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У из да њу На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић” из Кра гу јев ца, 2017. го ди не, об ја вље но је фо то тип ско 
из да ње ру ко пи сне књи ге – при руч ни ка из 18. ве ка Сто глав Свја та го Ге на ди ја, па три јар ха кон стан ти-
но пол ска го о вјер је. Из да ње се са сто ји из две књи жи це. Пр ва са др жи фак си мил ру ко пи са, а у дру гој је 
на уч на сту ди ја мр Ду ши це Гр бић, ар хе о гра фа са вет ни ка и по моћ ни ка управ ни ка Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске за ста ру књи гу и ле га те,1 по све ће на ру ко пи су Ру ко пи сни при руч ник је ро ђа ко на Јо а са фа из 1743. у 
учи ли шту Пе тро ва ра дин ског Шан ца (Но вог Са да) и пре вод ру ко пи са на са вре ме ни срп ски је зик, ко ји је 
на чи нио То ми слав Ке њић, би бли о те кар Кра гу је вач ке би бли о те ке. Штам па ње пу бли ка ци је по др жа ло је 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Сто глав је нај ста ри ја ру ко пи сна књи га у На род ној би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу. У ин вен-
тар ну књи гу за ве де на је 1952. го ди не, али без по да та ка о на чи ну ка ко је до спе ла у би бли о те ку.

Пре ма са чу ва ном за пи су из 15. ју на 1743, књи жи ца је на ста ла у Учи ли шту Пе тро ва ра дин ског Шан ца, 
тј. Но вог Са да, у вре ме пре фек та Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа. Ру ко пис је ис пи сао је ро ђа кон Јо а саф, као слу-
ша лац пре да ва ња у Учи ли шту. За пис је ис пи сан цр ве ним ма сти лом на кра ју књи ге (л. 32б).

Учи ли ште Ви са ри о на Па вло ви ћа2 у Пе тро ва ра дин ском Шан цу „Col le gi um Vis sa ri o no-Pa vlo wic si a num 
Pe tro va ra di nen se” би ло је ви ша шко ла, од но сно ака де ми ја за те о ло ги ју и фи ло зо фи ју. Сма тра се пр вом 
ви со ком шко лом и за чет ком уни вер зи тет ске на ста ве код Ср ба. Го ди не 1743. по ми ње се Ди о ни си је Но-
ва ко вић3 као „пре фект пе тро ва ра дин ских учи ли шта”. Он је ре ор га ни зо вао Ко ле гиј по узо ру на Ки јев ску 
ака де ми ју и по ве ћао број пред ме та. Са чу ва на је ње го ва бе се да Сло во о по хва лах и пол зје на ук сво бод них, 
ко ја се сма тра пр вом срп ском ака дем ском бе се дом, го во ре ном ве ро ват но 1742, тј. у дру гој го ди ни ра да 
Ко ле ги ја. У овом учи ли шту уџ бе ни ци су дик ти ра ни или пре пи си ва ни. Дик ти ра ње уџ бе ни ка је ме тод пре-
у зет из Ки јев ске ака де ми је. О ра ду Ду хов ног ко ле ги ја са чу ва но је ма ло по да та ка, с об зи ром на то да су 
ар хи ве спа ље не у бом бар до ва њу Но вог Са да 1849. О са др жа ји ма на ста ве, пред ме ти ма и на став ни ци ма 
по дат ке пру жа ју са чу ва ни ру ко пи сни уџ бе ни ци. 

Пи сар, је ро ђа кон Јо а саф, ро ђен је, пре ма до ступ ној ли те ра ту ри, 1716. у Срем ским Кар лов ци ма, као 
Јо сиф Јо си фо вић. Учио је шко лу ру ског учи те ља Мак си ма Те рен тје ви ча Су во ро ва. У ма на сти ру Бе о чин 
при мио је мо на шки чин 1734. и исте го ди не ру ко по ло жен је за ђа ко на, а за све ште ни ка је по све ћен у 

1  Ду ши ца Гр бић је дан је од ауто ра се ри је ка та ло га ћи рил ских ру ко пи сних књи га ко ји из ла зе те мат ским ре до сле дом под на зи вом 
Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске од 1988. го ди не. У по ме ну тој се ри ји, 2018. об ја вље на је 18. књи га по ре ду 
– Уџ бе ни ци и при руч ни ци. До са да је опи са но 148 ру ко пи са од 13. до 18 ве ка, укљу чу ју ћи и од лом ке. Сва ка књи га еди ци је по ред 
ка та ло шког опи са ру ко пи са, са др жи и дру ги део – На уч не при ло ге, ра до ве по све ће не од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма по је ди них 
ру ко пи са. Ду ши ца Гр бић об ја вљи ва ла је при ло ге по све ће не па ле о граф ским, ор то граф ским, је зич ким и тек сто ло шким од ли ка-
ма ру ко пи са, про ве ни јен ци ји, исто ри ја ту и др. Аутор ка је и ра до ва по све ће них ру ко пи си ма дру гих збир ки, на при мер Епар хи је 
бач ке и Сен тан дреј ских збир ки. Бо га то ис ку ство и по све ће ност Ду ши це Гр бић у ар хе о граф ским ис тра жи ва њи ма по ка за ло се и 
при опи су књи жи це Кра гу је вач ке би бли о те ке.  

2  Учи ли ште у Пе тро ва ра дин ском Шан цу или Ду хов ни ко ле гиј раз вио се око 1741. го ди не из „Ро жде стве но-бо го ро дич не ла тин-
ско-сло вен ске шко ле”, пр ве срп ске гим на зи је и сред ње шко ле, ко ју је уте ме љио 1731. Ви са ри он Па вло вић (бач ки епи скоп 
1731–1756) са ци љем да обра зу је Ср бе за све ште ни ке. По сто је и ми шље ња да је Ду хов ни ко ле гиј отво рен по себ но, по ред већ 
по сто је ће шко ле. 

3  Ди о ни си је Но ва ко вић, по то њи бу дим ски вла ди ка (1749–1767), на кон за вр шет ка Ки јев ске ака де ми је у ле то 1737, до ла зи у Но ви 
Сад. Др жао је пре да ва ња из фи ло зо фи је и те о ло ги је. Као про фе сор са ста вио је при руч ни ке за пре да ва ња – Епи том и Про пе-
ди ју, а аутор је и дру гих де ла.
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Ка те драл ној цр кви у Кар лов ци ма. У ма на сти ру је по се до вао књи ге „треб ник и ка но ник” и био је „ис ку-
сан у пи са њу”. Ипак, књи жи ца из 1743. је ди ни је по зна ти ру ко пис је ро ђа ко на Јо а са фа. 

Ру ко пис са др жи 32 ис пи са на ли ста и 10 пра зних (ве ли чи не 177х114mm), на хар ти ји, мр ким и цр ве-
ним ма сти лом. Уве зан је у кар тон ске ко ри це об ло же не мар мо ри ра ном хар ти јом, док је на хрп ту и угло-
ви ма мр ка ко жа. У Би бли о те ци Ма ти це срп ске оба вље на је ње го ва ре ста у ра ци ја и кон зер ва ци ја 2015. 
го ди не.

На зив ру ко пи са дат је пре ма пр вом тек сту – Сто глав Свја та го Ге на ди ја, па три јар ха кон стан ти но пол-
ска го о вјер је. Осим тог са ста ва, по сто је још два раз ли чи та тек ста – Пра ви ла ка ко со чи ња ти и ра зу мје ва ти 
сло же ни ја и Нра во у че ни је от Свја шче на го пи са ни ја по ал фа ви ту из бра на ја.

Ру ко пис је ро ђа ко на Јо а са фа ис пи сан је гра ђан ском ћи ри ли цом уз при су ство не ких гра фе ма цр кве-
не ћи ри ли це. Сло ва су бр зо пи сног или пре ла зног бр зо пи сно-кур зив ног ти па. Уз опис сло ва ру ко пи сног 
при руч ни ка, Ду ши ца Гр бић ука за ла је на ти по ло шке про ме не и ин вен тар бр зо пи сног ти па сло ва у срп-
ској пи сме но сти у пр вој по ло ви ни 18. ве ка, ко је се од ра жа ва ју и у овом при руч ни ку. Он са др жи од ли ке 
и срп ског и ру ског бр зо пи са.

У пра те ћој сту ди ји дат је де та љан па ле о граф ски опис слов них об ли ка, уз по ре ђе ње са об ли ци ма срп-
ског бр зо пи са у пра во пи сним при руч ни ци ма ко ји су ру ко пи су бли ски по вре ме ну на стан ка. Реч је о де лу 
За ха ри је Ор фе ли на – Ка ли гра фи ја (1759) и Бу ква ру Га ври ла Сте фа но ви ћа Ве нец ло ви ћа из 1717.

Пра во пис при руч ни ка је ру ско сло вен ски, уз при су ство и ру ских ка рак те ри сти ка. Ор то граф ска пра-
ви ла де таљ но су про у че на и опи са на. На ве де ни су на чи ни обе ле жа ва ња ка рак те ри стич них гла со ва и 
гла сов них гру па са при ме ри ма из тек ста.

Је зик је ру ско сло вен ски, уз при су ство ру ских од ли ка, а по не где су при сут не и срп ске цр те, уне те из 
је зи ка пи са ра. У сту ди ји је про ве ра ва но ко ли ко се по шту је ру ско сло вен ска нор ма и да ли има од сту па ња 
ко ја су уне та из ру ског или срп ског је зи ка. Дат је и пре глед од сту па ња од пра ви ла са при ме ри ма.

Раз ма тра ју ћи тек сто ло шке од ли ке, у сту ди ји су ис тра жи ва ни из во ри и узо ри, од но сно по тен ци јал ни 
пред ло шци тек сто ва. Пр ви текст, Сто глав Свја та го Ге на ди ја, па три јар ха кон стан ти но пол ска го о вјер је је 
де ло у ко јем се у сто сен тен ци ту ма че основ ни прин ци пи уче ња о хри шћан ској ве ри и хри шћан ском мо-
ра лу. Са став и ре до след из ре ка је уста љен. У на у ци је ра ши ре но ми шље ње да га је са ста вио Све ти Ге на-
ди је I (? – 471), ар хи е пи скоп и па три јарх кон стан ти но пољ ски, иако грч ки ори ги нал ни је са чу ван. Текст 
се сре ће у ју жно сло вен ским и ста ро ру ским збор ни ци ма раз ли чи тог са ста ва. Пи та ње аутор ства де ла је и 
да ље отво ре но. У на уч ној сту ди ји дат је пре глед нај ва жни је ли те ра ту ре ко ја се ба ви пи та њем аутор ства и 
пре глед по зна тих пре пи са у срп ским збир ка ма. Срп ско сло вен ски пре пи си си гур но да ти ра ју од по след ње 
че твр ти не 14. до кра ја 17. ве ка. Пре пи си Сто гла ва на ру ско сло вен ском ја вља ју се код Ср ба у 18. ве ку. 
Ме ђу соб ни од но си пре пи са на ру ско сло вен ском у срп ској упо тре би пре ма ру ским из да њи ма и пре ма 
срп ско сло вен ским пре пи си ма пру жа ју бо га ту гра ђу за тек сто ло шка ис тра жи ва ња. Ре зул та ти по ре ђе ња 
тек ста по ка зу ју да је пре пис је ро ђа ко на Јо а са фа на стао са ру ског пред ло шка, ко ји мо же би ти јед но од 
из да ња Бу ква ра Ка ри о на Ис то ми на, или не ка дру га штам па на књи га из вре ме на до 1743.

Дру ги текст, Пра ви ла ка ко со чи ња ти и ра зу мје ва ти сло же ни ја (Пра ви ла ка ко са ста вља ти и раз у ме ва ти 
спо је ве ре чи) је нај ста ри ји по зна ти са став из гра ма ти ке ру ско сло вен ског је зи ка на стао у срп ској сре ди ни. 
Ду ши ца Гр бић пре по зна ла је да се исти текст ја вља и у три ру ко пи сне гра ма ти ке сла вен ског је зи ка у Би-
бли о те ци ма на сти ра Гра бов ца, на ста ле за по тре бе ма на стир ске шко ле (ГР 25, ГР 36 и ГР 37). Ре зул та ти 
упо ред них ис пи ти ва ња по ме ну тих са ста ва ука зу ју да је у осно ви сва че ти ри пре пи са исти текст пра ви ла 
из син так се ру ско сло вен ског је зи ка. Пре гле да ју ћи штам па на из да ња, до са да ни је про на ђен од го ва ра ју-
ћи текст, па се из но си мо гућ ност да као пред ло жак ру ко пи си ма штам па ни текст и не по сто ји, не го да су 
пред ло жак не ка ру ко пи сна школ ска пре да ва ња са ко јег су пре пи си на ста ли. О ве за ма че ти ри ру ко пи са 
све до че и чи ње ни це да су гра бо вач ки мо на си та ко ђе би ли слу ша о ци пре да ва ња у Пе тра ва ра дин ском 
Шан цу.4

Тре ћи текст, Нра во у че ни је от Свја шче на го пи са ни ја по ал фа ви ту из бра на ја (Мо рал не по у ке из Све тог 
пи сма по азбу ци иза бра не), чи не по у ке рас по ре ђе не азбуч ним ре дом пре ма по чет ном сло ву у пр вој ре чи. 
По сто ји 31 слов на од ред ни ца, а за сва ко сло во да те су по три по у ке, осим за А и Ю где су че ти ри. Исти 
текст ја вља се и у ру ским штам па ним из да њи ма. Ду ши ца Гр бић за кљу чу је да је не ко од из да ња књи ге 
Юно сти чест ное зер ца ло или По ка за ние к жи те й ско му об хо жде нию (1. изд. 4. фе бру ар 1717) ве ро ват ни 
ди рект ни или ин ди рект ни пред ло жак пре пи су. Ис та кла је да се ве ћи на по у ка по твр ђу је и у ру ко пи сној 

4  Је ро мо нах ма на сти ра Гра бов ца, Ар се ни је Те о фа но вић, био је пр ви срп ски сту дент у Ха леу, ка сни је игу ман и ар хи ман дрит ма-
на сти ра Гра бов ца и епи скоп Ко стај нич ке епар хи је. Као слу ша лац кур са фи ло зо фи је код Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, са чи нио је 
пре пи се уџ бе ни ка из фи ло зо фи је, ло ги ке, ме та фи зи ке, ал ге бре и три го но ме три је. 
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књи жи ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске Зр ца ло на у ке из дру ге по ло ви не 18. ве ка (РР II 63). Пре ма нај но-
ви јим ис тра жи ва њи ма аутор ке сту ди је, с ве ли ком ве ро ват но ћом се по твр ђу је да је пи сар ове књи ге 
За ха ри ја Ор фе лин.5 Две ру ко пи сне књи ге по ве зу је и чи ње ни ца да је Ор фе лин био учи тељ у Сла вен ској 
шко ли у Но вом Са ду од 1749. до ле та 1756, и да је след бе ник Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, а по сто ји прет по-
став ка да је био и ње гов уче ник.

На уч на сту ди ја Ду ши це Гр бић са др жи обим на ис тра жи ва ња. Она се, пре све га, од но се на ана ли зу 
од ли ка са мог ру ко пи са, од фи зич ког опи са до па ле о граф ских, пра во пи сних и је зич ких осо би на. Та ко ђе, 
по ста вља њем књи жи це је ро ђа ко на Јо а са фа у кон текст вре ме на на стан ка, тра га њем за по тен ци јал ним 
пред ло шци ма, по ре ђе њем са тек сто ло шки слич ним са ста ви ма и њи хо вим ме ђу соб ним ана ли за ма, до-
шло се до но вих по да та ка. Осве тљен је не са мо рад Учи ли шта у Но вом Са ду, не го и срп ско-ру ске кул тур-
не ве зе и на чи ни ши ре ња књи ге и обра зо ва ња на овим про сто ри ма.

Фо то тип ска из да ња пи са них спо ме ни ка 18. ве ка ни су број на. Ру ко пис Сто глав из 1743. са сво ја три 
тек ста пред ста вља зна чај но све до чан ство о срп ској исто ри ји, про све ти и кул ту ри то га вре ме на. Кра гу је-
вач ка би бли о те ка, об ја вљи ва њем фо то тип ског из да ња са пра те ћом на уч ном сту ди јом и пре во дом ори-
ги на ла на са вре ме ни срп ски је зик, учи ни ла је ово де ло до ступ ним на уч ној и ши рој јав но сти.

5  Ду ши ца Гр бић, „Зр ца ло на у ке За ха ри је Ор фе ли на”, у Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске, књ. 18 Уџ бе ни ци и 
при руч ни ци, ред. Ве ра Јер ко вић (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2018), 81–96.

Мо но гра фи ја Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је, аутор ки Бог да не Опа чић и Бо ја не Су ба шић1 
пред ста вља ис црп ну сту ди ју за сно ва ну на ис тра жи ва њу уче шћа ста нов ни ка Ср би је (ан ке ти ра ни узо рак) 
у раз ли чи тим обла сти ма кул тур ног жи во та и де ло ва ња, њи хо ву кул тур ну прак су и кул тур не на ви ке.

Ка ко аутор ке на гла ша ва ју у увод ном де лу, у ком је дат, из ме ђу оста лог, и дру штве но-исто риј ски оквир 
кул тур не пар ти ци па ци је, ис тра жи ва ња на те му кул тур ног жи во та гра ђа на Ср би је су ве о ма рет ка, али ве о-
ма зна чај на, ка ко би пр вен стве но ин сти ту ци је и уста но ве кул ту ре има ле увид у ста ти стич ке по дат ке и упо-
зна ле се, ма кар де ли мич но, са уку сом и кул тур ним по тре ба ма ста нов ни штва, па у том сме ру ра ди ле и на 
ре ша ва њу про бле ма ко ји сто је у ве зи са при вла че њем пу бли ке. У овом по гла вљу Опа чић и Су ба шић де фи-
ни шу пред мет ра да, ко ји у осно ви об у хва та две вр сте ак тив но сти: кул тур ну по тро шњу у два по јав на об ли ка 
(као по се те кул тур ним ин сти ту ци ја ма и кул тур ним до га ђа ји ма и као ре цеп ци ју умет нич ких и кул тур них 
са др жа ја код ку ће) и дру гу ко ја се од но си на кул тур ну про дук ци ју (про фе си о нал ну и ама тер ску). На кон 

1  Ре цен зен ти др Да ли бор Пе тро вић и др Ми лош Бе шић

Културне потребе и навике у СрбијиКултурне потребе и навике у Србији

Опачић, Богдана и Бојана Субашић. Културне потребе и навике грађана 
Србије. Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2016.

Драгана Крстић Лукић
Библиотека Српске академије наука и уметности
dragana.krstic.lukic@gmail.com


