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Сажетак
Рад преставља покушај да се синоптички укаже на значај кратког, али веома плодоносног боравка једног од првих 
византијских хуманиста на италијанском тлу, Манојла Хрисолоре, који је био заслужан како за поновно покретање 
изучавања грчког језика и књижевности у Фиренци и Павији, тако и за формирање прве грчке библиотеке на северу 
Италије. Ова библиотека била је друга по величини и по богатству књига и рукописа одмах после Ватиканске 
библиотеке. Нажалост, после изненадне смрти овог угледног ерудите, њен целокупан књижни фонд је расформиран, 
једном броју књига се у потпуности изгубио сваки траг, док је само мањи број књига и рукописа имао срећу да се данас 
чува у неколико италијанских и европских библиотека. Највећи број грчких кодекса (пре свега, билингвалних), који су 
припадали Хрисолори, похрањен је управо у Ватиканској библиотеци.
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1. Увод но раз ма тра ње

То ком це лог XI II ве ка, а по себ но XIV и XV, по-
ли тич ка сла бост Ви зан тиј ског цар ства, ње го во еко-
ном ско про па да ње, као и на гли гу би так те ри то ри ја 
услед по ра за у ра то ви ма са на ди ру ћим Осман ли-
ја ма, усло ви ли су да се код Ви зан ти на ца по ја ви 
осе ћај не си гур но сти, те да се они у ве ли ком бро ју 
за пу те или пре ма Ве не ци ји или пре ма ње ним по се-
ди ма на Ме ди те ра ну (Јон ска остр ва, Крит, де ло ви 
Пе ло по не за, Ки пар) 1. Ис пр ва је овај од ла зак био 
спо ра ди чан, та ко ре ћи ре зер ви сан са мо за ари-
сто кра те и при пад ни ке ви ше кла се, да би вре ме-
ном до био ма сов ни ка рак тер.  Ка ко је Мон фа си ни 
на зна чио2, до ла зак Ви зан ти на ца на европ ски За-
пад ни је био мо ти ви сан са мо са бо ром у Фе ра ри 
и Фи рен ци 1439. го ди не, као ни де фи ни тив ним 
па дом Кон стан ти но по ља. Раз гра на ти тр го вач ки и 

1  Рад је ура ђен у окви ру про јек та Ми ни стар ства за на у ку и тех нич ки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру, број 178002.
2  John Моnfasini, „L’in seg na men to uni ver si ta rio e la cul tu ra bi zan ti na in 
Ita lia nel Qu at tro cen tro“, у Sa pe re e/é po te re. Di sci pli ne, Dis pu te e Pro fes si o ni 
nell’Uni ver si tà Me di e va le e Mo der na. Il ca so bo log ne se a con fron te, a cu ra di L. Avel-
li ni (1990), At ti del 4o Con veg no Vol. 1 (Bo log na, 13-15 apri le 1989) (Bo log na: 
Is ti tu to per la sto ria di Bo log na), 49-50.

бан кар ски по сло ви има ли су пре суд ну уло гу и зна-
чај у ја ча њу и одр жа ва њу те сних ве за из ме ђу Ви-
зан тиј ског цар ства и За па да. Ве не ци ја, као не при-
ко сно ве на ме ди те ран ска си ла то га до ба, др жа ла је 
зна тан део ви зан тиј ске те ри то ри је под сво јом кон-
тро лом од че твр тог кр ста шког по хо да (од 1204. го-
ди не), што је ре зул ти ра ло ти ме да се ме ђу грч ким 
ста нов ни штвом, у грч ком кул тур ном ми љеу, по сте-
пе но ши ри и при хва та за пад на кул ту ра. Упра во су 
се у Ве не ци ји, али и у дру гим уни вер зи тет ским ме-
сти ма, по пут Па до ве, Пи зе, Фи рен це, Ри ма, шко ло-
ва ли мла ди (до ду ше рет ки) ви зан тиј ски на ра шта ји 
ко ји су до но си ли на За пад дру га чи ји дух. А за јед но 
са њи ма, при сти за ла је и грч ка ми сао. Пре ма уче-
ном ита ли јан ском ху ма ни сти Гва ри ну Ве ро не зеу 
(Gu a ri no Ve ro ne se, 1370-1460), Ма ној ло Хри со ло-
ра (Μανουήλ Χρυσολωράς, итал. Мanuele Cri so lo ra, 
1350-1416) свр ста ва се у гру пу од се дам му дра ца 
ко ји су до не ли sop hia gre ca на ита ли јан ско тло. Хри-
со ло ра је био је дан од за си гур но нај ве ћих еру ди та 
Ви зан тиј ског цар ства на пре ла зу из XIV у XV век, 
пр ви ви зан тиј ски ху ма ни ста ко ји је сво јим ра дом 
и зна њем по ста вио основ не те ме ље пре ху ма ни зму 
у Ита ли ји.
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Три су кључ на до га ђа ја обе ле жи ла од но се из-
ме ђу Ви зан ти је и Ита ли је у пе ри о ду од сре ди не 
XIV, па до сре ди не XV ве ка:

а) по зив Ма ној лу Хри со ло ри да до ђе у Фи рен цу;
б) цр кве ни са бор у Фе ра ри-Фи рен ци, и
в) пад Ца ри гра да 1453. го ди не.
Сва ки од њих је на свој по се бан на чин до при нео 

да се до дат но раз ви је ин те ре со ва ње пре ма грч кој 
кул ту ри, пре ма грч ком је зи ку, као и пре ма да љем 
про у ча ва њу те о ло шких и екле зи о ло шких те ма. 

2. Хри со ло ри но ан га жо ва ње у Ита ли ји

И по ред чи ње ни це да о Хри со ло ри ном жи во ту и 
обра зо ва њу не по сто је са чу ва ни по да ци, зна се да 
је по ти цао из углед не и имућ не по ро ди це из Кон-
стан ти но по ља ко ја је има ла и бли ских (ро ђач ких) 
ве за са цар ском по ро ди цом Па ле о ло га са мај чи не 
стра не. За раз ли ку од ве ли ке ве ћи не ви зан тиј ских 
ин те лек ту а ла ца, Хри со ло ра је сма трао да се у ње-
го вој (ро меј ској, од но сно ви зан тиј ској) кул ту ри на-
ла зи ко рен и срж ла тин ске кул ту ре3. Ду го вре ме на 
по сто ја ло je и убе ђе ње ка ко је Хри со ло ра, ожи вев-
ши на За па ду уче ње грч ког је зи ка, био за слу жан 
што је упра во на За па ду, а по себ но у Ита ли ји, ожи-
вљен и је дан пре фи њен и ис тан чан од нос пре ма 
ла тин ском је зи ку ко ји је омо гу ћио да се ис пу не 
број не пра зни не у по зна ва њу је зи ка Ри ма4. Ка да је 
до шао у Ита ли ју, та мо шњи ум ни љу ди по здра ви ли 
су оду ше вље но ње го во при спе ће из Кон стан ти но-
по ља. Гва ри но, Бру ни (Le o nar do Bru ni, око 1370-
1444), Вер ђе рио (Pi e tro Pa o lo Ver ge rio Il Vec chio, 
1369-1444), Тра вер са ри (Am bro gio Tra ver sa ri, 
1386-1439) и дру ги ху ма ни сти то га до ба не дво-
сми сле но су у сво јим по здрав ним го во ри ма из ра-
жа ва ли свест ка ко ће Хри со ло рин бо ра вак има ти 
пре су дан ути цај на да љи ток stu dia hu ma ni ta tis.

Хри со ло ра је до нео три но ва кон цеп та, од но сно 
по гле да, ко ја нај ве ро ват ни је ни су би ла не по зна-
та ви зан тиј ским лин гви стич ким те о ри ја ма оно га 
вре ме на:

а)  пр ви је го во рио о то ме да је по сто ја ла ве-
ли ка бли скост из ме ђу два је зи ка, грч ког и 
ла тин ског,

3  Gu a ri no Ve ro ne se, „Mi scel la nea di Sto ria ve ne ta edi ta per cu ra del la R. De-
pu ta zi o ne di Sto ria Pa tria“ (s. III, 8), ep. 25 (1415. a Gi o van ni Cri so lo ra; rr. 
20-24); ep. 54 (a Ja co po de Fa bris; rr. 30-32), Epi sto la rio, rac col to, or di na to, 
il lu stra to da R. Sab ba di ni, vol. I. (Ve ne zia: s. e, 1915), 47-49.
4  R. Ave sa ni, „Gu a ri no Ve ro ne se, Mar za ga ia e Ma nu e le Cri so lo ra“, An na li del la 
Fa col tà di Let te re e Fi lo so fia dell’Uni ver si tà di Ma ce ra ta vol. 8. (1975): 367-369, 378.

б)  дру ги је ис ти цао ве ков но про жи ма ње две ју 
кул ту ра, па са мим тим и њи хо ву ре ла тив ну 
бли скост,

в)  тре ћи се за сни вао на иде ји да се пре ко по-
зна ва ња грч ког мо же ко рект но упо тре би ти 
ла тин ски.

По свој при ли ци, Хри со ло ра је од ра стао у та-
квој сре ди ни ко ја ни је ис по ља ва ла ан та го ни зам 
пре ма ла тин ској кул ту ри. Шта ви ше, он се пре ба-
вио ла тин ским је зи ком не го грч ким, о че му упра во 
све до чи и на вод из пи сма јед ног oд пр вих ита ли-
јан ских ху ма ни ста и нај у глед ни је по ли тич ке фи-
гу ре из Фи рен це, Ко лу ча Са лу та ти ја5 (Co luc cio di 
Pi e rio di Sa lu ta ti, 1331-1406)6.

Са лу та ти се ин ди рект но упо знао са Хри со ло ром 
за хва љу ју ћи Ро бер ту Ро си ју (Ro ber to Ros si) ко ји је 
имао при ли ке да у Ве не ци ји слу ша Хри со ло ри но 
пре да ва ње на ла тин ском о грч ком је зи ку док се 
на ла зио у зва нич ној ди пло мат ској ми си ји 1394. 
(или 1395) го ди не, за јед но са углед ним исто ри-
ча рем Ди ми три јем Ки до ном (Δημήτριος Κυδώνης, 
1324-1397/1398). Њи хо ва глав на ми си ја би ла је да 
при до би ју по моћ Ве не ци је у бор ба ма про тив на-
ди ру ћих Осман ли ја, бу ду ћи да је сул тан Ба ја зит I 
(вла дао 1389-1402) от по чео осмо го ди шњу оп са ду 
Константинопољa7. До ла зак дво ји це ви зан тиј ских 
еру ди та ни је про шао незапаженo: вест о њи хо вом 
при спе ћу про бу ди ла је ра до зна лост и же љу да се 
ита ли јан ски ин те лек ту ал ци упо зна ју са њи ма. Са 
Ки до ном је ита ли јан ска јав ност већ има ла при ли ку 
да се упо зна: из ме ђу 1369. и 1371. го ди не на ла зио 
се у прат њи ви зан тиј ског ца ра Јо ва на V Па ле о ло га 
(Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος, 1332-1391) ка да је, из ме-
ђу оста лог, одр жао и низ пре да ва ња о ви зан тиј ској 
и грч кој кул ту ри, као и о ан тич ком на сле ђу на ла-
тин ском је зи ку.

По све му су де ћи, ни Хри со ло ри но пре да ва ње ни-
је пред ста вља ло ни шта нео бич но: ка ко је Том сон 
ука зао, про све ти тељ ско-пе да го шка ми си ја Ма ној-
ла Хри со ло ре би ла је пре вас ход но део ви зан тиј ске 
кул тур не по ли ти ке са ци љем да За пад на Eвропа 
по мог не Ви зан ти ји у бор ба ма про тив Ту ра ка. „Ако 
је Хри со ло ра мо гао убе ди ти пра ве љу де на За падy 

5  Са лу та ти је био ду го го ди шњи кан це лар Фи рен це ко ји је имао сми сла за 
умет ност и за раз вој на уч не ми сли. За хва љу ју ћи ње му, као и вла дар ској по-
ро ди ци Ме ди чи, Фи рен ца је сте кла ре пу та ци ју нај зна чај ни јег ита ли јан ског 
и европ ског ду хов ног и кул тур ног цен тра, предводникa ху ма ни зма. 
6  Colucсio Sa lu ta ti, Epi sto la rio IV, a cu ra di F. No va ti (Ro ma: Is ti tu to sto ri co 
ita li a no. Fon ti per la Sto ria d’Ita lia, 1911), 342.
7  Тра ја ла је од 1384. до 1402. го ди не.
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да је Ис ток имао не што вред но спа са ва ња – чи та-
во грч ко уче но на сле ђе – он да би (вој на и фи нан-
сиј ска, на ша при мед ба) по моћ сва ка ко до бро до-
шла“8. Хри со ло ра је у пи сму свом бив шем уче ни ку 
из Ми ла на Убер ту Де чем бри ју (Uber to De cem brio) 
из 1414. го ди не на гла сио ка ко је ње го ва ди пло мат-
ска ми си ја у Ита ли ји би ла ис кљу чи во мо ти ви са на 
грч ким па три о ти змом, ве ром да ће За пад по мо ћи 
Ви зан ти ји у ње ном очу ва њу и у бор ба ма про тив 
Осман ли ја, као и да ће до ћи до бр зог ује ди ње ња 
цр ка ва9. Слич на раз ми шља ња из нео је и у сво јој 
Рас пра ви (Λόγος) из исте го ди не упу ће ној ца ру Ма-
ној лу Дру гом Па ле о ло гу (Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος, 
вла дао 1391-1425): у по след њем по гла вљу под на-
зи вом „Под сти цај у име на ци је“ (Παρακίνησις υπέρ 
του γένους) из нео је тврд њу да би слав на грч ка на ци-
ја, ко ја по ти че ка ко од древ них Гр ка, та ко и Ри мља-
на, мо гла оп ста ти упра во за хва љу ју ћи обра зо ва њу, 
од но сно осни ва њем шко ла, по др жа ва њем на став-
ни ка и об на вља њем „про у ча ва ња књи жев ног бла-
га ан тич ког, па ган ског и хри шћан ског“. За кљу чио 
је да је ап сурд но за Ви зан тин це што за не ма ру ју 
вла сти то кул тур но на сле ђе, док су Ита ли ја ни по че-
ли да ис ка зу ју то ли ко при ље жно сти у про у ча ва њу 
грч ког је зи ка и грч ке књи жев но сти10. Oвај из у зет но 
ва жан до ку мент да нас се чу ва у би бли о те ци ма на-
сти ра Пре о бра же ња на Ме те о ри ма11.

Ро бер то Ро си био је члан чу ве ног Са лу та ти је вог 
Кру жо ка Све то га ду ха (Cir co lo del lo Spi ri to San to) и 
од мах по до ла ску у Фи рен цу ши рио је при че о Хри-
со ло ри ном ра ду, пе да го ги ји и ме то до ло ги ји под у-
ча ва ња грч ког је зи ка12. Сто га је Са лу та ти упу тио 
1396. го ди не Хри со ло ри по зив да до ђе у Фи рен цу 
ка ко би по кре нуо грч ке сту ди је на та мо шњем уни-
вер зи те ту (Stu di um Ge ne ra le). Је дан од пр вих упи-
са них сту де на та на тој ка те дри био је упра во Са-
лу та ти, ко ји је већ у то вре ме за шао у тре ће до ба.

8  Iаn Thomp son,“Ma nuel Chryso lo ras and the Early Ita lian Re na is san ce“, Gre-
ek, Ro man and Byzan ti ne Stu di es 7/1 (1966): 67.
9  Re mi gio Sab ba di ni, „L’ul ti mo ven ten nio del la vi ta di Ma nu e le Cri so lo ra 
(1396-1415)“, Gi or na le Lin gu i sti co di Ar che o lo gia, Sto ria e Let te ra tu ra 17 (Ca ta-
nia, 1890): 321-336.

10  C. G. Pa tri ne lis, “An Unk nown Di sco ur se of Chryso lo ras ad dres sed to Ma-
nuel II Pa la e o lo gus“, Gre ek, Ro man and Byzan ti ne Stu di es 13/4 (1972): 501.
11  Ο Κώδικας 592 της Βιβλιοθήκης της Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων 
(επιμέλεια Ι. Δ. Θεοτοκά) (τ. Β΄. Θεσσαλονίκη:  Α/φοι Κυριακίδες, 1976), 287-322.
12  Ro bert We iss, „Gli ini zi del lo stu dio del gre co a Fi ren ze“, у Me di e val and 
Hu ma nist Gre ek. Col lec ted Es says (Pa do va: An te no re, 1977), 232; Ro nald G. 
Witt, Her cu les at the Cros sro ads: the Li fe, Works and Tho ught of Co luc cio Sa lu ta ti 
(Dur ham-N.C.: Dur ham Uni ver sity Press, 1983), 303ff; Wi gel G. Wil son, From 
Byzan ti um to Italy. Gre ek Stu di es in the Ita lian Re na is san ce (Bal ti mo re: The John 
Hop kins Uni ver sity Press, 1992), 8.

Све га не ко ли ко де це ни ја ра ни је, и Пе трар ка13 
(1304-1374) и Бо ка чо (1313-1375) јав но су исту-
па ли са ми шље њем да је нео п ход но по кре ну ти 
сту ди је грч ког је зи ка. Пе трар ка је нај ве ро ват ни је 
1349. го ди не до био вре дан по клон од при ја те ља 
Ни ко ле Си ге ра (Νι κόλαος Σιγηρός14): грч ки ру ко пи-
сни пре пис Хо ме ро вог спе ва Или ја да за у зи мао је 
по ча сно ме сто у ње го вој би бли о те ци15. Упра во је 
на Пе трар кин под сти цај у Фи рен ци 1361. го ди не 
по че ла са ра дом ка те дра за грч ки је зик, али, ка ко 
се по ка за ло, њен пре да вач, Грк са ју га Ита ли је по 
име ну Ле он ти је Пи лат, ни је имао до вољ но ни зна-
ња ни уме ња16, па је због то га мо ра ла би ти вр ло 
бр зо за тво ре на. Од мах по до ла ску, Хри со ло ра је 
успе шно ре ор га ни зо вао на ста ву: сво јим ши ро ким 
зна њем, ха ри змом, као и од лич ним по зна ва њем 
ла тин ског је зи ка, ус пео је да за све га не ко ли ко ме-
се ци по кре не грч ке сту ди је и да при ву че је дан број 
уче ни ка ко ји ће ка сни је по ста ти ра сад ни ци ита ли-
јан ског ху ма ни зма. Ње гов нај по зна ти ји уче ник био 
је Гва ри но Ве ро не зе, пр ви про фе сор грч ког је зи ка 
у Ве не ци ји. У уго во ру ко ји је скло пио са фи рен-
тин ском Си њо ри јом17 сто ји да је Хри со ло ра био у 
оба ве зи да „под у ча ва грч ки је зик и књи жев ност“ 
сва ког гра ђа ни на или ста нов ни ка Фи рен це ко ји је 
же лео ча со ве18. У ту свр ху са чи нио је Пи та ња (Ero-
te ma ma, Ερωτήματα /γραμματικά/), грч ку гра ма ти ку 

13  По зна то је да је Пе трар ка са ку пљао књи ге и ру ко пи се на грч ком је зи ку, 
али да их ни је мо гао ко ри сти ти, јер грч ки ни је знао.
14  Николаоc Си ге рос (у ита ли јан ским из во ри ма на во ди се као Ni co la Si ge-
ro), еру ди та и је дан од ху ма ни ста са Ис то ка, по ти цао је из ви со ког ви зан-
тиј ског плем ства. На ви зан тиј ском дво ру био је зва нич ни пре во ди лац ца ре-
ви ма Јо ва ну VI Кан та ку зе ну (вла дао 1347-1354) и Јо ва ну V Па ле о ло гу. Са 
Пе трар ком се нај ве ро ват ни је су срео 1348. го ди не у Ве ро ни ка да се на ла зио 
у ди пло мат ској по се ти се ве ру Ита ли је (на жа лост, ни је дан на ма до сту пан 
исто риј ски из вор не на во ди пре ци зан раз лог ње го вог по сла ња). Та да му је 
обе ћао да ће му по сла ти је дан грч ки ру ко пи сни ко декс ко ји је Пе трар ки 
сти гао или исте го ди не (што је ма ло ве ро ват но) или не ке од на ред них (пра-
вог по да тка, за пра во, не ма). Ме ђу тим, ита ли јан ски ху ма ни ста је у по себ ном 
пи сму из 1354. го ди не из ра зио ве ли ку за хвал ност Си ге ру би ра ним ре чи ма 
на из у зет ном по кло ну.
15  Ова књи га се да нас чу ва у Апо стол ској би бли о те ци у Ва ти ка ну, а пр ви пут 
је кри тич ки пред ста вио 1964. го ди не Аго сти но Пер ту зи. (Ali son Brown, The 
Re na is san ce (Lon don: Long man, 1988), 17-18; Wil son, Ibid., 2, Ago sti no Per-
tu si, „L’Ome ro in vi a to al Pe trar ca da Ni co la Si ge ro am ba sci a to re e let te ra to 
bi zan ti no“. У: Estr. da Me lan ges Euge ne Tis se rant Vol. III („Stu di e te sti“ 233). 
(Cit tà del Va ti ca no: Bi bli o te ca apo sto li ca va ti ca na, 1964): 113-139).
16  Све се сво ди ло на пу ко пре во ђе ње Оди се је. Ка ко је Пе трар ка пи сао (Epi-
stu lae se ni les 3.6), Ле он ти је је био чо век из у зет но те шког ка рак те ра, при лич но 
аро ган тан и агре си ван. (M Cor te si, „Uma ni smo Gre co“, у: Lo spa zio let te ra rio 
del me di o e vo, 1. Il me di o e vo la ti no. Vol. 3. La ri ce zi o ne del te sto, a cu ra di G. Ca val lo, 
C. Le o nar di, E. Me nestò (1995), 464.)
17  M. Cor te si, „Uma ni smo Gre co“, y: Lo spa zio let te ra rio del me di o e vo, 1. Il me-
di o e vo la ti no. Vol. 3. La ri ce zi o ne del te sto (a cu ra di G. Ca val lo, C. Le o nar di, E. 
Me nestò): 464.
18  О Хри со ло ри ној ме то ди под у ча ва ња го во ри де таљ но Ћен ћо де Ру сти ћи у 
јед ном свом пи сму у ко ме ка же ка ко је Хри со ло ра, из ме ђу оста лог, са ве то-
вао све сво је уче ни ке да увек пре во де ad sen sum, тј. та ко да пре вод бу де што 
при бли жни ји  ду ху ори ги на ла (Cen cio de Ru sti ci, Ibid., 471).
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у фор ми пи та ња уче ни ка и од го во ра учи те ља. Ово 
вред но де ло, ко је се да нас сма тра и пр вом грч ком 
гра ма ти ком на за па ду Евро пе, об ја вио је тек 1471. 
го ди не у Ве не ци ји углед ни штам пар Адам фон Ам-
бер гау (Adam von Am ber gau) и то као скра ће но из-
да ње сход но Ве ро не зи је вим ин тер вен ци ја ма19.

Хри со ло ра је на пу стио Фи рен цу 1400. и на ста-
нио се по том у Па ви ји, где је на ста вио да под у ча ва 
грч ки је зик на но во о сно ва ној ка те дри до 1402. го-
ди не. Ње го ва про фе су ра пре ки ну та је ка да је до-
био пи смо од ца ра Ма ној ла II Па ле о ло га у коjeм 
га је овај оба ве стио о сво јој ве о ма не у спе шној 
ди пло мат ско-по ли тич кој ми си ји на За па ду, и по-
ред то га што се па па Бо ни фа ци је IX јав но свр стао 
на ца ре ву стра ну и што је упу тио по зив Евро пи на 
по ди за ње но вог кр ста шког ра та20. По сле су сре та 
у Ве не ци ји на ред не го ди не, Хри со ло ра се вра тио 
за јед но са ца рем у Кон стан ти но пољ. Од на ред не, 
1404, па до сво је смр ти, 1416, Хри со ло ра се ви ше 
ни је ба вио под у ча ва њем, ни ти ши ре њем грч ке кул-
ту ре и је зи ка21, бу ду ћи да је био ан га жо ван у број-
ним ви зан тиј ским ди пло мат ским ми си ја ма (Па риз 
1408, Лон дон 1409, Шпа ни ја 1410, итд)22. Ње го ви 
по вре ме ни су сре ти са бив шим уче ни ци ма ни су из-
о ста ја ли, по себ но ако узме мо у об зир да је пап ска 
пре сто ни ца јед но вре ме би ла при вре ме но сме ште-
на упра во у Фи рен ци (од 1413. до 1418. го ди не).

3.  Хри со ло ра и пр ва грч ка библиоте кa  
у Фи рен ци

Осим што је у Фи рен ци био пр ви учи тељ грч ког 
је зи ка на ита ли јан ском тлу по сле го то во пу них се-
дам ве ко ва, Хри со ло ра је био и пр ви еру ди та ко-
ји је до нео са со бом из вор ни хе лен ски дух и грч ке 
књи ге23.

19  Ago sti no Per tu si, „EROT HE MA TA. Per la sto ria e le fon ti del le pri me gram-
ma tic he grec he a stam pa”, Ita lia me di o e va le e uma ni sti ca 5 (1962): 336-337.
20  Дво ји ца при сних при ја те ља су сре ла су се у Па ви ји не ду го по Хри со-
ло ри ном од ла ску из Фи рен це, да би за тим, пре ко Ве не ци је, оти шла за 
Кон стан ти но пољ.
21  Meђутим, из шту рих исто риј ских на во да ви ди се да је Хри со ло ра ипак 
од ра жао не ко ли ко пре да ва ња о грч кој кул ту ри у Па ри зу и Лон до ну то ком 
сво јих ди пло мат ских ми си ја, али де таљ ни јих по да та ка о то ме не ма.
22  Хри со ло ра је у ме ђу вре ме ну пре шао у ри мо ка то ли чан ство и на ла зио се, 
као кар ди нал, у не по сред ној бли зи ни па пе Гр гу ра XII, ак тив но уче ству ју ћи у 
при пре ма ма за ор га ни зо ва ње 15. еку мен ског са бо ра у Кон стан ци (одр жан 
је у пе ри о ду 1414-1418). Из не над на Хри со ло ри на смрт 1416. го ди не на тре-
ну так је по ре ме ти ла пла но ве, бу ду ћи да је он био за ду жен, из ме ђу оста лог, 
за во ђе ње це ло куп не пап ске ко ре спон ден ци је, као и за пре во ђе ње свих тек-
сто ва са ла тин ског на грч ки.
23  The Cam brid ge Com pa nion to Re na is san ce Hu ma nism, edt. Jill Kraye (Cam brid-
ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1996), 34.

Из из ве шта ја мле тач ке ка пе та ни је од 12. фе-
бру а ра 1397. го ди не о при спе ћу га ли је из Кон стан-
ти но по ља мо же се про чи та ти да је ме ђу углед ним 
пут ни ци ма био и Ма ној ло Хри со ло ра чи ји се пр-
тљаг са сто јао од два де сет че ти ри огром на сан ду ка 
у ко ји ма су се на ла зи ле књи ге и ру ко пи си24. У ста-
ну ко ји је до био на ко ри шће ње у Фи рен ци је дан 
са лон пре тво рио је у при ват ну би бли о те ку у ко јој 
се на ла зи ло при бли жно 1.400 би бли о теч ких је ди-
ни ца на грч ком је зи ку25, што је ову збир ку учи ни ло 
нај ве ћом би бли о те ком на се ве ру Ита ли је и дру гом 
по зна ча ју би бли о те ком грч ких ру ко пи са и књи га 
од мах по сле Ва ти кан ске. На жа лост, ни за ње го ва 
жи во та, ни по сле ње го ве смр ти, ни је био на чи њен 
та чан по пис свих књи га и ру ко пи са ко је је до нео, 
али је по зна то да су се у тој би бли о те ци на ла зи-
ли сле де ће на сло ви: Пла то но ва Др жа ва, Плу тар-
хо ви Упо ред ни жи во то пи си, Де мо сте но ви го во ри, 
Хо ме ро ви спе во ви, Еукли до ва Ге о ме три ја, Ари-
сто те ло ва Фи зи ка, Ети ка и Ре то ри ка, Ту ки ди до ва 
Исто ри ја пе ло по не ских ра то ва, Хе ро до то ва Исто-
ри ја, Ли ба ни је ви го во ри и пи сма, Пто ло ме је ва Ге-
о гра фи ја, за тим Увод у астро но ми ју (Αστρονομική 
κατ΄επιτоμήν στοιχείωσις) као и би лин гвал ни збор-
ник о фи ло соф ским, кла сич ним, по ли тич ким и 
исто риј ским те ма ма под на зи вом Лич не бе ле шке и 
за па жа ња (Υπομνηματισμοί και σημειώσεις γνωμικαί, 
Mi scel la nea phi lo sop hi ca et hi sto ri ca) ви зан тиј ског 
пи сца и фи ло со фа Те о до ра Ме то хи та (Θεόδωρος 
Μετοχίτης, 1270-1332)26 те Пре да ва ње о пер сиј-
ским ка но ни ма (Παράδοσις των Περσικών κανόνων)27 
Те о до ра из Ме ли ти не (Θεόδωρος Μελιτηνιώτης, 
1310-1389). У Ва ти кан ској би бли о те ци (број 2176, 
го ди на пре пи са 1366-1367) чу ва се и Ве ли ки стра-
то пе дарх28 (Μεγάλος στρατοπεδάρχης) Ди ми три ја 
Цам бла ка ко ји се та ко ђе на ла зио у Хри со ло ри ној 
би бли о те ци.

24  Fran ce sco An ge lo Sal vi, „L’Ar chi vio Na va le di Sta to di Ve ne zia del la se con da 
me tà del 1300“, у Ve ne zia e Byzan tio: rap por ti e con ne zi o ni uma ni sti ci, a cu ra di Gi-
an Lu ca Fa ri no, Mi ner va Lon ta na ti e Ma u ri zio Foschi (Ve ne zia: Is ti tu to Sto ri co 
di Ve ne zia, 1992), 132-134.
25  Пре ма про це на ма ар хи ва ра Ане Мон да до ри (An na Mon da do ri, „I pri mi 
fon ti del la bi bli o te ca di Co si mo de’Me di ci”, уLi bri e bi bli o tec he nell’Uma ni smo 
ita li a no, a cu ra di Mar co d’Ale ma e Ste fa na Bi an chi (Fi ren ze: Is ti tu to Sto ri-
co Na zi o na le Ita li a no, 1999), 21-22) и би бли о те ка ра Лу ке Пе ска то ри ја (Lu-
ca Pe sca to ri, „Le pri me bi bli o tec he uma ni stic he in Ita lia“, у Sci en ze ed ar ti nel 
Me di e vo, a cu ra di Ste fa no d’An ge lo, Mar co Vi scon ti ed An na ma ria da Lec ce 
(Mi la no: Mon da do ri, 2000), 166-167).
26  Реч је о пре пи су на ста лом нај ве ро ват ни је 1361. го ди не. Ова књи га се 
да нас чу ва у Ва ти кан ској би бли о те ци (Co di ces Va ti ca ni gra e ci, Co di ces 2162-
2254, Rec. S. Lil la (Va ti ca no: Bi bli ot he ca Va ti ca na, 1985): 56-57).
27  У пи та њу је ви зан тиј ска вер зи ја пер сиј ских астро ло шких та бли ца.
28  Сте ра то пе дарх је ви зан тиј ска вој нич ка ти ту ла ко ја би од го ва ра ла да на-
шњем ко ман дан ту коп не них ору жа них сна га.



БИБЛИОТЕКА Читалиште 20 (мај 2012) 61
 
 Мутавџић П. „Mанојло Хрисолора и првa хуманистичка грчка библиотека у Италији“, 57 — 65

Не сум њи ва је и сле де ћа чи ње ни ца: да је Хри-
со ло ри на би бли о те ка вр ло бр зо би ла до пу ња ва на 
но вим грч ким књи га ма ко је су на ба вља не и ку по-
ва не углав ном у Кон стан ти но по љу. Та ко је на ста ја-
ла ње го ва, ме ђу ита ли јан ским ху ма ни сти ма гла со-
ви та, би бли о те ка са ко јом се се лио по Ита ли ји (из 
Фи рен це у Па до ву, Пи зу, Ве не ци ју, Рим). Ве ли ки 
до при нос ње ном на ста ја њу дао је и при сни при-
ја тељ Хри со ло рин, ху ма ни ста Ни ко ло де Ни ко ли 
(Nic colò de' Nic co li, 1364–1437), ко ји је по тро шио 
ве ли ки део свог имет ка на на бав ку грч ких књи га и 
ру ко пи са ко је је и сам по том пре во дио на ла тин-
ски. По ред ње га, у на бав ци књи га ис та кле су се и 
фи рен тин ске ме це не, Па ла Стро ци те Ко лу чо Са-
лу та ти. Од го вор на пи та ње за што је на бав ка књи га 
би ла та ко обим на ле жи у са мој кон цеп ци ји пла на 
и про гра ма сту ди ја: пре ма Хри со ло ри ном ви ђе-
њу, уче ње грч ког је зи ка тре ба ло је да се спро во ди 
пре ко уста ље не ме то де пре но ше ња зна ња (tran sla-
tio stu dii) ко ја је под ра зу ме ва ла и на бав ку нео п-
ход них тек сто ва на ко ји ма ће се ра ди ти. Ме ђу тим, 
ти тек сто ви ни су би ли са мо они ко ји су при па да ли 
ода бра ном кор пу су књи жев них и на уч них де ла, не-
го и кор пу су реч ни ка и ко мен та ра. Нај ве ро ват ни је 
је да су на бав ку књи га ор га ни зо ва ли Хри со ло ри-
ни љу ди ко ји су тач но зна ли где би тре ба ло да оду. 
При кра ју XIV и на по чет ку XV сто ле ћа ве ли ки број 
ви зан тиј ских пле мић ких по ро ди ца, као и по ро ди-
ца из ви шег ста ле жа, на гло је си ро ма шио, а због 
тур ске оп са де Кон стан ти но по ља и по вре ме них не-
ста ши ца хра не, да би се пре жи ве ло, про да ва не су 
вред не књи ге, кат ка да и у бес це ње. У јед ном пи-
сму са ста вље ном то ком зи ме 1398-1399. упу ће ном 
Хри со ло ри, на во ди се ка ко је за све га че тр де сет 
злат ни ка (ду ка та) ку пље но са мо од углед не по ро-
ди це Ра ли (Ράλλης) из Кон стан ти но по ља осам де сет 
пет раз ли чи тих књи га29. Илу стра ци је ра ди, у Ве не-
ци ји се у то до ба јед на књи га сред њег фор ма та у 
про се ку на ба вља ла за при бли жно два на ест до пет-
на ест злат ни ка30.

Са дру ге стра не, у Ар хи ву гра да Ве не ци је про-
на ђен је је дан из у зет но дра го цен до ку мент од 
17. ок то бра 1399. го ди не. Реч је о спи су на чи ње-
ном код но та ра у коjeм се ка же да су Хри со ло ри 

29  Ma ria Fran ce sca Ti e po lo, „Le fon ti do cu men ta rie di Can dia nell’Ar chi vio di 
Sta to di Ve ne zia“, у Ve ne zia e Cre ta, At ti del Con veg no In ter na zi o na le di Stu di, 
Ira klion-Cha nià, 30 sett.-5 ott. 1997, a cu ra di Ghe rar do Or tal li (Ve ne zia: Is ti-
tu to Ve ne to di Sci en ze Let te re ed Ar ti, 1998), 58.
30  L. Ca pra, „Nu o ve let te re di Gu a ri no“, Ita lia Me di e vo le Uma ni sti ca 10 (1967): 
212.

за ве шта на три грч ка ко дек са Ди ми три ја Ки до на, 
за јед но са сто ти ну крит ских пер пе ра31, и то: Ари-
сто те лов ко декс, ко декс Ли ба ни је вих пи са ма и ко-
декс Ки до но вих пи са ма32.

Иако је Хри со ло ри на би бли о те ка би ла при ват-
на, она је би ла, за пра во, (по лу)јав на, по што су све 
књи ге и спи си би ли углав ном до ступ ни сва ко ме ко 
се за ни мао за грч ку на у ку. Ка ко је Са лу та ти на зна-
чио, „ти ме што је отво рио ши ром сво ја вра та, хтео 
је да по ка же да се зна ње и му дрост, иако у по се-
ду јед ног по је дин ца, мо гу не се бич но де ли ти и са 
дру ги ма“33.

Пре ма ис тра жи ва чу Ро лу34, би бли о те ка Ма ној-
ла Хри со ло ре са др жа ва ла је не где из ме ђу 1.750 и 
1.800 на сло ва у пе ри о ду 1399-1400. го ди не, па се 
за то сма тра да је би ла нај ве ћа у Фи рен ци35. Је ди-
ни пра ви из вор о ка та ло шком по пи су Хри со ло ри не 
би бли о те ке по ти че из 1415-1416. го ди не, ка да је 
овај ви зан тиј ски еру ди та бо ра вио у Ри му. По пис је 
на чи нио ње гов уче ник, пре во ди лац са грч ког и ка-
сни је углед ни ху ма ни ста из Ри ма Ћен ћо де Ру сти-
ћи (Cen cio de’ Ru sti ci, 1380-1445). Ујед но, то је и 
је ди ни зва нич ни до ку мент ко ји нас оба ве шта ва да 
је Хри со ло ра од ре дио „ку ра то ре“ за сво ју би бли-
о те ку – опа та из Га ди је Фи рен тин ске, Ни ко лу де 
Гва ско ни ја (Ni colò de Gu a sco ni), као и ху ма ни сту 
Со цо ме на да Пи сто ја (So zo me no da Pi sto ia). Њи-
хо ва је ду жност би ла, из ме ђу оста лог, и да по вра те 
че твр ти део књи га ко ји је Хри со ло ра оста вио у де-
по зи ту у Фи рен ци код Па ла Стро ци ја36. На жа лост, 
овај из у зет но вре дан до ку мент не да је по дат ке ка-
да је Хри со ло ра оста вио књи ге у Фи рен ци и ко ли ко 
укуп но, ни ти до зна је мо из ње га код ко га су би ла 
сме ште на пре о ста ла три де ла.

Ка да је фи рен тин ски еру ди та и бив ши уче ник 
Хри со ло ре Па ла ди Но фри Стро ци (Pal la di No fri 
Stroz zi, 1372-1462) на ре дио да се на пра ви це ло ку-
пан ин вен тар ње го вих књи га не где око 1459. го ди-
не, уку пан број на сло ва био је 400, од ко јих је ви ше 

31  Kрит ски пер пер био је у оп ти ца ју као зва нич на мо не та, уз мле тач ки ду кат, 
све до 1699. го ди не.
32  De me tri os Kydo nes, Bri e fe, Über setzt und erläutet von Franz Тinnefeld, I/1 
(Ein le i tung und 47 Bri e fe) (Stut tgart: Bi blot hek der Gri ec hischen Li te ra tur 12, 
1981), 46-47.
33  Sa lu ta ti, Нав. де ло, 187.
34  An to nio Rol lo, „‘Ti to li bi lin gui’ e la bi bli o te ca di Ma nu e le Cri so lo ra“, Byzan-
ti nische Ze itschrift 95 (2002): 96-98.
35  По сле Хри со ло ри не смр ти, нај ве ћа би бли о те ка у Фи рен ци би ла је у по-
се ду Ко зи ма Ме ди чи ја (Co si mo de’ Me di ci, 1389-1464), а од мах за њом се 
на ла зи ла она Ни ко ле де Ни ко ли ја.
36  М. Bat ti sti ni, „Em ma nu e le Cri so lo ra a Pi sa nel 1400“, Gi or na le Sto ri co del la 
Let te ra tu ra ita li a na 93 (1929): 209-210.
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од по ло ви не би ло на грч ком је зи ку. Све га се дам де-
сет пет књи га по ти ца ло је из Хри со ло ри не би бли о-
те ке – на уну тра шњим стра на ма ко ри ца на ла зи се 
Хри со ло рин пот пис. За оста ле књи ге још ни је по-
у зда но утвр ђе но чи је су и ка ко су до спе ле у Стро-
ци је ву би бли о те ку. Прет по став ка је да их је ку пио 
или на ба вио на не ки дру ги на чин. Углав ном, реч 
је о ви зан тиј ским ру ко пи си ма на ста лим у пе ри о ду 
1230-1420. го ди не ко ји се да нас чу ва ју у не ко ли ко 
ита ли јан ских би бли о те ка (Ва ти кан, Фи рен ца, Па-
до ва, Ве не ци ја, Фе ра ра, На пуљ). Све га два грч ка 
ко дек са са Хри со ло ри ним ини ци ја ли ма чу ва ју се 
у Ла у рен ци ја ни (Bi bli o te ca Me di cea La u ren zi a na) у 
Фи рен ци37: је дан по ти че из 1226. го ди не и но си на-
слов Περίφύσεως (О при ро ди), дру ги нај ве ро ват ни-
је из 1308-1310. го ди не Πουλολόγος („Књи га о пти-
ца ма“)38. Из Стро ци је вог те ста мен та, са ста вље ног 
1462. го ди не, ви ди се да је по се до вао Пто ло ме је ву 
Ге о гра фи ју „ко ја је при па да ла учи те љу Ма ној лу“39, 
за тим би лин гвал но из да ње Плу тар хо вих Упо ред них 
жи во то пи са, као и ма ли дво је зич ни (грч ко-ла тин-
ски) Је ван ђе ли стар40. Уоп ште но узев ши, овај уче ни 
ху ма ни ста имао је у свом по се ду 179 ка та ло ги зо-
ва них грч ких ко дек са, док су 62 грч ке књи ге оста ле 
не по пи са не и не кла си фи ко ва не41.

Из јед ног пи сма бив шег Хри со ло ри ног сту ден та 
Aмбро ђа Тра вер са ри ја упу ће ног Ни ко ли ју из 1424. 
го ди не, до зна је мо да су у Ве не ци ји мо гле ре ла тив-
но јеф ти но да се ку пе мно ге књи ге ко је су се сво-
је вре ме но на ла зи ле у Хри со ло ри ној би бли о те ци, 
те да их је про да вао из ве сни Де ме трио Ска ра но 
(De me trio Sca ra no42). Тра вер са ри је ва пре пи ска не 

37  Е. Ro stag no е N. Fe sta, In di ci dei co di ci gre ci la u ren zi a ni non com pre si nel ca ta-
lo go del Ban di ni (Fi ren ze; Ro ma: Ti po gra fia dei fra tel li Ben ci ni, 1893), 78, 94.
38  Књи га о пти ца ма на ста ла је то ком XIV ве ка и пред ста вља ла је јед но од 
оми ље ни јих шти ва у Ви зан ти ји. Са чи ња ва ла је збир ка але го рич них при ча о 
пти ца ма намeњених за ба ви од ра слих, по што је на са ти ри чан на чин опи са на 
дру штве на реaлност, те исме ва ни све штен ство, по ли тич ки жи вот и људ ске 
сла бо сти (ма не). Ко ли ко је по пу лар на би ла ова ква вр ста ли те ра ту ре, го во ри 
и по да так да је Пу ло лог био пре ве ден на срп ски.
39  G. Fi oc co, „La bi bli o te ca di Pal la Stroz zi“, у Stu di di bi bli o gra fia e sto ria in ono re 
di Tam ma ro de Ma ri nis Vol. II (Ve ro na: s.e., 1964), 301.
40  Ibid., 297.
41  M. L. So so wer, „Pal la Stroz zi’s Gre ek Ma nu scripts“, Stu di ita li a ni di Fi lo lo gia 
Clas si ca 79 (1986): 140-151.
42  Ска ра но је, за јед но са Ки до ном и Хри со ло ром, био од ре ђен као је дан 
од из вр ши ла ца те ста мен та Ђо ва ни ја Ла ска ри ја Ка ло фе ра (Gi o van ni La sca-
ri Ca lo fe ro) 1388. го ди не (Déme tri us Cydonès, „Cor re spon dan ce“, у Stu di e 
Тesti 186 I (Cit tà del Va ti ca no: Pu bliée par R. J. Lo e nertz, 1956), 192). Ни је 
до да нас пре ци зно утвр ђе но од ка да да ти ра ње го во по знан ство (и мо жда 
при ја тељ ство) са њи ма и у ка квим су би ли од но си ма. (Paul Oscar Кristeller, 
„Un opu scu lo sco no sci u to di Cen cio de’ Ru sti ci de di ca to a Bor nio da Sa la: la 
tra du zi o ne del di e go lo ‘De vir tu te’ at tri bu i to a Pla to ne“, у Mi scel la nea Augu sto 
Cam pa na (Pa do va: An te no re, 1981), 359.

от кри ва, ме ђу тим, о ко јим је књи га ма реч43, али је 
сва ка ко из ве сно да по сто ји те сна ве за из ме ђу овог 
до га ђа ја и из не над не смр ти Хри со ло ри ног се стри-
ћа Јо ва на.

Нај ве ћу вред ност Хри со ло ри не би бли о те ке 
да нас пред ста вља ју та ко зва ни би лин гвал ни (или 
упо ред ни) ко дек си ко ји се углав ном чу ва ју у Ва-
ти кан ској би бли о те ци44, док се је дан ма њи део 
на ла зи ра за сут по би бли о те ка ма у Па ри зу, Лон-
до ну, Бе чу, Ве не ци ји, Фе ра ри и Фи рен ци. На 
осно ву са чу ва не еви ден ци је, мо же се ви де ти да 
су сви ко дек си про ме ни ли и по не ко ли ко вла сни-
ка, те да је реч о књи га ма ко је се раз ли ку ју ка ко 
по ста ро сти, та ко и по са мом ква ли те ту из ра де45. 
Ва ти кан ски ко дек си су, исто риј ски гле да но, и 
нај за ни мљи ви ји, бу ду ћи да је реч о нај ста ри јим 
ру ко пи си ма и књи га ма ко ји су се на ла зи ли у Хри-
со ло ри ној би бли о те ци – нај ра ни ји по ти чу из VI-
II-IX ве ка (по пут: Vat. Barb. gr. 182, Vat. gr. 191, 
1324, 1335), док се пре о ста ла ве ћи на углав ном 
да ти ра у пе ри од XII-XIV век.

4. Уме сто за кључ ка

При кра ју XIV ве ка Фи рен ца је, по сле го то во 
јед ног ве ка по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них 
про ме на, ус пе ла да се из гра ди као во де ћи кул тур-
ни и ху ма ни стич ки цен тар Ита ли је и Евро пе. Бо-
га те и моћ не тр го вач ке по ро ди це ус по ста ви ле су 
ефект ну кон тро лу над по ли тич ким си сте мом, а у 
исти мах су и би ле предводницe ху ма ни стич ког 
обра зо ва ња. Ту се по себ но ис та кла фи гу ра Ко-
лу ча Са лу та ти ја, ко ји је ус пео да оку пи око се бе 
след бе ни ке и да са ку пи бли зу 800 књи га, чи ме је 
по ста вио те ме ље пр вој ху ма ни стич кој би бли о те ци 
у Фи рен ци. Од тре нут ка ка да је по стао кан це лар 
Фи рен це, па до сво је смр ти (1375-1406), во дио је 
ко ре спон ден ци ју са број ним уче ним и углед ним 
љу ди ма из Евро пе, ко ја га је про сла ви ла као из-
у зет ног ху ма ни сту и еру ди ту. Јед но од нај ве ћих 
Са лу та ти је вих за ве шта ња је сте и ожи вља ва ње грч-
ког кул тур ног на сле ђа. Са лу та ти, као и Пе трар ка и 

43  An na Pon ta ni, „Pri mi ap pun ti sul Ma la te sti a no D. XXVII.1 e sul la bi bli o te ca 
dei Cri so lo ra“, у I ma no scrit ti del la Bi bli o te ca Ma la te sti a na: te sti e de co ra zi o ni, a 
cu ra di F. Lol li ni e P. Luc chi (Bo log na: Li bra ria Do mi ni, 1995), 383.
44  Де та љан по пис свих ко дек са ви де ти код Nic colò Zor zi, „I Cri so la ra: pre-
so nag gi e li bri“, у Ma nu e le Cri so lo ra ed il ri tor no del gre co in Oc ci den te. At ti del 
Con veg no In ter na zi o na le, a cu ra di Ric car do Ma i sa no ed An to nio Rol lo (Na po-
li: Is ti tu to uni ver sa rio ori en ta le; Di par ti men to di Stu di dell’Euro pa Ori en ta le; 
Di par ti men to di Stu di del Mon do Clas si co e del Me di ter ra neo An ti co, 2002), 
107-109.
45  Ibid., 99.
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Бо ка чо, схва тао је да без по зна ва ња грч ких из во ра 
ни је мо гу ће ду бље по зна ва ње рим ских ауто ра. По-
што је ус пео да убе ди фи рен тин ске град ске вла сти 
1396. го ди не да по ну де знат ну су му Ма ној лу Хри-
со ло ри, та да шњем во де ћем ви зан тиј ском еру ди ти, 
ка ко би по кре нуо про у ча ва ње грч ког је зи ка, ње гов 
зва нич ни по зив Хри со ло ри да об но ви сту ди је грч-
ког је зи ка и књи жев но сти на уни вер зи те ту сма тра 
се јед ним од нај пре суд ни јих мо ме на та у исто ри ји 
ита ли јан ског (па и це ло куп ног за пад но е вроп ског) 
ху ма ни зма. За непунe три го ди не (1397-1400), 
Хри со ло ра је под у ча вао низ ху ма ни ста (по пут Ја-
ко па д`Анђела  (Ja co po d’An ge lo, 1360-1410), Па-
ла Стро ци ја и Ле о нар да Бру ни ја), ко ји су се по све-
ти ли ка ко про у ча ва њу и пре во ђе њу де ла грч ких 
ауто ра на ла тин ски, та ко и ши ре њу грч ке кул ту ре. 
И по ред чињеницe да је Хри со ло ра имао при ли-
ку да др жи по вре ме но пре да ва ња на ла тин ском у 
Па ри зу и дру гим ита ли јан ским гра до ви ма, ипак су 
је ди но она у Фи рен ци, где је Са лу та ти бри жљи во 
не го вао Пе трар ки но и Бо ка чо во на сле ђе, на и шла 

на ду бо ки од јек и раз у ме ва ње. Ва жност ху ма ни-
стич ке уло ге Ма ној ла Хри со ло ре на тлу Ита ли је 
огле да се, ка да је реч о кул тур ном и обра зов ном 
пла ну, у про па ги ра њу и очу ва њу ан тич ких грч ких 
и ви зан тиј ских тра ди ци ја

До ла зак Хри со ло ре у Фи рен цу био је зна ча јан 
и по то ме што је овај ви зан тиј ски фи ло лог уте ме-
љио пр ву грч ку би бли о те ку ко ја је би ла дру га по 
бро ју грч ких књи га од мах по сле Ва ти кан ске. Ова 
би бли о те ка ни је би ла ни са свим при ват на ни са-
свим јав на, али је сва ка ко утр ла пут дру гим при-
ват ним ху ма ни стич ким би бли о те ка ма, као и пр вој 
јав ној европ ској би бли о те ци осно ва ној упра во у 
Фи рен ци 1444. го ди не. Због то га су Хри со ло ри не 
ак тив но сти, по кре та ње грч ких сту ди ја и фор ми ра-
ње би бли о те ке омо гу ћи ле по то њи раз вој ху ма ни-
стич ких сту ди ја ко је су под ра зу ме ва ле из у ча ва ње 
и ла тин ског је зи ка. Сво јим при ме ром ути цао је на 
Бру ни ја, Тра вер са ри ја, де Ру сти ћи ја, Стро ци ја и 
дру ге да вла сти ту књи жев ну тра ди ци ју по сма тра ју 
из но вог угла.
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Manuele Crisolora e la prima biblioteca umanistica greca in Italia

Risassunto
Manuele Crisolora era un bizantino erudita, uno dei nodi più intricati della cultura umanistica di cui è rimasto poco: alcune 
lettere, una epistola latina ad Uberto Decembrio e gli Erotemata, la grammatica strutturata per domande e dell’allievo 
e risposte del maestro, che sono dilagati per tutta l’Europa. L’opera scritta di lui non è sufficente a giustificare una fama 
tanto alta di lui. Il maestro bizantino era arrivato in Firenze nel 1397 ad incarnare il prototipo del dotto e del filosofo in tale 
misura da poter degnamente essere identificato col grande ed ammirato pensatore dell’antichità. Su Crisolora non esistono 
documentazione relativa agli anni che precedono il suo arrivo in Italia, ma si può supporre che fosse cresciuto in una cerchia 
che non era assolutamente estranea alla cultura e lingua latina. 
Crisolora rimase un triennio in Firenze ad insegnare il greco, ne ripartì nel 1400 e poi si recò a Pavia dove rimase due anni 
pur insegnando il greco. Durante il suo soggiorno a Firenze lui fondò nell’immobile dove si trovava il suo alloggio una grande 
biblioteca privata dei libri e manoscritti differenti nella lingua greca che era portato con sè da Constantinopoli. Questa 
biblioteca greca di Crisolora presto possedeva circa 1800 titoli ed era la più grande in Firenze e seconda a quella della 
Biblioteca Vaticana. Dopo la sua morte, disgraziatamente, la biblioteca completamente era divisa in quattro grandi parti e, fra 
poco tempo, il contento di ogni parte non era conosciuto più: tanti libri e manoscritti (codici) erano messi in vendita e tanti 
sono stati perduti. Una maggioranza di codici bilingui di Crisolora si curano oggi nella Biblioteca apostolica vaticana, mentre i 
pochi si conservano in altre biblioteche italiane e straniere.
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Manuel Chrysoloras and the First Greek Humanistic Library in Florence

Abstract
Manuel Chrysoloras was a distinguished Byzantine scholar, one of the several key figures deeply connected with European 
prehumanistic and humanistic culture, of whom unfortunately we only have merely a few things left: a handful of letters, 
one epistle in Latin to Uberto Decembrio and his Erotemata /grammatika/ (Grammatical questions), a handbook grammar 
based on questions of a student and answers of his teacher, which was widely spread all over the European continent during 
the 16th and 17th centuries. His written work is not sufficient to justify a great fame he had won for life and after death. 
There is no documentation concerning the years Chrysorolas spent in Constantinople, which preceded his arrival in Italy, but 
it could be supposed with great certainty that he had been brought up in the social environment that was not unfamiliar with 
the Latin culture and language. This educated Byzantine man of letters arrived in Florence in 1397, after having received the 
official invitation of Florentine chacelor Coluccio Salutati, one of the most important political and cultural figures the Italian 
Renaissance had created, to re-establish the stydy of Greek language and culture at the University. Chrysoloras remained 
in Florence for three years, intensively teaching Greek. In 1400 he moved to Pavia to spend another two years there, also 
teaching Greek at the University, at which he had founded Department of Greek language and Literature. During his stay in 
Florence he established a large private library in the house  where he lived. His library,  consisted of manuscripts and books 
written in Greek he had brought with him from Constantinople, was among the first few humanistic libraries in Florence 
and  Northern Italy. Since Chrysoloras’s Greek library soon reached the amount of around 1800 titles, it was the largest one 
in Florence and the second one in terms of its significance and richness in Greek manuscripts, immediately after the Vatican 
Apostolic Library in Rome. After Chrysoloras’s sudden death in 1416, his library was divided into four parts and in a short time 
the content of each was misplaced: many books and manuscripts (codices) were put on sale, but a lot of them was lost for 
ever. Fortunatelly, a  majority of Chrysoloras’s bilingual (Greek-Latin) codices was preserved and they are kept in the Vatican 
Library. A small number of his books and manuscripts is in possession of some  other Italian and  European libraries.
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