
сачуване у два Минеја. Једна од њих је управо Слу жба св. 
Арсе ни ју Срем цу која је део Мине ја за окто бар МСПЦ 84. (л. 
223-230), испи саног 1705. годи не руком јеро мо на ха Пахо ми-
ја.23 Друга је Слу жба Пре но са мошти ју св. Нико ла ја Мир ли-
киј ског - део Мине ја за мај, сигнатурног броја МСПЦ 81 (л. 
139-146). Чак и лаик на први поглед види да не припадају 
наведеним минејима него да су ту уметнуте. Није позна то 
због чега су завр ши ле ова ко раз руђене.24 Присуство служби 
Теодору Тирону, првомученику Стефану и Николају Мир-
ли кијском у Србљаку сведочи само о раширености култа 
наведених светитеља у српском народу.

Руске утицаје врло очито можемо видети у још неким 
рачанским рукописима. Тако, рецимо у Венцловићевом ру-

21 М. Гро зда но вић-
Пајић, „Посе бан тип 

воде ног зна ка „грб са 
кулом“ у неко ли ко 

руко пи са с кра ја XVII 
и прве четвр ти не XVI-
II века“, Архе о граф ски 

при ло зи 2, Бео град, 
1987, 65-66; Љ. Сто ја-

но вић, Стари српски 
записи и натписи књ. 
1, бр. 1975; Д. Бог да но-

вић, op. cit, бр. 1521.  
У Богдановићевом 

Инвен та ру је рукопис 
насловљен као 

Србљак; Љ. Сто ја но-
вић, Ката лог руко пи са 
и ста рих штам па них 
књи га, 17; Љ. Васи љев, 
„Непо зна ти руко пи си 
нај по зна ти јих Рачан-
ских писа ра Кипри ја-

на и Хри сти фо ра“, 
Рачан ски збор ник 2, 

Баји на Башта, 1997, 46.

22 Л. Чурчић, op. cit, 36.

23 М. Хари си ја дис, 
„Слу жба архи е пи ско-
пу Арсе ни ју у руко пи-
су даска ла Мак си ма“, 

ПЗКЈИФ 37, све ска 1-2, 
Бео град, 1971, 86-95; М. 

Хари си ја дис, „Руко-
пи си даска ла Мак си-

ма“, Библи о те кар, све-
ска 1. Бео град, јан/феб, 

1970, 66-77; Д. Бог да-
но вић, op. cit, бр. 769.

24 М. Хари си ја дис, 
Слу жба архи е пи ско пу 

Арсе ни ју, 86-95; М. 
Хари си ја дис, Руко пи-
си даска ла Мак си ма, 

66-77; Д. Бог да но вић, 
op. cit, бр. 601.
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копису под називом Црквени зборник (1730-1740), наилази-
мо на месецослов који у себи садржи тропаре и кондаке у 
част чак 50 руских светитеља (од чега 20 оптинских стараца).25 
У Канонику (1739) истог преписивача наћићемо поредак ку-
шања агиазме.26 У рукопису који је насловљен као Пре са-
ђеница (1735) постоје молитве на разне потребе за које је 
наглашено да су преузете из Московског требника.27 Док су 
се други Рачани трудили да где год нађу простора уметну по 
неку беседу светих отаца, Гаврило поред њих упорно пре-
води беседе черниговског архиепископа Лазара Барановича 
(1657-1683). Уобичајена ствар је да у неким рачанским руко-
писма разног типа наиђемо на Летопис од Адама до По кр-
штавања Руса. Такође врло су честе и здравице руским па-
три јарсима и царевима. У требнику ПБ 18 исписаном од ру ке 
даскала Максима ћемо рецимо наићи на л. 140 у окви ру чи-
на лити је на моли тву за утвр ђе ње држа ве и бла го че сти вог 
цара, што свакако ука зу је на руски пред ло жак.

Рачански служабници и архијерејски чиновници (има 
их укупно осам) су такође пример руских утицаја и ту на-
лазимо неколико редакција, прениконовску, мешовиту и 
малоруску, с тим што малоруска некако преовладава. Мо-
менти попут Упутства о раздробљењу Агнеца које је без сум-
ње постниконовско и веома опширно, благосиљање Дарова 
на Речима Установљења, понегде у Василијевој, понегде у 
обе Литургије, Тропар трећег часа који налазимо у свих осам 
рукописа су свакако најуочљивији примери како пре тако и 
пост реформског утицаја Мале и Велике Русије. 

Богослужбени са собом свакако доноси и културни ути-
цај. Како то на једном месту види Владимир Вукашиновић: 
„Литургија је феномен који се оваплоћује у једној култури 
она узима тело културе и од ње преузима средства којим ће 
се изражавати и која утичу на њу саму.“ Ту пре свих мисли 
на архитектуру, уметност, иконографију, ситне занате веза-
не за утвари, рукопис црквених књига, црквени мобилијар 
итд. Стога је Литургија изванредни извор културе и на неки 
начин развија културу јер вернике ставља у додир са својом 
баштином која бива временом поверена људима који је 
предају следећој генерацији. Ризница је увек иста али се 
представља на нов начин и дотиче проблеме времена. Тако 
врло брзо, код Срба у Сентандреји, већ до средине 18. века 

25 М. Павић, Гаврил 
Сте фа но вић Вен цло-
вић, Црни биво у срцу, 
Бео град, 1996, 22; Ј. 
Скер лић, ., Срп ска 
књи жев ност у XVI II 
веку, Бео град, 1923, 169.

26 Kаноник, САНУ 71 
(138), л. 367-371

27 Пресађеница, САНУ 
96 (133), л. 502-556
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долази до промена у архиртектури. На истим местима где су 
некада биле цркве брвнаре Срби су почели подизати за ово 
време монументалне барокне цркве. Прешли су на барокно 
одевање и чак зидање надгоробних споменика у истом сти-
лу. Та мода барокне раскоши немира и торженствености за 
коју су чули да је у Русији прихваћена као да им је одговара-
ла.28 Такође, Митрополит Мојсеј Петровић 1724. године от-
вара школу коју је водио Максим Суворов послат из Русије. 
У време Викентија Јовановића та русификација добија ин-
ституционални оквир кроз његове посланице и правила упу-
ћена свештенству. Српскословенска епоха дефинитивно уми-
ре са последњим Рачанима Григоријем и Гаврилом Стефано-
ви ћем Венцловићем који је, иако на граници, и сам итекако 
утро пут бароку. Рускословенски језик је средином 18 . века 
потпуно превладао у писању. Остало је забележено да у ша-
бачком дистрикту 1735. године од 16 свештеника само три 
знају читати по староме.29 Све ово наравно не значи да није 
било отпора руским утицајима.

Са друге стране бого слов ске после ди це овог и ова квог 
пре ла ска на дру га чи ју тра ди ци ју богослу же ња су се у 18. ве-
ку и те како осе ти ле (про бле ми схо ла стич ког схва та ња ма-
те ри је и фор ме Све те Евха ри сти је, покла ња ње При че шћу и 
При че шћу за бол не на знак руч ним звон цем, касни је писа-
них опро штај ни ца гре хо ва итд.).30

28 Д. Давидов, 
Парусија, Београд 

2011, 144,

29 В. Вука ши но вић, 
Срп ска барок на  
тео ло ги ја , 260.

30 За детаљ но о 18 веку 
види: В. Вука ши но вић, 

Срп ска барок на тео-
ло  ги ја, Врњ ци - Тре би-
ње, 2010; В. Вука ши но-

вић, „При лог бољем 
раз у ме ва њу литур гиј-
ске тео ло ги је и прак се 

кар ло вач ких митро по-
ли та 18. века“, Сабор-

ност: тео ло шки годи-
шњак, Пожа ре вац, 

2008, 131-168; В. Вука-
ши но вић, Руски и 

мало ру ски ути ца ји на 
литур гиј ски живот 

Кар ло вач ке митро по-
ли је у XVI II веку, 

Сабор ност: тео ло шки 
годи шњак, Пожа ре вац, 

2010, 163-208; „Уло га 
Кар ло вач ких митро-

по ли та у рефор ми 
литур гиј ског бого слу-
жбе ног порет ка наше 
Цркве“, Жич ки бла го-

ве сник – часо пис Епар-
хи је жич ке, вас кр шњи 

број, Кра ље во, 2007.
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НИКОЛА ЛУКИЋ

ЗНАЧАЈ РУКОПИСНЕ ГРАЂЕ ЗА 
ИЗУЧАВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ КУЛТОВА 

СРБА СВЕТИТЕЉА КАО ТЕМЕЉА  
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У 

ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

Боравећи на простору друге државе а сећајући се славних 
времена српске прошлости у лику светих реконструише 

се идеалан образац сопственог идентитета. Покретачка си-
ла која је афирмисала сва национална настојања најпотпу-
није је оличена у култовима славних предака. Најпре у лику 
владара светородне династије Немањића а потом и кроз ли-
кове страдалних наследника, кнеза Лазара и сремских Бран-
ковића, мајке Ангелине и њених синова Јована и Максима. 
Одржавање култа у новонасталим историјским околности-
ма не представља само побожну и емотивну ретроспективу 
националних државотворних успеха него најаутентичнији 
spiritus agens нашег националног бића. Феномен култа1 је у 
својој основи врло сложен због чињенице да обухвата више 
аспеката стварности. Фаворизовање било ког правца у ко-
рист неке теме нужно би довело до политизације култа или 
до неког необјективног става. За изучавање овог питања, 
политизације, тврдо методолошко упориште пружа оцена 
Јиргена Петерсона којом он резимира радове окупљене у 
зборнику Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter. Пе-
терсон је указао на чињеницу да су религиозни и политички 
аспект култа од самог почетка били тако испреплетани да је 
често немогуће раздвојити њихову примарну и секундарну 
функцију. Сматрајући да однос политике и култа треба из-
учавати као историјску појаву, Петерсон је истакао да се 
култ светитеља и његових реликвија може сматрати „поли-
тичким“ уколико такав карактер имају разлози због којих је 
настао, циљеви којима је служио и поруке које је носио2. 
Слично поменутоме сматра и Раде Михаљчић тврдећи да у 

1 Бољем разумевању 
феномена култа до-
приносе следећи на-
слови: Barbara Abou-
El-Haj, £e Medieval 
Cult of Saints: 
Formations and 
Transformations, 
Cambridge University 
Press 1997.; Andri 
Vauchez, Sainthood in 
the later middle ages, 
translated by Jean 
Birrel, Ecole francaise 
de Rome 2005.; Peter 
Brown, £e Cult of the 
Saints: Its Rise and 
Function in Latin 
Christianity, University 
of Chicago Press, 1981.; 
Greene H., Robert 
DeKalb, Bodies Like 
Bright Stars: Saints and 
Relics in Orthodox 
Russia, Northern 
Illinois University Press, 
2010.; Леонтије 
Павловић, Култови 
лица код Срба и Маке-
донаца (историјско-
етнографска распра-
ва), Народни музеj, 
Смедерево 1965.

2 Даница Поповић, 
Под окриљем свето-
сти, 251.
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средњем веку, у срединама где је спрега цркве и државе била 
јака култ је превазилазио верске оквире и добијао један ши-
ри друштвени, превасходно политички значај3. 

Појам култа у основи одражава динамичност божанске 
икономије и афирмише човека као равноправног са-дела-
теља у вечном Божанском плану коју у историји наставља 
своју протежност. У хришћанској цивилизацији средњега 
века поседовање „својих“, националних светаца било је од 
посебне важности за оне народе који нису имали сопствене 
представнике у догађајима Свете историје, нити непосре-
дан додир са посвећеним тлом Свете земље. Опробаним 
сред ствима – преузимањем и подражавањем освештаних 
узора као и поступком „транслације светости“, ови народи 
су градили политички и духовни идентитет и тако стицали 
место у поретку хришћанских држава. На простору визан-
тијског комонвелта, ти процеси су, са становишта механи-
зама и начина спровођења, имали своје високе узоре у култ-
ној пракси Ромејског царства сматра Даница Поповић4.У 
средњовековној Србији, појава националних светаца везује 
се за почетке државности а испољава се кроз канонизацију 
владара. Први српски владарски култ образован је у Зети, у 
првој половини XI века, прослављањем кнеза Јована Влади-
мира. Тај првобитни узор у доцнијим временима је пред-
стављао правило. Житија Светог Симеона и Светог Саве 
представљала су пример реализације јеванђелских запове-
сти али и национални програм новонастале српске државе5. 
Поред лика Светог Саве велича се и лик његовог наседника 
Светог Арсенија Сремца. У служабном минеју за септем-
бар-октобар из друге половине 14 века6, писано на перга-
менту на 96. листу налази се служба поменутом светитељу: 
Служба преподобног оца Арсенија архиепископа српског (под-
вукао Н.Л). Овде се свакако не ради само о географској од-
редници простора него се јасно истиче и национална само-
свест нашег народа. У ту сврху, а као куриозитетан садржај 
рукописних саства треба поменути тзв. родослове.

Ти родослови имали су за циљ да прикажу не толико 
истинску наследну линију него протежност и континуитет 
једне идеје која би ишла у користан прилог идентитета на-
ручиоца. Корисно је поменути један српски родослов са кра-
ја XV века насловљен као Родослов светих ктитора, господе 

3 Rade Mihaljčić, Lazar 
Hrebeljanović, 145.

4 Даница Поповић, 
Национални пантеон-

светачки култови у 
темељима српске 

државности и цркве-
ности, 119.

5 Поменута житија се 
уможавају под видом 
рукописних предло-
жака који ће касније 

бити идеалан образац 
за штампање истих. У 
рукописном зборнику 
Таха Марка из 1370/75 

(НБС Рс 17) помињу се 
ова два житија. При-

дружен им је и Хилан-
дарски типик.

6 НБС Рс 5 инв. бр. 5.
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српске7. Овај родослов почиње са поменом римског цара 
Ма ксимилијана али се по убеђењу писца посредно порекло 
нашег народа води од цара Константина. Родослов се завр-
шава поменом Стефана, деспота свих српских и поморских 
земаља. По датовању настанка рукописа закључујемо да је у 
питању син кнеза Лазара, деспот Стефан Лазаревић, владар 
преосталих српских земаља (1389-1427). Временски период 
са хиљадугодишњим обимом засигурно да нема претензије 
минуциозних истраживача али својом садржином јасно пре-
носи једну идеју. Та идеја садржана је у самосвети да је наш 
народ саучесник светске историје и легални наследник вла-
дарских инсигнија византијског царства у славној прошло-
сти. Потлаченом народу требало је освежити сећање и чува-
ти национално достојанство које би у погодном тренутку 
добило замахе а писана реч давала је гаранцију да ће пре-
дање опстати.

Објективне историјске околности покренуле су Велику 
сеобу 1690. године када се наш народ нашао на простору 
Хабзбуршке монархије. Сада се за питање националне са-
мосвести иницирао један краћи и по свему реалнији генео-
лошки след. Идеални образац нашег националног бића из-
ражен је ликовима светородне династије Немањића, најпре 
Светог Симеона и Саве а доцније и њихових наследника. 
Присуство српског народа у Хабзбуршкој монархији има 
сложену историjску позадину.

Јован Рајић, српски историчар XVIII века, у свом делу 
Историја словенских народа каже да исељавање Срба у Угар-
ску почиње још од времена Турских напада на ослабљену 
српску државу. Конкретно он помиње време султана Мура-
та II (1421-1451) и деспота Стефана Бранковића, познатијег 
као Стефан Слепи (1458-1459)8. Чини се да је том приликом 
на територију Хабзбуршке монархије прешло од 60 000 до 
70 000 Срба. Ове бројке заснивају на субјективним проце-
нама оновременика и могу бити само приближно тачне9. 
Срби у Угарској почели су из збегова и земуница да утврђују 
своју политичку и националну самосвест. Напустивши Ме-
тохију и Косово и остале српске области из којих су дошли 
на север они су у обновљеним култовима својих владара- 
светитеља налазили етички ослонац своје националне и вер-
ске неповредивости10. Патријарх Арсеније III и његови нај-

7 НБС Рс 35. Интере-
сантан је по свом 
садржају и Карловач-
ки родослов, 
састављен између 1418. 
и 1427. Његова 
хронологија исто по-
сеже за далеком 
прошлошћу и 
помињући Немањиће 
допире до времена по 
Косовској битци. Он 
тврди да су Срби 
Ликинијеви потомци 
а да је Стефан Немања 
далеки Ликинијев 
праунук. Види: Визан-
толошки институт, 
Зборник радова 41-42, 
САНУ, 92.

8 Иоанн Rаич, Исто-
рия разных славен-
скихъ народовъ наипа-
че Болгаръ Хорватовъ 
и Сербовъ, часть тре-
тья, 253.

9 Rade Mihaljčić, Lazar 
Hrebeljanović, 207.

10 Даница Поповић, 
Под окриљем свето-
сти, 262.
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ближи сарадници мучно су остваривали право које је до-
сељеницима гарантовао бечки двор. Сва дубина разумевања 
Беча за српске проблеме била је више реторичка него ствар-
на. Не само да није било говора о неком организовању за-
себне територије која би имала српско име него су и верска 
права била угрожена. То најбоље илуструје исказ монаха 
Стефана Раваничанина који у светлу верских сукоба зак-
ључује чија чаша тога и Оченаш11. Ове речи само су народна 
перцепција стварности хабзбуршке политике cuius regio eius 
religio. У недостатку историјских књига српска хијерархија, 
свештеници и монаси су у својим беседама народу, а уз по-
моћ житија владара светитеља, омогућавали да се развије 
историјско интересовање. Можда су баш захваљујући так-
вим беседама, Срби доцније лакше прихватили идеје исто-
рицизма и просвећености, сматра Динко Давидов12. Позна-
то је да је штампана књига имала велики притисак рецензије 
а и увек је постојала опасност да се у штампаријама уметне 
нека унијатска нијанса. Све то је подгревало неповерење 
према хабзбуршким штампарима. Једино су књиге из Русије 
уживале углед и биле добродошле13. Постоји сведочанство 
да су монаси студеничког братства писали у Русију тражећи 
да им се књиге доставе. Ове књиге имале су једану велику 
замерку. Оне су организоване према руским Месецословима 
и донекле су представљале руски национални програм а по-
мен српских светитеља (са изузетком Светог Саве, Светог 
Арсенија и Светог кнеза Лазара) је био изостављен. Хаб-
збуршке штампарије пак нису хтеле да публикују садржаје, 
чак ни богослужбене, који би својим присуством подгрева-
ли националну самосвест поданика. Сва аутентичност на-
ционалног предања била је поверена рукописној грађи. 

У овом излагању ми ћемо се ограничити на хронолош-
ки оквир XVIII века. Разлог је садржан у чињеници да тада 
сви рукописни извори добијају своју кодификацију и ин-
теграцију унутар састава штампаних књига. Улога рукопис-
них састава задржаће и даље своју позицију у анализи раз-
војног пута култа српских светитеља.

Није потребно истицати да је у позадини српске гра-
ђанске образованости XVIII века била патријархална црк-
вено народна култура. У тој култури житијна књижевност, 
похвална слова и црквена поезија имале су незамењиву, 

11 Rade Mihaljčić, Lazar 
Hrebeljanović, 207.

12 Динко Давидов, 
Култ светог кнеза Ла-

зара и његов лик у 
српској графици XVIII 

века, 92.

13 Владимир 
Вукашиновић, Српска 

барокна 
теологија,261-278.
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првостепену улогу. Управо поменути књижевни модели и 
чине основу култа српским светитељима. Описујући старе 
српске биграфије Јелка Ређеп сматра да је култ садржан из 
три конститутивна елемента: житија, службе и похвале. Ос-
новни култни спис је служба светоме14. Житије представља 
живу успомену једне успешне реализације Христових запо-
вести и сходно томе може се посматрати и као продужетак 
Библије. У житијама историзам добија свој метафизички 
идентитет. Свако житије при том има и обредну функцио-
налност у оквиру литургијског чина или у саставу монашке 
обредности15. Сва житија од XIII до XVIII века по правилу 
су рукописна16.

Овакав избор материјала би по укусу појединаца можда 
био превише једностран и атипичан за просветитељске ок-
вире епохе, али то не треба да нас чуди. Вера и достојанство 
били су основа идентитета човека XVIII века и представљају 
основу барокног културног модела17. Зато ћемо значај руко-
писне грађе размотрити управо у светлу овог виђења. Какво 
је било поимање стања и стварне могућности српског на-
циона унутар Хабзбуршке монархије најречитије нам гово-
ри државна преписка. Да би се олакшао статус српског на-
рода владари хабзбуршког дома издавали су Привилегије 
које су дефинисале и по њиховом уверењу чиниле лакшим 
живот српског живља. Као илустративан пример навеш-
ћемо један указ, тачније одговор владајућег дома депутати-
ма које је предводио Василије Димитријевић 1734 год18. Овде 
се одмах у наслову препознаје титулар владара: Карол Бо-
жиеју Милостију изабрани римски император всегда придо-
битељ док се народ назива верним и побожним. Интере-
сантно је да нигде у документу не постоји национална од-
ред ница српски народ. Идентитет народа идентификује се 
са његовим вероисповедањем и каже се на послетку коме је 
акт упућен: Побожному, верному и најљубазнијему Викен-
тију Јовановићу, источне цркве грчког закона архиепископу 
и верном и љубазном клиру и народу расцијанском. Овај де-
крет дефинише у осам тачака кључне проблеме и понуђена 
решења владарског дома. Прва тачка индиректно је кроз 
питање календара везана за питање култа. Познато је да су 
вршени притисци да се уведе нови календар као и обавеза 
светковања римокатоличких празника. Месецослов је имао 

14 Јелка Ређеп, Старе 
српске биографије, 6. 

15 Димитрије 
Богдановић, Историја 
српске књижевности, 
I, 240-241.

16 Могући изузетак  
чине појединачни 
краћи штампани из-
води унутар Празнич-
ног минеја Божидара 
Вуковића, издатог 
1538. године у 
Венецији. Ту се 
помињу само службе: 
Стефана Дечанског, 
Светог Саве и Светог 
Симеона.

17 Александар Фотић, 
Приватни живот у 
српским земљама у ос-
вит модерног доба, 110.

18 Реч је о рукопису 
АСАНУК МПА 
1734/229 Одмах у са-
мом наслову докумен-
та, идентичним руко-
писом са остатком 
текста написана је на-
помена: Копија на 
српски (подвукао Н.Л) 
превео господин 
Врајц.
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улогу организатора богослужбеног времена и помена све-
тих и засигурно да би промене датума и померање празника 
за 11 дана19 нужно довело до укидања или маргинализовања 
помена српских светитеља. Промена календара била је један 
вид унијатске политике али када су државне власти схвати-
ле да се програм не може спровести они су саветодавно пред-
ложили да православни заједно са римокатолицима славе 
веће празнике као што заједно светкују недеље. Требало је 
заједно славити Рођење Христово, Пасху и Педесетницу, 
суздржавајући се од јавних и тешких работа. То је био хеор-
толошки програм који су хабзбурговци настојали да намет-
ну српском народу. Храмови нису били само богослужбени 
простори него су били знак распознавања и понос српског 
национа као његове једине јавне и признате институције. 
Свакако да је унутрашњост храма уређивана по савету и 
укусу архиепископа и то је био идеалан начин за презен-
тацију националне тематике а у оквиру култа поменутих 
светитеља20.

Овај рукопис нам сведочи да су постојале бројне потеш-
коће у питањима обнове храмова и каже се да је слободно 
поправљати цркве и да нас у томе нико не сме ометати али 
су услови обнове врло специфични (тачка број 2): Ако је у 
питању проста репарација имате слободу да то сами учи-
ните, ако ли је пак у питању зидање нове цркве или пак на-
мера да се нова црква зида тамо где већ постоје зидине тре-
ба ви прво да се сагласите и да прибавите допуштење наше 
канцеларије-каже акт. У акту се решава и проблем визи-
тација епископа као и епископске заоставштине и набрајају 
се проблеми који захевају решење. За питање култа који има 
своје упориште у националном идентитету неопходно је по-
менути идеју о владару светитељу.

Земаљски владар и небески представник 
Према признању Данице Поповић култ владара све ти-

теља је у извесној мери аутентична појава унутар нашег црк-
веног живота. Примера ради, концепт владара светитеља 
није био карактеристична појава ни у средњовековној Бу-
гарској, као што није био ни у Византији21.

Доба краља Милутина, обележено снажним процесом 
византинизације српског друштва и културе, донело је и 

19 Разлика Јулијанског 
и Грегоријанског ка-

лендара у 18 веку је 
била 11 дана.

20 Видети: Динко дави-
дов, Иконе српских 

цркава у Мађарској, 
Нови Сад 1973.

21 Даница Поповић, 
Под окриљем свето-

сти, 262.
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значајне промене у идеологији власти, што се непосредно 
одразило и на развој националних култова. У то време су 
начињени одлучујући кораци ка стварању својеврсног срп-
ског „пантеона“, односно, сабора српских светих, због чега 
је предузета опсежна редакција дотадашњих култних тек-
стова. У оквиру ове програмске иницијативе, чији су носи-
оци били највиши представници државе и цркве, довољно 
прецизно се разазнају обриси две етапе. Старија, опре де-
љена у прву етапу Милутинове владавине (две последње 
деценије XIII века) свој врхунски израз добила је у делу Тео-
досија Хиландарца. У његовом Житију светог Саве нај чу-
венијој метафрази средњовековне српске књижевности – 
однос према традицији и култу светих прародитеља постав-
љен је на нове идеолошке основе. Нови образац династичке 
светости оличен је култу свете двојице, Симеона и Саве, као 
отелотворења сопствене свете прошлости, а такође, држав-
ног и црквеног заједништва. Смисаоно језгро тог здруженог 
култа, уобличеног према врхунским обрасцима византијске 
хагиографије, чини феномен чудотворења, које свештена 
двојица чине као браниоци и заступници државе. Са истим 
циљем врше се и промишљене припремне радње како би се 
хору српских светих придружили и црквени поглавари, као 
својеврсни пандан династичким култовима22.

Обједињавање ове грађе створило је компилацијске збор-
нике мањег или већег обима који су касније у науци препо-
знати као Србљаци. Србљак као богослужбени, празнични 
минеј имао је дугу генезу свог развоја. Почетке свог уобли-
чаваља има још у здруживању Симеонове и Савине службе 
а свој финални обим дефинисаће штампаним издањем из 
Римника 1761. године. Најобимнију компилацију пре XVIII 
века сачињава Србљак из 1525. године који је похрањен у 
Народној библиотеци Србије под сигнатуром НБС Рс 18. 
Садржи помене шест Срба светитеља. На страни 170 почиње 
служба Светом патријарху Јефрему од Марка Пећког међу 
светима преподобног оца нашег Јефрема патријарха српског 
(подвукао Н.Л), затим је на страни 178 пролошко житије ис-
тог светитеља. На страни 186 је служба међу светима оца 
нашег Саве првог архиепископа и учитеља српског затим на 
203. страни Теодосијева служба Симеона учитеља српског и 
новог мироточца Од 233-238 стране налази се служба Све-

22 Даница Попоповић, 
Национални пантеон-
светачки култови у 
темељима српске 
државности и цркве-
ности, 123-124.
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том Арсенију: Помен преподобног оца нашег Арсенија архи-
епископа српског. У наставку помињу се службе Светом 
Јевстатију и Светом Никодиму и они садрже епитет архие-
пископа српских. Овај Србљак је препознатљив по томе што 
обједињује службе црквених великодостојника прибра ја-
јући им и државотворни лик Светог Симеона23. Кроз саста-
ве различитих рукописа, условно речено Србљака, најбоље 
се може пратити развојни пут култова српских светитеља. 
Ови Србљачки састави постаће насушна потреба унутар 
богослужења XVIII века али и темељ националне свести на-
шег народа унутар граница Хабзбуршке монархије. Први 
рукопис који обједињује до тада највећи број Срба све ти-
теља је познати Раковачки србљак.

О најстаријем познатом рукописном Србљаку из мана-
стира Раковца писао је П.Ј. Шафарик 1831. год. Рукопис се 
налази под инвентарским бројем 66 и пише: Канони по све-
ћени Србима Светитељима, приредио раковачки насто-
јатељ Теофан, исписао јеромонах Максим 7222 (1714.). У свом 
даљем опису Шафарик запажа да је садржај овог рукописа 
оставио далекосежан утицај кроз епоху и да садржи био-
графије оних светитеља који су нашли своје место у Месја-
цослову штампаном у Бечу 1771. Издање овог Месецослова, 
тачније његов садржај је последица црквено-народног сабо-
ра и Регуламента из 1770., када је решавано питање броја 
националних празника24. Сви предложени светитељи у са-
држ ају Раковачког Србљака играли су улогу националних 
заштитника па је њихово место љубоморно чувано. Рако-
вачки Србљак има шест служби Србима светитељима из 
лозе Стефана Немање: 1. Св. Сави 2. Св. Симеону 3. Св. Си-
мону 4. Св. краљу Милутину 5. Светом Стефану Дечанском 
и 6. Св. цару Урошу. Остали текстови посвећени су Св. Бран-
ковићима: Св. Стефану, сину Ђурђевом, мајци Ангелини, 
деспоту Јовану и владици Максиму. Уз сремске Бранковиће, 
у Србљаку је још и служба Светом Стефану Штиљановићу 
као и служба кнезу Лазару. Избор служби сведочи да се овде 
налазе само они светитељи који су припадали и политичкој 
и црквеној историји. Ниједном светитељу који је припадао 
само црквеној историји није могло бити места у Србљаку.

По горњем рачуну, у Србљак игумана Теофана, ушло је 
седам служби светитеља рашког периода српске историје и 

23 О рукопису 
опширније видети: 

Љубица Штављанин 
Ђорђевић, Мирослава 

Грозданић-Пајић, 
Луција Цернић, Опис 

ћирилских рукописа 
народне библиотеке 

Србије, 30-34.

24 Исидора Точанац, 
Реформа Српске пра-

вославне цркве у 
Хабзбуршкој 

монархији за време 
владавине Марије 

Терезије и Јосифа II, 
(1740-1790), 83-88.
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пет светитеља из периода сремског деспотства. Тај однос 7: 
5 није коначни однос служби у Србљаку. Две службе раш-
ким светитељима везане су и за Срем. Почетком XVIII века 
створен је култ кнеза Лазара у Срему, са седиштем у Врдни-
ку а потом и култ цара Уроша у Јаску. Када се службе у Срб-
љаку погледају у том односу добије се занимљив поредак 
5-2-5, у коме две службе везују Рашку и Срем25. Овај посред-
нички број 2, представља основ рехабилитације национал-
ног идентитета. Стога уопште није чудо што је највећи број 
рукописа XVIII века управо везан за житија и службе кнеза 
Лазара, који се неодвојиво прожима са Косовском битком и 
свршетком српске државности. 

Лик кнеза Лазара после Немањића постаје конститу-
тивни лик српске државности и један од најзапаженијих кул-
това XVIII века. Национални светитељи ипак нису нестали 
са историјске позорнице, већ је њихов култ трансформисан, 
у складу са новонасталим потребама. Природу те промене 
најбоље илуструје здружени култ светих Симеона и Саве, о 
чијем карактеру сведоче како прославни текстови тако и 
бројне сликане представе светитељског пара. Гашењем све-
тородне лозе Немањића тај култ губи свој примарно дина-
стички смисао, па света двојица сада наступају у улози чу-
вара државног континуитета, а пре свега, као молитвени 
заступници угроженог отачаства26.

 После Велике сеобе култ канонизовања српских влада-
ра није био само препуштен братствима њихових задужби-
на. Бригу о популаризацији српских владара сада преу-
зимају врхови српске цркве. Најпредузимљивији су били 
великодостојници на територији Карловачке митрополије. 
Личност српског кнеза није увек у центру пажње али се не 
изоставља ни у једној верско политичкој акцији. Ауторе култ-
них списа о кнезу Лазару, а то су углавном црквена лица 
више интересује косовски мученик и образложење његове 
канонизације него кнежева државничка делатност. Култни 
списи о кнезу Лазару не наслањају се непосредно на житија 
посвећена светородној, владарској породици Немањића. 
Иако им је култ заједнички циљ осетна је разлика између 
ових списа. Ни мотив ни тон па ни облик нису им исти. До 
Григорија Цамблака у животописима Немањића не налази-
мо описе мученичке смрти док писци култних текстова о 

25 Лаза Чурчић, Српске 
књиге и српски писци 
18. века, 52-53.

26 Даница Поповић, 
Национални пантеон-
светачки култови у 
темељима српске 
државности и цркве-
ности, 120.
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кнезу Лазару управо усредсређују пажњу на кнежеву муче-
ничку смрт27. О Косовском боју 1389. године и погибији кне-
за Лазара постоје два целовита круга текстова. Први пред-
стављају текстови настали после преноса Лазаревих мош-
тију из цркве Вазнесења у Приштини у задужбину Равани-
цу и проглашење кнеза Лазара за светитеља 1390/1391. и пи-
сани су у временском периоду од 90-тих година 14. века до 
1419/20. То су тзв. култни списи потребни за стварање и не-
говање култа мученички погинулом кнезу Лазару. Сачувано 
је десет таквих списа. Други тематски круг чине варијанте 
Житија кнеза Лазара настале крајем XVII и почетком XVIII 
века. Континуитет писања о Косовском боју и кнезу Лазару 
наставља се од XIV до XVII века у летописима и преписима 
и прерадама старијих српских летописа, у родословима и 
другим историографским књижевним делима. Житије кне-
за Лазара из XVIII века чува завршни целовит облик Косов-
ске легенде те је стога у науци и добило назив Прича о боју 
косовском. До сада је познато 36 варијанти рукописне Приче 
од тога 28 је из простора XVIII века28. Оволики обим руко-
писа у оквиру једног столећа јасно говори о важности и 
присутности коју је уживала ова тема. Разумљиво је и врло 
логично да се на територији Карловачке митрополије а у 
атмосфери антитурског расположења са јаким осећајем на-
ционалне свести и живом богатом усменом традицијом о 
пропасти српске државе, могла јавити и потреба за са став-
љањем списа који би обухватио најсудбоносније догађаје из 
српске историје и то оне који су довели до страдања и про-
пасти српске државе. Стога је разумљиво што се у руко пи-
сној Причи о Косовском боју косовска трагедија надовезује 
на један претходни догађај, легенду о убиству цара Уроша. 
На грех краља Вукашина Мрњавчевића надовезије се прича 
о издаји Вука Бранковића, а све су то према легендама раз-
лози пропасти српске државе29.

Лик младог цара Уроша V Немањића, актуелизује се на 
простору Хабзбуршке монархије тек после 1705. године, ка-
да су мошти пренете са Косова у Срем. Кроз њега се чува 
слика о славним временима српске прошлости и негује се 
успомена на светородне Немањиће, осниваче српске држав-
ности. Србљак је одиграо изузетно важну улогу у очувању 
српског имена али није искључиво био средство полити-

27 Rade Mihaljčić, Lazar 
Hrebeljanović, 130.

28 Јелка Ређеп, Житије 
кнеза Лазара, 5-11.

29 Исто,7.
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кантског нити националног атаковања како су неки тврди-
ли (нпр. Лаза Чурчић). Његова намена је примарно била бо-
гослужбена а тек у светлу те намене можемо посматрати 
даље утицаје. Рукописне службе одиграле су важну улогу 
при уобличавању првог штампаног издања из 1761. У пред-
говору штампаног, Римничког, Србљака Синесије Живано-
вић јасно говори: Трудом и у свему приљежним радом сабра-
на и по могућностима исправљена...на помен и следовање 
православног српског народа (подвукао Н.Л)30. Пратећи ру-
кописну грађу констатовали смо да у току XVIII века поред 
два штампана издања сапостоје још четири рукописна Срб-
љака, различито датована:

- Србљак Анатолија Грабовачког, 1759. год., БСА Гр31 28 (28)
- Кратак србљак, 1790/1800 год., ПБР32 Рс 222 (209)
- Србљак 1725, УБСМ33 Рс 48 (24352) 
- Србљак, крај 18 века, Chil34. 505 (243)
Значај рукописне грађе за изучавње и разумевање кул-

това Срба светитеља као темеља националног идентитета у 
Хабзбуршкој монархији најбоље се може видети на основу 
њене распротрањености. Личним увидом у садржаје руко-
писних збирки Народне библиотеке Србије, Библиотеке у 
Сентандреји, фонда Музеја српске православне цркве у Бе-
ограду, Патријаршијске библиотеке и Библиотеке Матице 
српске у Новом Саду дошли смо до броја од 82 рукописа. 
Сви рукописи су датовани у простор XVIII века и у свом 
садржају имају најмање један помен имена или службе не-
ком од српских светитеља. Све књиге су богослужбене или 
су намењене личној молитвеној пракси. У питању су: ми-
неји, житија, чиновници-служабници, часослови, помени-
ци, службе и зборници различитих састава. Сви побројани 
наслови функционисали су унутар богослужбене праксе 
Карловачке митрополије. Цркве су биле једина места где се 
могла чути охрабрујућа и искрена реч српском народу а та 
реч зидала се на поменутим основама. Будући да није било 
националне државе црква је била чувар националног иден-
титета.

Један пример из Рајићеве историје
До сада смо разматрали улогу и одјек рукописа унутар 

црквене, богослужбене средине. Од друге половине XVIII 
века, од времена Јосифа Другог настаје темељан заокрет у 

30 Правила молебнаја 
свјатих Сербских 
просветителеј, Рим-
ник 1761.год., БМС 
Р18Ср II 47.1 

31 Библиотека у 
Сентандреји, легат 
манастира Грабовца

32 Библиотека српске 
патријаршије у Бео-
граду

33 Универзитетска  
библиотека Светозар 
Марковић у Београду

34 Збирка рукописа ма-
настира Хиландара
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интелектуалној орјентацији познат као период просвети-
тељтва35. Тада долази до појачаног интересовања за про-
шлост а историцизам представља легалан начин да се боље 
разуме прошлост једне многонационалне целине као што је 
Хабзбуршка монархија. Ту се својим радом, међу српским 
интелектуалцима истакао ковиљски архимандрит Јован Ра-
јић. Пишући своју Историју словенских народа, Рајић је 
први српски историчар који је компаративно представљао 
своје изворе, а по његовом сведочанству истину је допу ња-
вао српским рукописним изворима. Рајић описујући исто-
рију српских краљева, помиње и опис живота Светог Саве. 
Он признаје да се он више односи на црквену историју срп-
ског краљевства али служи бољем разумевањеу политичке 
историје и зато не жели да га заобиђе. Страни историчари 
ништа не пишу о његовом животу, осим да је био Симеонов 
син, да се замонашио, да је са ревношћу живео и да је био 
познат по светости живота. Зато је код Срба прибројан броју 
светих и благочестно почитаетсја. Овако сведоче Дуфренс 
и Мавро Орбин. Рајић сматра да они то чине са неким пре-
зиром и ниподаштавањем. Зато он каже да ће користити на-
ше древне писце (показало се да су то Хронике грофа Геор-
гија Бранковића) и садржаје Патерика да верније предста-
ви Савин живот36. Рајић такође као релевантне и пожељне 
изворе користи и Цароставнике37, који су као састави ра-
нијих векова послужили као добра основа за формирање 
Србљака. Тако се и чудо када је васкрсао свог брата краља 
Стефана, свео лед са неба и остало налази у том Царостав-
нику и у осталим црквеним Патериконима сведочи Рајић. 
Идентично ранијем је и опис Савине смрти преузет из Ца-
роставника и Тројадика. Када описује како је Свети Никола 
вратио вид Стефану Дечанском, Рајић се служи описом из 
Отачника38. Сумњиве околности Урошеве смрти, он наводи 
према сведочанствима писаних извора али коначно миш-
љење темељи на рукописном извештају из Пећи, који је 
Арсеније IV имао на увиду. Гроф Бранковић тврди да су ца-
ра Уроша убили Вукашинови људи, док је цар био у бегу за 
Дубровник. Арсеније IV Чарнојевић, на основу увида у ру-
кописе које је имао док је био у Пећи тврди да је цара убио 
лично Вукашин, својом руком. Све се по његовом казивању 
одиграло у лову, у близини Неродимља, тачније у лугу Не-

35 Јосиф II је настојао 
да одвоји државу од 

њеног средњевековног 
наслеђа. Такве цареве 
реформе су погодова-

ле српском национу, 
поготово трговцима, 

па је јасно зашто је цар 
био међу омиљеним 

личностима нашег на-
рода у периоду XVIII 
века. Карловачки са-
бор 1769. год. увео је 

Србе у еру 
јозефинизма. Народ је 

себе доживљавао као 
caput nationis и у скла-
ду са тим је управљао 
своја прва загаранто-
вана привилегијама. 

Дејан Медаковић, 
Јосиф II и Срби, 9-16.

36 Иоанн Раич, Исто-
рия разных славен-

скихъ народовъ наипа-
че Болгаръ Хорватовъ 
и Сербовъ, часть вто-

рая, 339.

37 Исто, 345.

38 Исто, 528.
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кудиму, када је Вукашин убио Уроша ударивши га буздова-
ном у главу39. Овај пример народног предања забележен је 
доцније у свим рукописима XVIII века. Рукопис Михајла 
Милорадовића носи наслов Житије кнеза Лазара и остале 
српске господе на пољу Косову и међу првим радњама поми-
ње смрт цара Уроша и каже: У то време на царство Урошево 
наступи краљ Вукашин Мрњавчевић и Угљеша деспот и вој-
вода Гојко и убише у лову младог цара Уроша… Грујићев ру-
копис такође каже да се убиство збило у лову и прецизније 
додаје да се то догодило у месецу децембру у други дан и да 
(Мрњавчевићи) српској земљи зло и тугу учинише… Исто 
све дочи и рукопис Максима Гавриловића као и Савински 
рукопис40. Што се тиче критике извора Рајић је ту понекад 
имао мало чудне критеријуме. Дешавало се да уколико се 
три извора не слажу у хронологији неког догађаја он узме 
средњи или да фаворизује српске изворе у односу на стране 
јер друге сматра злонамернима. Без обзира на све то, његова 
историјска критика је заснована више на здравом разуму 
него на постулатима историјске науке. Она је у потпуности 
одговарала ондашњим потребама писања историје. Као и 
Орфелинова дела и Рајићева Историја одише просвети тељ-
ским духом. Он неуспехе владара и пропаст њихових држа-
ва приписује непросвећености. Кад год за то постоји при-
лика у тексту, хвали науку а куди незнање. Рајић се веома 
критички односи према народној традицији. Високо узди-
же један од темељних принципа просветитељске идеоло-
гије-праведност. Ако парафразирамо речи Николе Ра до-
јичића можемо рећи да је Рајићева Историја саздана од: из-
вора, родољубља и просветитељских принципа.

Поједине информације су за данашње историчаре под 
знаком питања али овде за нашу тему је значајна употреба 
рукописа јер доказује да је XVIII веку постојало изузетно 
поштовање према рукописној грађи и да се она узимала као 
гаранција истинитости. Писана реч је својом старином и 
својом реткошћу надвисила углед тада продуктивних штам-
парија. Када бисмо се питали у чему се састоји значај руко-
писне грађе за изучавање и разумевање култова Срба све-
титеља као темеља националног идентитета у Хабзбуршкој 
монархији морали бисмо се сложити да они представљају 
изворе прворазредног значаја који својим садржајем поду-

39 Исто, 674-675.

40 Опширније о поме-
нутим рукописима: 
Јелка Ређеп, Житије 
кнеза Лазара, 12-17.
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пиру и оправдавају установљење и развој култова и сведоче 
о прејемству националне свести независно од тога колико је 
тренутак за то повољан и на тај начин они суштински 
уобличавају идентитет нашег народа.
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ВЛАДАН ТРИЈИЋ

ИСКУСТВО ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ 
ПРОУЧАВАЊА РУКОПИСА. 

СРПСКИ СЛУЧАЈ

Читав миленијум је рукописна књига трајала међу пра-
вославним Словенима као један од основних произво-

да културне артикулације, као сведочанство идеје писме-
ности и главни вид њеног испољавања. Технички напредак 
није са собом донео преломну промену у српској средини и 
током столећа и по штампарства на српскословенском (1494–
1638), штампана књига је следила пут који је крчила руко-
писна још од ћирило-методијевских почетака. Глагољски и 
ћирилски рукописи су слојевити извори за културну и оп-
шту историју, веома речити за оне који умеју да их ослу-
шкују; било да су монашке рукодеље или плодови рада про-
фесионалних писара, они превазилазе своју примарну бо-
гослужбену, келијну или дворску намену и израстају у само-
својна уметничка дела трајне вредности захваљујући мину-
циозним украсима, постају сведоци историјских околности 
кроз записе о глобалним појавама или локалним догађајима, 
надилазе своје време као посредна сведочанства исто риј-
ско-језичких појава дугог трајања. Поврх свега, посредством 
рукописа постаје нам познат доживљај света средњо ве ков-
них и постсредњовековних људи, теме које су их заокупљале, 
начини њиховог промишљања па и њихови домети у сва-
кодневици.

Суштински, нематеријални вид заштите рукописних и 
старих штампаних књига и неопходан корак ка њиховој уг-
радњи у самосвест друштва које их баштини и које би према 
њиховим вредностима требало да управља сопствене1, јесте 
њихово систематско проучавање.

У српским срединама, рукописним књигама су се, на 
различите начине, бавили већ књижни делатници који су 
их стварали – писари, редактори, компилатори и преводи-

1 Према 
фреквенцијском реч-
нику старог српског 
језика (Ђ. Костић, 
Квантитативни 
опис структуре 
српског језика. Српски 
језик од XII до XVIII 
века. I–VI, Београд 
2009–2012), осим 
„Бог“, „Господ“, „Хри-
стос“ и „Свети Дух“, у 
оригиналним састави-
ма српске 
књижевности наведе-
ног периода, неке од 
најучесталијих име-
ница биле су „земља“, 
„отачаство“, „благо-
дат“, „молитва“, „чедо“, 
„љубав“, „дан“, „век“, 
„душа“ и „срце“.
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оци – који би, с времена на време, посведочили о својим 
„изводима“ тј. предлошцима, затим, штампари који су их 
узимали за основе својих издања или књиговесци који су их 
током векова поправљали, нарочито марљиво у време об-
нове самосталности Српске патријаршије у XVI веку2, до 
позних читалаца који су садржаје на српскословенском с 
напором усвајали увелико након што су Срби у књижев-
ности и богослужењу прихватили језичку варијанту старо-
словенског коју је изнедрио руски народ. Такав је, на при-
мер, био хиландарски еклисијарх Теодосије, који у послед-
њим деценијама XVIII века преписује Доментијанова жи-
тија из старијих рукописа, при том их прелажући на цркве-
нословенски3, или извесног јереја Саве, који у слично време 
(1789), према сопственом признању, с великим напором 
чита чувени српскословенски превод исихастичке контро-
верзе из XIV века (рукопис Дечани 88)4, што због његове 
захтевне садржине што због другачије језичке подлоге.

Временом, знања почињу да се групишу и систематизују, 
не само она стечена на основу рукописа, већ и она о рукопи-
сима. У назнакама присутна већ од патријарха Пајсија (Ја-
њевца) и Захарије Орфелина, та настојања водила су ка ства-
рању првих пописа старих књига српских манастира, какве 
налазимо у Лукијана Мушицког и Вука Караџића5, као и ка 
објављивању оригиналних или преводних дела из корпуса 
српске средњовековне књижевности, углавном из фило-
лошких побуда. Појединачно прегалаштво дало је изузетне 
резултате и остаје непроцењиво, као претходница, допуна 
или коректив институционалног рада.6 Тако је, на пример, 
Зборник архиепископа Данила II до данас у оригиналном 

2 О томе, на пример, в. 
рад: Ј. Станојловић, 

„Скупина повеза ру-
кописних књига из 
времена обнове де-
чанске библиотеке 

средином XVI века“, 
Археографски прилози 

28 (2006), 293–330.

3 О Теодосију, уп. И. 
Шпадијер, Светогор-
ска баштина. Мана-

стир Хиландар и ста-
ра српска 

књижевност, Београд 
2014; И. Шпадијер, В. 

Тријић, З. Ракић, З. 
Ранковић, Српске ру-

кописне књиге у 
Чешкој, Београд 2015, 

44–46, бр. 10.

4 Д. Богдановић, Љ. 
Штављанин-
Ђорђевић, Б. 

Јовановић-
Стипчевић, Љ. 

Васиљев, М. 
Гроздановић-Пајић, 

Опис ћирилских руко-
писних књига мана-

стира Високи Дечани. 
Књига прва, Београд 

2011, 355.

5 В. Караџић, „Почетак описанија српски намастира“, Даница I (1826), 1–40, 
о рукописима овчарско-кабларских манастира. Мушицки свој каталог руко-
писа Карловачке митрополије и манастира у Војводини и Славонији, није 
штампао. В. одличан преглед, који назначује преломне тачке и главне тен-
денције током првог века српске археографије: М. Убипарип, „О почецима 
проучавања српских књижних старина. Из историје српске археографије“, у: 
Проучавање српске рукописне књиге: поводом пет и по деценија Одељења за 
археографију Народне библиотеке Србије. Каталог изложбе, Београд 2016, 
9–15.

6 О прикупљању рукописа у XIX веку: С. Станојевић, Историја српског 
народа у средњем веку. I. Извори и историографија. Књига 1. О изворима, 
Београд 1937.
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језику и писму познат једино преко издања Ђуре Даничића 
из 1866. године.7

Међутим, модерна епоха с разлогом захтева система-
тичност, тј. институционални оквир и пројектно планирање 
научног истраживања рукописног наслеђа. Такве тежње до-
биле су форму, у српској средини, након Четвртог међу на-
родног конгреса слависта одржаног у Москви 1958. године, 
оснивањем југословенске Археографске комисије (1959). Ко-
мисија је имала три задатка: израду генералног каталога ју-
жнословенских рукописа, затим, израду генералног катало-
га рукописа по југословенским збиркама, као и систематско 
описивање (према садржинском критеријуму) у циљу ства-
рања Корпуса описа јужнословенских ћирилских рукописа. 
За обављање тих послова Комисија је ангажовала прото-
јереја-ставрофора Владимира Мошина, дотадашњег дирек-
тора Архива Југославенске академије знаности и умјетности 
и њеног Хисторијског института, у то време најбољег по-
знаваоца ћирилске рукописне књиге у земљи. Он је у наред-
не две године активно радио на мапирању југословенских 
рукописних збирки и прикупљању обимне каталошке гра-
ђе. Најзад, Мошин је при Народној библиотеци Србије ос-
новао посебну организациону јединицу која се у почетку 
звала „Одељење за опис и регистрацију словенских рукопи-
са“ (1961), касније названу Археографско одељење (данас, 
званично: Одељење за археографију).8

Место Археографског одељења, хибридне научне једи-
нице, у систему српске науке и културе од почетка је било 
јасно одређено, будући уобличено претходним столећима 
научног бављења рукописима: поверено му је да се стара о 
целокупном корпусу рукописних и старих штампаних књи-
га у земљи, као и српских у иностранству, да на поуздан, 
научно утемељен начин, кроз пописе и описе различитог 
обима, јавности учини познатом сваку од њих. Такву улогу 
Народне библиотеке Србије и њеног Археографског одеље-
ња констатује и српско законодавство9. Основни посао са-
радника Одељења јесте да опишу сваки сачувани споменик 
старе писмености било да је реч о кодексу, свитку или фраг-
менту, да пруже преглед свих његових елемената као скуп 
индикација за даља научна проучавања, да га сместе у од-
говарајући културни контекст и уврсте га у културно на-

7 Животи краљева и 
архиепископа српских, 
написао архиепископ 
Данило и други, на 
свијет издао Ђ. 
Даничић, Загреб 1866.

8 О оснивању и поче-
цима рада Археограф-
ског одељења писао је 
Димитрије 
Богдановић у уводу 
књиге Инвентар 
ћирилских рукописа у 
Југославији (XII–XVII 
века), Београд 1982, 
али и сам Владимир 
Мошин у својој 
аутобиографији (Под 
теретом, Београд–
Панчево 2008).

9 Чл. 32 Закона о 
библиотечко-
информационој делат-
ности (Службени глас-
ник РС, бр. 52/11), као 
један од задатака На-
родне библиотеке 
Србије у остваривању 
општег интереса у 
библиотечко-
информационој делат-
ности дефинише 
организацију „архео-
графског описа 
ћирилских рукописа у 
земљи и српских руко-
писа у иностранству и 
учествовање у изради 
општег каталога 
ћирилских рукописа“.
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слеђе своје земље и (или) свог народа. Поред тога, они ис-
тражују различите феномене старе писмености али и про-
мовишу њене вредности и представљају их широј јавности. 
Задаци археографа су утолико сложенији, а одговорност 
већа, што су у ратовима, сеобама и природним непогодама, 
чак и у савремено доба, бројни рукописи оштећени или од-
нети у далеке крајеве.10 Важно је нагласити да је Одељење 
брзо постало и јединствено место размене мишљења и об-
уке у свим областима археографије, за невелику заједницу 
која поима значај рукописне књиге као културноисториј-
ског извора.

На уобличење методологије рада Одељења, поред про-
фесора Мошина (начелник 1961–1965) који се, осим на соп-
ствено искуство, ослањао на руска археографска упутства 
као и на знања бугарских археографа, пресудно је утицао 
Димитрије Богдановић (начелник 1968–1974). По обра зо-
вању теолог и правник, Богдановић је поседовао свестрани, 
љубопитљиви дух и истанчани осећај за средњовековну пи-
сменост чије је процесе и појаве био у стању да веома дубо-
ко појми и широко анализира. Чланци или описи чији су 
аутори Владимир Мошин, Димитрије Богдановић и Љубица 
Штављанин-Ђорђевић, у којима образлажу и демонстрирају 
свој научни поступак11, и данас представљају основну лите-
ратуру у неформалном образовању археографа и објаш ња-
вају особена исходишта београдске археографске праксе.

Као што је речено, грађа за обраду опредељује се према 
територијалном (сви ћирилски рукописи у земљи) или пре-
ма језичком (најпре јужнословенски, потом само српски, у 
иностранству) начелу. У погледу хронолошких параметара, 
у првим деценијама рада Одељења, као формална, доња гра-
ница био је одређен крај српскословенске епохе. Касније су, 
пре свега, захваљујући професору Александру Мла де но-
вићу, дугогодишњем начелнику Одељења (1978–2005), опи-
сима такође обухваћени рукописи XVIII и XIX века, како би 
могле да се боље уоче све линије историјског развоја српског 
књижевног и говорног језика у предвуковском периоду. У 
исто време, то је омогућило да се рукописне збирке, било да 
су настајале природним или вештачким путем, сагледају и 
обраде у целини. Упоредо, у Одељењу су се проучавала и 
издања старог српског штампарства, технолошки напредне 

10 Најновије сведочан-
ство о свесном 

уништавању српских 
збирки старих и рет-

ких књига, уп. В. 
Вукашиновић, Н. 

Јоцић, Старе штам-
пане књиге библиоте-
ке Славонске епархије 

у Пакрацу, Београд 
2016.

11 Одабрани наслови: 
V. Mošin, Ćirilski 

rukopisi Jugoslavenske 
akademije. I dio. Opis 
rukopisa, Zagreb 1955; 

Д. Богдановић,  
„Метод описа рукопи-

са у Археографском 
одељењу Народне  
библиотеке СРС у  

Београду“, Библиоте-
кар XX/5 (1968), 361–
390; Љ. Штављанин-

Ђорђевић, М. 
Гроздановић-Пајић, Л. 

Цернић, Опис 
ћирилских рукописа 

Народне библиотеке 
Србије 1, Београд 1986.



ИСКУСТВО ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ПРОУЧАВАЊА РУКОПИСА | 105

књижне форме чији су корени и узори, као и текстуални 
предлошци, били одређени рукописном традицијом.

Показало се да је главна предност институционалног 
рада у погледу обухватности – могућност пуног описа целих 
збирки, а у методолошком погледу –интердисциплинарност 
у проучавању. Наиме, као једна од основних одлика при-
ступа негованог у Археографском одељењу искристалисало 
се стављање у први план културноисторијског, споменичког 
значаја рукописа, односно равноправно сагледавање свих 
елемената сваке књиге чија садржина, језик или украс до-
бијају подједнаку пажњу при обради – у мери у којој то изи-
скује сам изворни материјал. У таквој перспективи, да би се 
једна рукописна књига ваљано описала потребно је да је 
обраде кодиколог, палеограф, историчар језика, текстолог, 
историчар уметности и, уколико је писана на папиру, фили-
гранолог. При том, ангажовање специјалних стручњака ни-
када није само по себи довољно; за успелост описа неопход-
на је њихова стална сарадња и размена знања, тимски рад у 
пуном смислу. Могућност константне размене искустава 
међу медиевистима различитог научног профила од не про-
цењивог је значаја, јер је сама рукописна књига слојевит кул-
турни феномен.

Међу плодове организованог рада на опису рукописа 
спада, свакако, и унапређење постојећих или развој нових 
научних дисциплина. Археографско одељење је дало посе-
бан допринос филигранологији, не само кроз замашне резул-
тате у датирању збирки и појединачних рукописа већ и у 
унапређењу метода који подразумева копирање свих вари-
јанти једног воденог знака, ма како мале разлике међу њима 
биле, чиме се олакшавају будуће датације. За то су, осим Вла-
димира Мошина, заслужни Мирослава Гроздановић-Пајић 
и Радоман Станковић. Опет, палеографи попут Луције Цер-
нић, Катарине Мано-Зиси и Љупке Васиљев развили су ме-
тод атрибуције писара којим се, мукотрпним, посредним 
путем, долази до закључака о идентичности писарских „ру-
ку“, односно о личностима које су исписивале рукописе, а 
понекад, и повеље.

Послови Археографског одељења изродили су обимну 
издавачку делатност која обухвата археографске описе и 
инвентаре различитог обима и степена обухватности, спе-
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цијалне студије, фототипска и критичка издања. Ипак, при-
вилеговано место у издавачкој продукцији Одељења има 
његов годишњак, Археографски прилози, чији је 38. број у 
припреми. Тај часопис је по профилу, тј. по ексклузивној 
заснованости његових чланака на проучавању рукописне и 
старе штампане књиге, јединствен у југоисточној Европи. 
Одликује га мултидисциплинарна усмереност: радови су 
посвећени језику, графији, ортографији, палеографији, књи-
жевности, текстологији, кодикологији, орнаментици, штам-
парској техници и уређивачком раду, повезу, филигра но-
логији, превентивној и куративној заштити и другим обла-
стима медиевистике. Назив часописа и његову научну фи-
зиономију уобличили су Александар Младеновић, његов 
вишедеценијски уредник, и Ђорђе Трифуновић. Новине у 
последњим бројевима тичу се профила и назива рубрика, 
научне опреме, осавремењеног дизајна и штампе појединих 
страница у боји, али је задржана основна концепција часописа.

Поред основног археографског посла и његове научно-
истраживачке разраде која је резултирала стотинама науч-
них чланака, рад Археографског одељења је у пракси брзо 
био обогаћен стварањем збирки грађе, природно настајалим 
током рада. То је још један вид заштите рукописног наслеђа 
који се негује у Одељењу. Најпре, Одељење је већ током прве 
деценије свог постојања преузело непосредну бригу о збир-
кама рукописних и старих штампаних књига Народне би-
блиотеке Србије, које су данас међу најбројнијим у српској 
култури. Међутим, од нарочите је важности то што је, пу-
тем снимака, оно дошло у посед знатно већег броја рукопи-
са; од почетка је, наиме, била формирана Централна фото-
тека јужнословенских рукописа у земљи и иностранству, 
како због документовања њиховог стања тако и зарад за-
довољавања истраживачких потреба. На тај начин, посред-
ством микрофилмова, фотографија и дигиталних снимака, 
истраживачима из земље и света је доступно 5.378 рукопис-
них и старих штампаних књига из домаћих и страних збир-
ки. Поред тога, створене су датотеке ексцерпиране грађе. 
Посебно је богата и значајна филигранолошка збирка са 
преко 34.000 копија водених знакова, нарочито зато што је 
у њеној основи драгоцени, датирани материјал из јад ран-
ских приморских архива. Постоје и збирке орнамената и 
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инципита, а ту је и необјављена грађа за генерални каталог 
рукописа, као и за описе појединих збирки. Ако се у обзир 
узме и богата приручна библиотека, постаје јасно зашто је 
Одељење за археографију нулта тачка сваког научног ис-
траживања заснованог на рукописима и већ више од пола 
века, незаобилазно место похођења чланова међународне 
славистичке заједнице.

Пружање услуга корисницима само је један од начина 
на који Одељење за археографију служи научној заједници 
и њеним циљевима. Али, постоје и бројни изазови с којима 
Одељење не може и не би требало да се суочава само, без 
њене помоћи. На пример, приликом решавања његовог фор-
малног статуса, донекле притешњеног у раскораку између 
институције културе и институције науке. Не треба занема-
рити повремено непријатељски а константно амбивалентан 
однос унутар Народне библиотеке Србије према Одељењу и 
његовим пословима, чиме се на ниво једне од наших нај-
важнијих институција културе пресликава вештачка поде-
ла на световно, наводно назадно, оличено у деловању Архе-
ографског одељења, и профано, наводно напредно, којем 
служе остали делови Библиотеке.

Ипак, главни изазов се односи на редефинисање мето-
да, на његово прилагођавање потребама савремених проу-
чавалаца, на одређивање какав нам је археографски опис 
данас потребан. Штавише, може се рећи да се налазимо на 
својеврсној методолошкој прекретници услед сусрета тра-
диционалних метода с дигиталним светом. Данас се тежи 
стварању семантичког веба, повезивању података и чиње-
ница а не веб-страница и неопходно је да у тој новој диги-
талној екосфери која настаје пред нашим очима, буде пре-
позната и стара српска књига. Задатак археографа је да, с 
расуђивањем, нађу меру која погодује унапређењу и прео-
бражају традиционалних метода у обради, презентацији и 
промовисању писаног наслеђа, а то не могу да учине без ос-
татка научне заједнице. Пример Инвентара ћирилских ру-
кописа у Југославији Димитрија Богдановића из 1982. године, 
чији су бројни локацијски подаци данас нетачни услед при-
силних промена које су покретном наслеђу донели ратови с 
краја XX века, указује на недостатност штампаних публи-
кација овог типа и на неопходност стварања добро конци-
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пиране и прилагодљиве базе података о српској рукописној 
и старој штампаној књизи. Виртуелна стварност, уосталом, 
једина је у којој се можемо надати евентуалном окупљању 
српске средњовековне писане баштине, расуте широм света.

Само уз пуну свест о актуелном тренутку домаће култу-
ре којом доминирају постмодерна становишта, с једне стра-
не, и општим кретањима у хуманистици код нас и у свету, с 
друге, као и прилагођавањем методологије рада потребама 
заједнице и друштва, те сврсисходним коришћењем модер-
них технологија, може да се дође до одговора на питање ка-
ко ће описивање и проучавање рукописа у будућности из-
гледати. Наравно, Одељење за археографију Народне би-
блиотеке Србије није једина институција у којој би требало 
проучавати рукописе. Поједине њихове аспекте системат-
ски би требало истраживати у оквиру специјализованих 
института – за језик, за књижевност, за теологију, па и за 
историју. Нашој медиевистици и нашој култури потребна 
је, изнад свега, стручна, надинституционална истраживач-
ка мрежа окупљена око рукописа којој су на услузи по сто-
јећа искуства и ресурси Археографског одељења.
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ЈОВАН СТАНОЈЕВИЋ

ДИГИТАЛНЕ ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ  
И СТАРОСЛОВЕНСКИ РУКОПИСИ: 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗНАЧАЈ СОФТВЕРА  
ЗА КОЛАБОРАТИВНИ РАД НА 

ОБЈАВЉИВАЊУ ГРЧКОГ НОВОГ ЗАВЕТА 
ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ 

СТАРОСЛОВЕНСКИХ РУКОПИСА

Увод
Претпоставке проучавања било које рукописне тра ди-

ције представљају: (1) информације о томе који рукописи 
постоје, шта садрже и где се налазе, (2) библиографија радо-
ва о рукописима, (3) доступност рукописа, и (4) техничке 
могућности анализе и публиковања. So±ware for Collaborative 
Editing of the Greek New Testament омогућује колаборативни 
рад у циљу остварења горе поменутих претпоставки када је 
у питању проучавање грчке новозаветне рукописне тра ди-
ције, односно приређивање великог критичког издања грч-
ког Новог Завета – Novum Testamentum Graecum Editio 
Critica Maior. Иако је развијен за потребе проучавања и пу-
бликовања грчких новозаветних рукописа, поменути соф-
твер се уз одређене адаптације може користити и за потребе 
проучавања и публиковања старословенске рукописне тра-
диције. Циљ овог рада је да представи најважније компо-
ненте софтвера и могућности његове примене у проучавању 
старословенских рукописа. Као пример могућности упо-
требе софтвера у проучавању старословенских рукописа 
биће дати примери из Мирослављевог Јеванђеља. 

Програм је доступан на интернет страници Минстер-
ског института за новозаветна текстолошка истраживања 
http://egora.uni-muenster.de/intf/. Подстраница која омо гу-
ћује непосредан приступ компонентама софтвера наслов-
љена је као New Testament Virtual Manuscript Room – NT. 
VMR 2.0 http://ntvmr.uni-muenster.de/. Вирутуелна соба, или 
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библиотека новозаветних рукописа, омогућује путем ин-
тернета заједнички рад великог броја истраживача и сарад-
ника. Компоненте софтвера су компатибилне и међусобно 
повезане на начин који истраживачима омогућује да на ис-
том виртуелном „месту“ на једноставан начин дођу до по-
стојећих информација, односно да дају свој допринос про-
ширењу и побољшању базе података. Поред тога, софтвер 
омогућује и једноставну и брзу комуникацију истраживача. 
У том погледу, а с обзиром на претпоставке које су наведене 
на почетку увода, софтвер омогућује (1) каталогизацију ру-
кописа и израду библиографије, (2) приступ фотографијама 
рукописа, (3) израду електронских транскрипата у циљу ана-
лизе материјала, као и публиковање рукописа, односно ре-
зултата истраживања. У наставку ће бити укратко приказа-
не најважније компоненте софтвера као и могућност њи-
хове употребе у проучавању и публиковању старословен-
ских рукописа. 

Каталогизација и библиографија
Грчки новозаветни рукописи се чувају у многим библи-

отекама широм света у којима су и каталогизовани. Консул-
товање сваког од каталога ради проналажења информација 
о одређеним новозаветним рукописима захтевало би вели-
ки труд. Поред тога, идентификација и навођење рукописа 
према различитим каталозима били би непрактични због 
дужине сигнатура, истих ознака за различите рукописе и 
немогућности да се рукописи групишу и организују на на-
чин који одговара захтевима новозаветних текстолошких 
истраживања. 

Због тога је израђен каталог Kurzgefasste Liste der griec-
hischen Handschri±en des Neuen Testaments који садржи ос-
новне информације о готово свим познатим грчким ново-
заветним рукописима. Прво штампано издање је објављено 
19631 а друго 19942. Од 2010. године поменути каталог је до-
ступан у електронском формату http://ntvmr.uni-muenster.
de/liste/. Електронски каталог у односу на штампане има 
значајне предности. Претраживање одредница је једно став-
није, а подаци се могу ажурирати у сваком тренутку. Поред 
тога, електронски каталог се може и модификовати у завис-
ности од потреба каталогизације.

1 Kurt Aland, Kurzge-
fasste Liste der grie-
chischen Handschrif-
ten des Neuen Testa-
ments, Arbeiten zur 
Neutestamentlichen 
Textforschung, (Ber-
lin,: De Gruyter, 1963).

2 Kurt Aland et al., 
Kurzgefasste Liste der 
griechischen Hand-
schri±en des Neuen 
Testaments, 2., neube-
arbeitete und erg. 
AuÄ. ed. (Berlin: de 
Gruyter, 1994).
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Претраживање одредница 

Електронски каталог омогућује једноставно и брзо пре-
траживање одредница према следећим критеријумима: 

1. GA или ID броју.
2. Земљи, месту и библиотеци у којој се рукопис налази.
3. Индексованом садржају.
4. Општем садржају.
5. Језику.
6. Различитим текстуалним, паратекстуалним, кодико-

лошким и другим параметрима.
7. Времену из којег рукописи потичу.
8. Броју редова текста.
9. Броју стубаца текста.
10. Димензијама страница рукописа.
11. Расположивости фотографија. 
12. Расположивости електронских транскрипата. 
Електронски каталог омогућује да се на основу горе на-

ведених параметара екстрахују информације о једном или 
више рукописа који су предмет интересовања на брз и јед-
ноставан начин. 

Библиографија
Eлектронски каталог Liste садржи значајан број библи-

ографских јединица за велики број каталогизованих руко-
писа. С обзиром на то, истраживачи одређеног рукописа 
путем каталога имају увид и у релевантну библиографију. 

Потенцијални значај за старословенске рукописе
Старословенску рукописну традицију карактерише ре-

лативно велик број докумената. Старословенски рукописи 
се, као и грчки, чувају у библиотекама широм света. За ис-
траживаче било ког дела старословенског рукописног кор-
пуса била би од велике помоћи свеобухватна каталошка база 
података. У том случају би могућност приступа као и до-
приноса подацима били могући из било ког дела света пу-
тем интернета. У ту сврху би могао да послужи модул елек-
тронског каталога Liste. Употреба овог каталога би била на-
рочито значајна уколико би постојао интерес да се образује 
„Старословенска виртуелна библиотека“ због његове ком-
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патибилности са осталим софтверским компонентама NT. 
VMR-a.

Фотографије
Минстерски институт има за циљ да у оквиру NT.VMR-a 

обезбеди приступ фотографијама свих каталогизованих ру-
кописа. Фотографије велике већине рукописа су израђене 
скенирањем микрофилмова, док за одређени број рукописа 
постоје дигиталне фотографије. 

Фотографијама се приступа путем електронског ката-
лога Liste и прегледника. Прегледник фотографија омогућује 
израду јединственог линка како за одређену страницу 
(http://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-workspace?docID= 
9992223&pageID=10) тако и за одређени означени део стра-
нице као што се може видети на следећој интернет адреси: 

http://ntvmr.uni-muenster.de/community/modules/papyr-
i/?zoom=43&le»=0&top=-169&box=341.8604651162791/551.162 
7906976745/553.4883720930233/351.16279069767444/&site=INT 
F&image=9992223/0/10/10/3. То омогућује брзу и једноставну 
комуникацију, дискусију и размену информација везаних за 
одређену страницу рукописа, односно њен одређени део. 
Према томе, за разлику од других прегледника фотографија, 
прегледник који је интегрисан у NT.VMR је нарочито пого-
дан за тимски рад на истраживању рукописа. 

Одређивање садржаја страница
NT.VMR пружа могућност одређивања садржаја за сва-

ку од фотографија односно страница рукописа помоћу га-
џета indexing а одређивање садржаја омогућује једноставно 
проналажење странице која садржи одређени текст. 

Електронски транскрипти 
Дигитални транскрипти рукописа се у оквиру NT.VMR-a 

имају за циљ да што верније представе садржајне и матери-
јалне карактеристике рукописа. Главна карактеристика ди-
гиталних транскрипата је универзалност њихове примене. 
Превасходна сврха транскрипата је свеобухватно поређење 
текстова рукописа како би се што потпуније и што пре ци-
зније реконструисала историја новозаветних текстова, од-
носно њихова међусобна генеалошка повезаност на основу 
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„Метода базираног на генеалошкој повезаности“.3 У исто 
време, електронски транскрипти представљају основу за 
генерисање критичког апарата два или више текстова који 
се пореде. Поред тога, сваки од транскрипата се може обја-
вити као независно електронско или штампано издање, или 
као издање које се пореди са једним или више других диги-
талних транскрипата.4

Треба нагласити да су дигитални транскрипти од по-
себног значаја као компоненте дигиталних издања која сад-
рже већи број текстова рукописа. Дигитална издања омогу-
ћују приступ сваком од текстова у целости, док штампана 
издања приказују само варијанте у критичком апарату у од-
носу на одређени основни текст. Цели текстови рукописа на 
основу критичког апарата се у правилу не могу реконстру-
исати у целости и са прецизношћу. Поред тога, дигитална 
издања електронских транскрипата омогућују „вишеслојни“ 
приказ текста на интерактиван начин када су, нпр. у питању 
корекције, маргинални записи итд. 

У претходном излагању је поменуто да је главна карак-
теристика дигиталних транскрипата њихова универзалност. 
Могућности њихове употребе у различите сврхе су прак-
тично неограничене. На основу њих је могућа израда елек-
тронског лексикона једног или више рукописа са могућ но-
стима претраживања по различитим критеријумима као 
што је, нпр. лексика, морфологија, правопис итд. 

У погледу историје новозаветних текстова на старосло-
венском језику, употреба електронских транскрипата по 
узору на ону у проучавању грчких новозаветних рукописа 
може указати на неке чињенице у историји развоја помену-
тих текстова у које би увид на други начин био немогућ. У 
том погледу треба рећи да је од суштинског значаја могућ-
ност поређења целих текстова, односно њихових различи-
тих слојева. На основу таквог поређења се може доћи до 
информација подударности текстова која је веома важна за 
одређивање генеалошке повезаности текстова, за разлику 
од делимичног поређења у којем су наглашене само разлике. 

На крају треба рећи и то да NT.VMR омогућује публи-
ковање дигиталних издања тако што омогућује паралелан 
приказ електронског транскрипта и дигиталне фотографије. 
С обзиром на то, корисници таквог издања могу на једно-

3 https://www.uni-
muenster.de/INTF/

Genealogical_me-
thod.html 

4 Види нпр. http://
www.iohannes.com/ 

и http://nttranscripts.
uni-muenster.de/
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ставан начин да пронађу у рукопису текстуалну секвенцу за 
коју су заинтересовани и да упореде електронски транскрипт 
са стањем у рукопису као што се може видети на следећој 
интернет адреси http://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-wo 
rkspace?docID=9992223&pageID=10 .

Израда транскрипата
Израда електронских транскрипата у оквиру NT.VMR-a 

је релативно једноставна захваљујући едитору који је за ту 
сврху програмиран и којем се може приступити из NT.
VMR-a одабиром опције transcribing, односно на следећој 
интернет адреси http://ntvmr.uni-muenster.de/transcribing . 
Отварањем одређене странице, односно фотографије, ру-
кописа која је претходно индексована, едитор добија ин-
фор мацију у текстуалном садржају странице. Притиском на 
дугме from base text које се налази у доњем десном углу еди-
тора, добија се приказ основног текста који се у току транс-
крибовања мења како би се произвео транскрипт који је иден-
тичан стању на страници рукописа. С обзиром на то није 
неопходно да се за сваку страницу уноси текст у целости.

Едитор се користи као и било који други програм за об-
раду текста. Разлика је само у томе што едитор о којем је реч 
трансформише записе и белешке у стандардни XML фор-
мат и омогућује да се забележе различити текстуални сло-
јеви као и текстуални, односно паратекстуални, садржаји, 
као што се може видети на основу алата који су доступни у 
алатној траци. 

Закључне напомене
За потребе приређивања великог критичког издања грч-

ког Новог Завта израђен је софтверски систем који путем 
интерента омогућује тимски рад на каталогизацији, транс-
крибовању, анализи и публиковању грчке новозаветне ру-
кописне традиције. У овом раду су приказане најзначајније 
компоненте тог софтверског система и указано је на могућ-
ност и значај његове примене у проучавању и публиковању 
старословенских рукописа. Софтвер омогућује једноставну 
каталогизацију рукописа и израду библиографије, прои-
зводњу електронских транскрипата који се могу користити 
у различите сврхе као и могућност публиковања рукописа и 



резултата истраживања. У погледу прецизности анализе и 
приказа материјала чини се да је софтвер до сада јединствен 
и да би његова употреба у проучавању старословенских ру-
кописа резултирала унапређењем тог поља истраживања. 




























