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Сажетак
У литератури је истакнута разлика између „кодиколошког“ и „физичког“ описа материјалних особина рукописних 
књига. Тим поводом, у раду се, најпре, у кратким цртама представља историјски развој кодикологије као научне 
дисциплине која се бави рукописном књигом, превасходно полазећи од физичких особина, како би се указало на могуће 
импликације које термин собом носи. Затим се пружа осврт на њен релативно слаб одјек у нашој научној средини, што се 
објашњава самосвојним развојем српске археографије, њеном јединственом методологијом, као и одсуством теоријске 
освешћености односа између кодикологије и археографије. Најзад, детаљније се пореде особине археографског и 
кодиколошког приступа рукописној књизи, уз закључак да није оправдано синонимно коришћење термина кодикологија 
и археографија, чак ни када им се садржина подудара и да би почетни део пуног археографског описа требало да се 
назива „материјалним“, како би се избегла забуна и спречио губитак драгоцених нијанси у значењу.
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Обра зла жу ћи ме тод при ме њен при ли ком из ра де ар хе о граф ског опи са ру ко пи сне збир ке 
ма на сти ра Де ча на, у ве зи с ње го вим по чет ним де лом, На де жда Син дик ис та кла је раз ли ку из-
ме ђу фи зич ког и ко ди ко ло шког опи са: „Овај оде љак [Физички опис – прим. аут.] је пре ра стао 
у ши ри Ко ди ко ло шки опис, по себ но у при ме ри ма адли га та ко ји су зах те ва ли де таљ ни ју ана ли зу 
свих еле ме на та опи са, ре ле вант них за на кнад но спа ја ње де ло ва ко ји чи не адли гат [...] Фи зич-
ки опис на те ре ну ура дио је Д. Бог да но вић, а ко ди ко ло шки Н. Син дик.“1 О че му је реч, ка да 
је уо би ча је но да сâм по мен ко ди ко ло ги је, не зах те ва ју ћи по себ но обра зло же ње, асо ци ра на 
ма те ри јал не осо би не ру ко пи сне књи ге?

Та ква асо ци ја ци ја ни је не у те ме ље на, али исто ри ја ко ди ко ло ги је као са мо стал не ди сци пли-
не по ка зу је да на пи та ње по ста вље но у на сло ву овог ра да мо же би ти ви ше од го во ра. Нео ло-
ги зам „ко ди ко ло ги ја“ (co di co lo gie) ство ри о  је Ал фонс Ден пре ви ше од се дам де це ни ја (1949).2 
Упр кос зна чај ним раз ли ка ма у раз у ме ва њу ње них за да та ка, не ма оспо ра ва ња да је ко ди ко ло-
ги ја на уч на ди сци пли на по све ће на про у ча ва њу ко дек са, тј. ру ко пи сне књи ге. Иа ко ње ни ко ре-
ни во де ду бо ко у про шлост, све до Мон фо ко на,3 она се оса мо ста ли ла тек по што се, пред ме том 
про у ча ва ња, одво ји ла од па ле о гра фи је, а свр хом од фи ло ло ги је, чи јим је ци ље ви ма – тач ни је, 
ис тра жи ва њу исто ри је тек ста – слу жи ла све до три де се тих го ди на 20. ве ка. У том про це су, 
кључ но је би ло при хва та ње ру ко пи сне књи ге као кул тур ног фе но ме на ко ји за слу жу је да бу де у 
сре ди шту ис тра жи ва ња, да бу де и ње гов пред мет и ње гов циљ, а не пу ко сред ство.

1  Ди ми три је Бог да но вић и др., Опис ћи рил ских ру ко пи сних књи га ма на сти ра Ви со ки Де ча ни. Књи га пр ва, прир. На де жда Син дик 
(Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, 2011), XXXI II.

2  Књи га Alp hon se Dain, Les ma nu scrits, пр ви пут је об ја вље на 1949; дру го, из ме ње но и до пу ње но из да ње је иза шло 1964, а тре ће 
– 1975. Ми смо ко ри сти ли фак си мил тре ћег из да ња (Pa ris: Di de rot éd., 1997), у ком је по јам ко ди ко ло ги је де фи ни сан и ње ни 
за да ци – ко ји се пре те жно ти чу ка та ло ги за ци је! – од ре ђе ни на стр. 76–93.

3  Пре ма: François Ma sai, „La paléograp hie gréco-la ti ne, ses tâches, ses met hods“, Scrip to ri um 10/2 (1956): 286.
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Пред мет ко ди ко ло ги је и по тре ба за ње ним оса мо ста ље њем, да кле, ни су би ли спор ни, али 
су ње ни за да ци раз ли чи то схва та ни го то во од са мог по чет ка. Тво рац тер ми на је, уво де ћи га у 
свет на у ке (1949), остао у окви ри ма раз ми шља ња да је не по сред ни циљ про у ча ва ња ру ко пи-
са – об ја вљи ва ње тек сто ва.4 Не пу ну де це ни ју ка сни је, он обра зла же да је свр ха ко ди ко ло ги је, 
у осно ви, ре кон струк ци ја окол но сти на стан ка књи ге и ње ног по то њег исто ри ја та, али и фор-
ми ра ња и суд би не ру ко пи сних збир ки, као и из ра да њи хо вих ин вен та ра и ка та ло га.5 Де но ва 
кон цеп ци ја ко ди ко ло ги је је, да кле, ве о ма ши ро ко по ста вље на, а пред ност не при да је ма те ри-
јал ном аспек ту већ кул тур ном кон тек сту.

Тер мин је од мах при гр лио Фран соа Ма зе ко ји је, мо жда, и нај за слу жни ји за ње го во ши ре ње 
и при хва та ње, у исто вре ме га ис пу нив ши дру га чи јим зна че њем.6 Ма зе ру ко пи сне књи ге по сма-
тра као спе ци фич на, дра го це на ма те ри јал на све до чан ства про шлих ци ви ли за ци ја. По ла зе ћи 
од то га, ко ди ко ло ги ју по ре ди са ди пло ма ти ком ко ја, по ње му, ана ли зи ра ар хе о ло шке сло је ве 
по ве ља, али их не ту ма чи;7 шта ви ше, на зи ва је „ар хе о ло ги јом књи ге“ и сма тра је ар хе о ло шком, 
а не исто риј ском ди сци пли ном.8 То зна чи да је огра ни ча ва на раш чла њи ва ње и опи си ва ње ета-
па у из ра ди ру ко пи са, као што ар хе о ло ги ја ис тра жу је и опи су је ло ка ли тет по сло је ви ма, од-
но сно, ус кра ћу је јој пра во на ин тер пре та ци ју и кон тек сту а ли за ци ју по да та ка до ко јих до ла зи.

За хва љу ју ћи ра до ви ма Ма зеа и ње го вих исто ми шље ни ка, са зна ња о ко дек си ма су се умно-
жи ла, а тер мин кодикологијa, али и ње го во по и ма ње као ар хе о ло ги је књи ге, бр зо се ра ши ри-
ло.9 По сле дич но, у ср цу ко ди ко ло ги је до да нас је остао ма те ри јал ни опис ру ко пи са, али већ 
де це ни ја ма тра ју зна чај на ко ле ба ња из ме ђу ње ног схва та ња у ужем10 или ши рем сми слу,11 
од но сно из ме ђу опре де ље ња за ко ди ко ло ги ју као, у осно ви, ар хе о ло шку или као исто риј ску 
ди сци пли ну. У сва ком слу ча ју, што је те о риј ска осно ва ши ра, уто ли ко пре ко ди ко лог мо ра да 
бу де фи ло ло шки и па ле о граф ски обра зо ван, да уме да чи та и ту ма чи за пи се, да ко пи ра и да-
ти ра во де не зна ке, да по зна је оп ште исто риј ске при ли ке и да по се ду је чи тав низ дру гих спе-
ци фич них зна ња.12

Осим ов де гру бо опи са них, на чел них раз ми шља ња, вре ме ном су се уоб ли чи ле и не ке раз-
ра ђе ни је кон цеп ци је. Та ко, кван ти фи ка тив на ко ди ко ло ги ја по ла зи од ма те ри јал ног и тех но ло-
шког аспек та из ра де ко дек са, а из вор ну вред ност не при зна је по је ди нач ној књи зи, ма ко ли ко 
да је дра го це на, већ ма си „обич них“ ру ко пи са. Ипак, у пи та њу је исто риј ска, а не ар хе о ло-
шка ди сци пли на.13 Ком па ра тив на ко ди ко ло ги ја пред ста вља ре зул тат на прет ка у про у ча ва њу 

4  Dain, Les ma nu scrits, 159.
5  Alp hon se Dain, „Rap port sur la co di co lo gie Byzan ti ne“, in Be ric hte zum XI. In ter na ti o na len Byzan ti ni stenKon gress. München 1958 No 

VI (München: In Kom mis sion bei C. H. Beck, 1958), 12.
6  François Ma sai, „Paléograp hie et co di co lo gie“, Scrip to ri um 4/2 (1950): 279–293; осврт на Де но ву књи гу: стр. 289–291. В. и Ma sai, 

„La paléograp hie gréco-la ti ne“: 281–302, где ау тор пи ше о ме ђу соб ном од но су ди сци пли на ко је се ба ве спо ме ни ци ма пи сме но-
сти: па ле о гра фи је, епи гра фи ке, па пи ро ло ги је, ди пло ма ти ке и ко ди ко ло ги је.

7  Ma sai, „Paléograp hie et co di co lo gie“: 288.
8  Ibid.: 292–293.
9  На при мер, ис тра жи ва ња Ле о на Жи ли се на су истин ски про ду би ла раз у ме ва ње тех ни ке из ра де сред њо ве ков не књи ге. – Léon 

Gi lis sen, Prolégom ènes à la co di co lo gie. Rec her ches sur la con struc tion des ca hi ers et la mi se en pa ge des ma nu scrits médiéva ux (Gand: Édi-
ti ons sci en ti fi qu es Story-Sci en tia, 1977).

10  Од ли ку је га де таљ на ма те ри јал на ана ли за са те жи штем на ма те ри ја ли ма, фор ма ма и тех ни ка ма упо тре бље ним при ли ком из-
ра де ко дек са; уп. Ma ri le na Ma ni a ci, Ar che o lo gia del ma no scrit to. Me to di, pro ble mi, bi bli o gra fia re cen te. Con con tri bu ti di C. Fe de ri ci 
e E. Or na to (Ro ma: Vi el la, 2002).

11  Осим ма те ри јал не ана ли зе, оно об у хва та и ис тра жи ва ње исто ри је, ко ри шће ња и ре цеп ци је ру ко пи са као кул тур но и сто риј ског 
спо ме ни ка и тек сто ло шког из во ра; исто ри ја ру ко пи са по сма тра се као спој ма те ри јал них, тек сту ал них и исто риј ских осо бе-
но сти сва ког по је ди нач ног ко дек са, је дин стве ног по фор ми и по на ме ни. На при мер: Ma ria Lu i sa Aga ti, Il li bro ma no scrit to da 
Ori en te a Oc ci den te. Per una co di co lo gia com pa ra ta. 2nd ed. (Ro me: „L’Er ma“ di Bretschne i der, 2009).

12  Уп. Ma sai, „La paléograp hie gréco-la ti ne“: 292; Любовь Вик то ров на Столяро ва и Сер гей Ми хайло вич Ка шта нов, Кни гав Древ ней 
Ру си (XI–X VI вв.) (Мо сква: Уни вер си тет Дми трия По жар ско го, 2010), 34.

13  Ова кво схва та ње ко ди ко ло ги је под ра зу ме ва кван ти та тив ну ана ли зу при ку пље них по да та ка у ци љу сти ца ња зна ња о дру штве-
ним, кул тур ним и еко ном ским аспек ти ма књи жног ства ра ња. Уп. Car la Boz zo lo et Ezio Or na to, Po ur une hi sto i re du li vre ma nu scrit 
au Moyen Âge. Tro i ses sa is de co di co lo gie qu an ti ta ti ve (Pa ris: CNRS,1980).
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ви зан тиј ске и арап ске књи ге и под ра зу ме ва по ре ђе ње, пре све га, ла тин ских, арап ских и ви-
зан тиј ских ру ко пи са, у по тра зи за за јед нич ким цр та ма и ме ђу соб ним ути ца ји ма.14 Струк ту рал-
на ко ди ко ло ги ја, опет, ар хе о ло шки при ступ при ла го ђа ва струк ту рал ној лин гви сти ци, раз ли-
ку ју ћи „мор фо ло шку“ (иден ти фи ка ци ју са став них де ло ва, тј. „ко ди ко ло шких је ди ни ца“ или 
„бло ко ва“ из ме ђу ко јих по сто је пре ки ди – „це зу ре“) и „син так сич ку“ (утвр ђи ва ње од но са из-
ме ђу тих де ло ва) ди мен зи ју ру ко пи са.15 Ако ни шта дру го, раз ли чи ти мо де ли омо гу ћа ва ју да се 
гра ђи при сту пи у скла ду са ње ном при ро дом и са на уч ним по тре ба ма од ре ђе не за јед ни це.16

И по ред раз ли ка и стал ног пре и спи ти ва ња ме то до ло ги је и ци ље ва, ко ди ко ло ги ја се за крат-
ко вре ме кон сти ту и са ла као на уч на ди сци пли на. До би ла је свој раз ра ђе ни тер ми но ло шки реч-
ник, нај пре на фран цу ском,17 а за тим и на ита ли јан ском, шпан ском, ка та лон ском и ру мун-
ском је зи ку.18 Пре да је се на уни вер зи те ти ма ши ром све та. До са да је об ја вље но на де се ти не 
мо но граф ских при руч ни ка и сту ди ја, као и ве ли ки број по је ди нач них ко ди ко ло шких ра до ва 
у ча со пи си ма на ме ње ним на уч ним са оп ште њи ма за сно ва ним на ис тра жи ва њи ма ру ко пи сне 
књи ге, ме ђу ко ји ма су и на ши Ар хе о граф ски при ло зи, као је ди ни на Бал ка ну. На при мер, ча со-
пис Scrip to ri um ког из да је бел гиј ски Ме ђу на род ни ко ди ко ло шки цен тар (Cen tre In ter na ti o nal 
de Co di co lo gie), не са мо да је у нај ве ћој ме ри по све ћен ко ди ко ло шким пи та њи ма, већ се уз 
ње га, још од 1959, об ја вљу је и би бли о граф ски до да так на зван „Ко ди ко ло шки бил тен“ (Bul le tin 
co di co lo gi que).19

* * *

Ко ди ко ло ги ја се гра ди ла у за пад ној Евро пи, пре све га, на осно ву про у ча ва ња ла тин ске 
и грч ке, па тек он да арап ске, је вреј ске и дру ге ру ко пи сне књи ге. Сли чан пут је има ла ме-
ђу ру ским ис тра жи ва чи ма ко ји се њо ме ба ве већ ду го.20 Они, у осно ви, не гу ју ши ре схва та-
ње ко ди ко ло ги је, с тим што су се те жи шта њи хо вих ис тра жи ва ња ме ња ла.21 Ка да је у пи та њу 

14  Она се те о риј ски и ме то до ло шки осла ња на ком па ра тив ну лин гви сти ку и исто ри ју: Phi lip pe Hof fmann et Chri sti ne Hun zin ger, 
eds., Rec her ches de co di co lo gie com parée. La com po si tion du co dex au Moyen Âge en Ori ent et en Oc ci dent (Pa ris: Pres ses de l’Éco le Nor-
ma le Supéri e u re,1998); Aga ti, Il li bro ma no scrit to da Ori en te a Oc ci den te, дру го, про ши ре но из да ње књи ге пр во бит но об ја вље не 
2003, обо га ће но оби љем ком па ра тив ног ма те ри ја ла, из ме ђу оста лог, сло вен ског по ре кла. Пу бли ка ци ја Paul Géhin, ed., Li re le 
ma nu scrit médiéval. Ob ser ver et décri re (Pa ris: Ar mand Co lin, 2005), на не ки на чин, пред ста вља је дин стве но упут ство за про у ча ва-
о це и ка та ло ги за то ре ла тин ских, грч ких, арап ских и је вреј ских ру ко пи са.

15  Pa trick An drist, Paul Ca nart et Ma ri le na Ma ni a ci, La synta xe du co dex. Es sai de co di co lo gie struc tu ra le (Tur nho ut: Bre pols, 2013).
16  Та ко се Ха ви јер дел Бар ко опре де љу је за струк ту рал но-ком па ра тив ни мо дел као нај по де сни ји за об ра ду је вреј ских ру ко пи сних 

књи га, по себ но оних ко је ни су са чи ње не из јед ног де ла, бу ду ћи да су оне при ма ле ути ца је прак си књи жног ства ра ња сре ди на 
у ко ји ма су на ста ја ле. – Ja vi er  del Bar co, “From the Ar cha e o lo gi cal Tur nto ‘Co di co lo gie Struc tu ra le’: The Con cept of Co di co logy 
and the Ma te rial De scrip tion of He brew Ma nu scripts“, in Je wish Ma nu script Cul tu res, Iri na Wan drey, ed. (Ber lin: De Gruyte r, 2017), 
17–24. У овом на да све за ни мљи вом и ин фор ма тив ном члан ку, Дел Бар ко кон ста ту је да опис ру ко пи са мо же да бу де за сно ван 
или на кван ти та тив ном или на нео-исто ри ци стич ком при сту пу, али да у те ме љу оба по чи ва ма те ри јал ни опис. – Ibid., 16–17.

17  De nis Mu ze rel le, Vo ca bu la i re co di co lo gi que. Réper to i re métho di que des ter mes français re la tifs aux ma nu scrits (Pa ris: CE MI, 1985). Тај 
реч ник се мо же на ћи и у обо га ће ној, ви ше је зич ној вер зи ји на веб-адре са ма: http://co di co lo gia.irht.cnrs.fr/; http://www.pa la e-
o grap hia.or g/vo ca bu la i re/vo cab.ht m, пре у зе то 10. 4. 2021.

18  Пре глед ове спе ци фич не гра не из да ва штва да ју ау то ри ру мун ског реч ни ка: Adrian Pa pa ha gi et Cri sti a na Pa pa ha gi, „Le Vo ca bu
la i re co di co lo gi que en Ro u main“, Cho ra 11 (2013): 265–272. Ина че, њи хов реч ник је мул ти лин гвал ни: осим ру мун ског, за сту пље ни 
су фран цу ски, ита ли јан ски, шпан ски и, за од ре ђе ни фонд пој мо ва, ен гле ски је зик.

19  Ча со пис је до сту пан у отво ре ном при сту пу на адре си: https://www.per see.fr/col lec tion/scrip, пре у зе то 10. 4. 2021.
20  Упо ре ди ти, на при мер: Ири на Ни ко ла ев на Ле бе де ва, „Ко ди ко ло гия – на у ка о ру ко писных кни гах“, Вспо мо га тельные исто ри

че ские ди сци плины 4 (1972): 66–77, са пре гле дом до та да шње европ ске и ру ске ко ди ко ло ги је раз ви је не на ла тин ском и грч ком 
ма те ри ја лу. Ина че, из ра зи то не га тив ну оце ну ста ња сло вен ске па ле о гра фи је и ко ди ко ло ги је до сре ди не осам де се тих го ди на 
20. ве ка да ли су Ro land Mar ti  et Wil li am Ve der, „Paléograp hie et co di co lo gie de la ‚Sla via ort ho do xa’“, Ga zet te du li vre médiéval 6 
(1985): 5–7.

21  У књи зи Столяро ва и Ка шта нов, Кни га в Древ ней Ру си (XI–X VI вв.), тач ни је, у по гла вљу „Ко ди ко ло гия – на у ка о ру ко писных кни-
гах“, 25–36, на ла зи се крат ки исто риј ски пре глед ко ди ко ло ги је ко ји укљу чу је и про у ча ва ње ру ске гра ђе. Што се ти че од ре ђе ња 
ко ди ко ло ги је, по ау то ри ма, то је исто риј ска ди сци пли на ко ја про у ча ва ши ре или уже схва ће но по ре кло ру ко пи са на осно ву 
ње го вих спо ља шњих (ме сто чу ва ња, фор мат, по вез, ста ње очу ва но сти итд.) и уну тра шњих обе леж ја (са став, за гла вља, ну ме ра-
ци ја све шчи ца и ли сто ва, за пи си итд.), по ре кло нео дво ји во од исто ри је скрип то ри ју ма из ког ру ко пис по ти че и збир ки ко ји ма 
је по том при па дао, а ко је су не ми нов но оста ви ле тра га на ње му (Исто, 31).
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ју жно сло вен ска ћи рил ска ру ко пи сна књи га, пр ву и, ко ли ко нам је по зна то, за са да, је ди ну 
ко ди ко ло шку син те зу је пру жи ла Ак си ни ја Џу ро ва, ко ја је у сво је ис тра жи ва ње укљу чи ла и 
срп ску гра ђу.22 При др жа ва ју ћи се схва та ња ко ди ко ло ги је као ар хе о ло ги је књи ге, али и по зи-
ва ју ћи се на за дат ке ко је јој је на ме нио још Ден, ова ау тор ка ука зу је на ви зан тиј ско по ре кло и 
уз о ре књи жног ства ра ња ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, али ис ти че и не ке ње го ве спе ци фич но сти, 
по пут ду гог тра ја ња.

Ак си ни ја Џу ро ва је по хва ли ла ма те ри јал не де ло ве ар хе о граф ских опи са Вла ди ми ра Мо-
ши на и дру гих на ших ар хе о гра фа, ма кар и не са др жа ли све по треб не по дат ке. На и ме, че сто 
им мањ ка ју ин фор ма ци је ко је би мо гле да ука жу на прак су по је ди них пи са ра или пи сар ских 
сре ди шта, по себ но ка да су у пи та њу пер га мент ни ру ко пи си (на чин сла га ња ли сто ва, од но сно 
фор ми ра ња све шчи ца; си стем пи ки ра ња и ли ни ра ња; по сто ја ње и од ли ке ко ло на за ру бри-
ке и на по ме не и сл.), док се исто ри јат ру ко пи са, ма хом, опи су је на осно ву за пи са, без до-
вољ ног осла ња ња на оно што го во ре фи зич ке осо би не.23 Ме ђу тим и то је, чи ни се, ви ше од 
уо би ча је ног.

У сва ком слу ча ју, до ма ће син те зе не ма, а у рет ким ра до ви ма ко ји се њо ме те о риј ски ба ве 
пре о вла да ва ши ро ко, у осно ви, ба штин ско по и ма ње ко ди ко ло ги је као ана ли зе свих еле ме на та 
у слу жби са гле да ва ња ко дек са у про це су ње го вог на стан ка и тра ја ња.24 Ди ми три је Бог да но вић 
је пр ви кон ста то вао да је на пре дак ар хе о гра фи је и па ле о гра фи је до вео до по тре бе за из два ја-
њем ко ди ко ло ги је као ди сци пли не и на ћи рил ском под руч ју. Пре ма ње му, за раз ли ку од па ле-
о гра фи је, ко ја је пре вас ход но по све ће на да ти ра њу, и ар хе о гра фи је као опи си ва ња ве ћег или 
ма њег бро ја еле ме на та, „ко ди ко ло ги ја по сма тра ру ко пис као це ли ну, као 'би ће' са соп стве ном 
ин ди ви ду ал ном ег зи стен ци јом [...] у ко јој су сви еле мен ти ме ђу соб но по ве за ни и усло вље ни 
[...].“ Она је, да кле, исто риј ска ди сци пли на ко ја „про у ча ва ру ко пис, ко декс, у ње го вом на стан-
ку и ње го вој исто риј ској суд би ни, и у од но су пре ма дру гим ко дек си ма, у це ли на ма би бли о те ка 
и ар хи ва и њи хо вом при ку пља њу и рас ту ра њу.“25

Схва ће на као ди сци пли на ко ја по ла зи од ма те ри јал ног ста ња ру ко пи са, али има ши рок 
ис тра жи вач ки за хват, ко ди ко ло ги ја је оста ви ла тра га у на шој на уч ној сре ди ни, ма да је реч о 
не ве ли ком бро ју ра до ва.26 У ства ри, пре се мо же го во ри ти о на уч ној ко ри сти од ко ди ко ло шког 
при сту па јер је он, до са да, ре зул ти рао ва жним тек сто ло шким от кри ћи ма.27 Ипак, ис тра жи-
ва ња за сно ва на на ру ко пи си ма и да ље пре те жно од ли ку ју кон крет ни, уже струч ни ци ље ви и 
ме то до ло ги ја. Дру гим ре чи ма, ру ко пис се до жи вља ва као из вор гра ђе (је зич ке, тек сту ал не, 
умет нич ке), а не као пред мет про у ча ва ња (што је, ре кло би се, „пре пу ште но“ ар хе о гра фи ји). 

22  Ак си ния Джу ро ва, Въве де ние в славянска та ко ди ко ло гия. Ви зан тийск ият ко декс и ре цеп цията  му сред Славяни те (Со фия: СИ БАЛ, 
1997). В. и де та љан при каз: На де жда Син дик, „Сло вен ско-ви зан тиј ска ко ди ко ло ги ја“, Ар хе о граф ски при ло зи 25 (2003): 327–340.

23  Пре ма: Ди ми три је Бог да но вић, „Ме тод опи са ру ко пи са у Ар хе о граф ском оде ље њу На род не би бли о те ке СРС у Бе о гра ду“, 
Би бли о те кар XX/5 (1968): 388, у одељ ку о исто ри ја ту се пи ше са мо о по то њој исто ри ји, на осно ву за пи са, евен ту ал но за пи са 
у дру гим књи га ма и до ку ме на та, као и ар хив ске гра ђе збир ке у ко јој се чу ва, јер се ства ра ње ру ко пи са ана ли зи ра у одељ ку о 
пи са ру, вре ме ну и ме сту на стан ка (на осно ву за пи са, па ле о граф ске атри бу ци је, фи ли гра но ло шке ана ли зе и др.).

24  На чел но: Ди ми три је Бог да но вић, „Ћи рил ска па ле о гра фи ја и ко ди ко ло ги ја у Ју го сла ви ји“, Ар хе о граф ски при ло зи 1 (1979): 44; 
де таљ ни је: На де жда Син дик, „Ко ди ко ло шке бе ле шке о не ким де чан ским ру ко пи си ма“, Ар хе о граф ски при ло зи 19 (1997): 93–97.

25  Бог да но вић, „Ћи рил ска па ле о гра фи ја и ко ди ко ло ги ја…“: 44. Ау тор за кљу чу је: „Њен пре вас ход ни за да так би ће у то ме да до-
при не се бо љем по зна ва њу на ше кул ту ре сред њег ве ка и тур ске епо хе пре ко оно га што о се би и о сво јој исто ри ји мо же да нам 
ка же са чу ва на ру ко пи сна књи га.“

26  Уп. Син дик, „Ко ди ко ло шке бе ле шке о не ким де чан ским ру ко пи си ма“: 93–105; Вла дан Три јић, „Из жи во та јед не ру ко пи сне 
књи ге. Ко ди ко ло шки осврт на Сло ва Гри го ри ја Па ла ме (Де ча ни 88)“, Ар хе о граф ски при ло зи 33 (2011): 303–320.

27  Ире на Шпа ди јер, „Тра гом све то гор ских пре пи са Те о до си је вих де ла“, у Осам ве ко ва Хи лан да ра. Исто ри ја, ду хов ни жи вот, књи
жев ност, умет ност и ар хи тек ту ра (Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 2000), 383–384, уо чи ла је да се у Да мја-
но вом ок то и ху (Хи лан дар 126) не на ла зи, ка ко се ми сли ло, Те о до си јев За јед нич ки ка нон Све то ме Си ме о ну и Све то ме Са ви 4. 
гла са, већ два раз ли чи та Те о до си је ва де ла – Ка нон Све то ме Си ме о ну 4. гла са и Ка нон по хвал ни Све то ме Са ви 2. гла са, а да је 
до за бу не до шло због по гре шног по ве зи ва ња л. 243, чи је је пра во ме сто иза л. 249. На сли чан на чин, пре и спи ти ју ћи по ре дак 
ли сто ва, до от кри ћа по сто ја ња јед ног ра ни је не при ме ће ног пре пи са, упра во, За јед нич ког ка но на Све то ме Си ме о ну и Све то ме 
Са ви 4. гла са до шао је Вла дан Три јић, „Свр ха ко ди ко ло шке ана ли зе ру ко пи са: по во дом до сад не при ме ће ног пре пи са јед ног 
де ла Те о до си ја Хи лан дар ца“, у XII струч нона уч ни скуп Би бли о нет 2018. Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га. Збор ник ра до ва 
(Бе о град: За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је; Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2018), 30–39.
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Кључ за раз у ме ва ње ова квог ста ња је у са мо свој ном раз во ју срп ске ар хе о гра фи је и у не до вољ-
ној те о риј ској осве шће но сти од но са из ме ђу ових ди сци пли на. На и ме, раз вој ко ди ко ло ги је ни-
је не по сред но ути цао на до ма ћу ар хе о граф ску прак су јер је она, син хро но са ње ном по ја вом 
и кон сти ту и са њем, за сно ва ла сво ју ме то до ло ги ју и за дат ке, ко ји ма је оста ла ви ше-ма ње вер на 
до да нас, на осно ву прет ход ног раз во ја ру ске па ле о гра фи је и сла ви сти ке.28 С дру ге стра не, 
ја сно је да ови пој мо ви мо гу, чак, да се пот пу но по кло пе ка да ко ди ко ло ги ја за за да так има 
опи си ва ње збир ки ру ко пи са па до ла зи и до си но ним не упо тре бе тер ми на.29 То, ме ђу тим, са мо 
иза зи ва до дат ну збр ку: пред ност на ших при ли ка је упра во у то ме што се, за хва љу ју ћи фи ној 
ра зли ци из ме ђу ова два тер ми на, њи хо вом пре ци зном упо тре бом за бу на мо же из бе ћи; шта ви-
ше, би ли би смо у пред но сти у од но су на дру ге кул ту ре.30

Да кле, ко ди ко ло ги ја и ар хе о гра фи ја ни су ни си но ни ми – ако ни шта дру го, због „те ре та“ 
ко јим је оп те ре ће на ко ди ко ло ги ја – ни ан то ни ми. За из ра ду јед ног ко ди ко ло шког опи са је до-
во љан ко ди ко лог ши ро ког обра зо ва ња, а ар хе о граф ски опис тво ри гру па струч ња ка раз ли чи те 
на уч не про ве ни јен ци је, од ко јих се сва ко др жи свог до ме на; ко ди ко лог је усме рен на не ки по-
се бан ру ко пис или на гру пу ру ко пи са по ве за них од ре ђе ним кри те ри ју мом (по ре кло од истог 
пи са ра или из истог скрип то ри ју ма, при пад ност од ре ђе ном ти пу књи ге или ис тој збир ци и сл.), 
а ар хе о гра фи су под ре ђе ни опи си ва њу це лих збир ки; струк ту ра ар хе о граф ског опи са је ујед-
на че на, док ко ди ко ло шки, чак и ка да је „ар хе о граф ски“ по сво јој при ро ди, мо же да ва ри ра; 
ко ди ко лог (мо же да) би ра на шта ће ста ви ти на гла сак док су ар хе о гра фи ма сви ру ко пи си и 
сви њи хо ви аспек ти, тј. сви де ло ви опи са, под јед на ко ва жни; ар хе о граф опи су је и са др жи ну, 
тек сто ло шки је од ре ђу ју ћи, док се ко ди ко лог на њу освр ће, евен ту ал но, на струк ту рал ном, али 
не и на су штин ском ни воу. Мо жда и нај ва жни ја раз ли ка је сте у то ме што је ко ди ко ло шко ис-
тра жи ва ње у ши рем сми слу са мо се би до вољ но, јер укљу чу је ин тер пре та ци ју и кон тек сту а ли-
за ци ју соп стве них ре зул та та, док је циљ ар хе о граф ског опи са објек тив на, пре ци зна, пот пу на и 
урав но те же на де скрип ци ја ко ја не слу жи не ком од ре ђе ном, већ свим по тен ци јал ним по то њим 
ци ље ви ма, док је за син тет ске за кључ ке и ис тра жи вач ке ди ле ме пред ви ђе но ме сто у пред го-
во ру или у по го во ру.31

28  Vla di mir Mo šin, Ći ril ski ru ko pi si Ju go sla ven ske aka de mi je. I dio. Opis ru ko pi sa (Za greb: Ju go sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no-
sti, 1955), не са мо да у свом зна ме ни том пред го во ру (стр. 5–19) не спо ми ње тај, та да још увек нов из раз, већ уоп ште не обра-
зла же по чет ни, ма те ри јал ни део опи са. Ка да су у пи та њу ар хе о граф ски опи си из ра ђи ва ни у Ар хе о граф ском оде ље њу На род не 
би бли о те ке Ср би је, тер мин „ко ди ко ло ги ја“ је по чео да се упо тре бља ва ре ла тив но ка сно. Из ла жу ћи на че ла ра да Оде ље ња, 
Бог да но вић, „Ме тод опи са ру ко пи са…“: 370–372, го во ри о фи зич ком опи су (исто та ко, у уред нич ком пред го во ру у: Вла ди мир 
Мо шин, Ћи рил ски ру ко пи си у По ви је сном му зе ју Хр ват ске. Ко пи та ре ва збир ка сло вен ских ру ко пи са и Цој сов ћи рил ски од ло мак у Љу
бља ни (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1971), VI). Ме ђу тим, у јед ном ин тер ном до ку мен ту, Бог да но вић пр ви пут спо ми ње 
„фи зич ку ко ди ко ло шку об ра ду“ (Исти, „Про грам на уч них ис тра жи ва ња Ар хе о граф ског оде ље ња за 1971/75. го ди ну“, Ар хе о
граф ски при ло зи 35 (2013): 195), а у хи брид ном ка та ло шком – и сто га, по при ро ди, шту ром – опи су хи лан дар ске збир ке (Исти, 
Ка та лог ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи лан да ра (Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти; На род на би бли о те ка СР 
Ср би је, 1978), 45), по чет ни па ра граф на зи ва „ко ди ко ло шком ’лич ном кар том’ ру ко пи са“: он са др жи основ не фи зич ке по дат-
ке, укљу чу ју ћи крат ку ин фор ма ци ју о пот пу но сти (без бро ја ња све шчи ца), а ту су и по да ци о фи ли гра ни ма и о по ве зу. Љу би ца 
Шта вља нин Ђор ђе вић увод ни део опи са на зи ва „фи зич ким“ (в. Љу би ца Шта вља нин Ђор ђе вић, Ми ро сла ва Гро зда но вић Па јић 
и Лу ци ја Цер нић, Опис ћи рил ских ру ко пи са На род не би бли о те ке Ср би је. Књи га пр ва (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, 1986), 
X), с тим, што она на во ди и ме ста не до ста ју ћих ли сто ва у све шчи ци, а том де лу опи са при па да и по да так о кон зер ва ци ји. Од 
свих из да ња у еди ци ји Опис ју жно сло вен ских ћи рил ских ру ко пи са, по чет ни, ма те ри јал ни део је нај ра зра ђе ни ји у опи су де чан-
ске ру ко пи сне збир ке (в. нап. 1). Тре ба на по ме ну ти и то да ни у јед ном од на ве де них де ла, по чет ни део сâмих опи са не но си 
под на слов. У еди ци ји Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске (књ. 1–18; 1988–2018), без по себ ног под на сло ва су 
об је ди ње ни де таљ ни ма те ри јал ни по да ци, по да ци о фи ли гра ни ма, пи сму, је зи ку, по ве зу и укра су; под на сло ви ма су из дво је ни 
са мо „Са др жај“, „За пи си“ и „Ли те ра ту ра“.

29  На де жда Син дик, „О тер ми ну ’ар хе о гра фи ја’ код нас“, Ар хе о граф ски при ло зи 6–7 (1984–1985): 427, кон ста ту је да про ши ре ни 
кул ту ро ло шки за да ци во де ар хе о гра фи ју на пут ко ди ко ло ги је: „Та ко се ко ди ко ло ги ја ја вља си но ни мом ар хе о гра фи је […] Ко ди-
ко ло ги ја, од но сно ар хе о ло ги ја књи ге или ар хе о гра фи ја, про у ча ва ру ко пис у ње го вој сло же ној све у куп но сти, од ње го вих ма те-
ри јал них, фор мал них, ли ков них и са др жај них еле ме на та до ње го ве соп стве не исто ри је. Пре ма не ким ау то ри ма, ко ди ко ло ги ја 
има прак тич не за дат ке као што су ка та ло ги за ци ја ру ко пи са, при ку пља ње и сре ђи ва ње по да та ка о пи са ри ма, на ру чи о ци ма, 
ску пља чи ма, из ра да би бли о гра фи је и сл.“

30  Под се ћа мо да „ар хе о гра фия“ у ру ској на у ци озна ча ва „те о ри ју и прак су из да ва ња пи са них исто риј ских из во ра“. – Исто: 425.
31  Пре ма Бог да но вић, „Ме тод опи са ру ко пи са“: 361–363, опис мо ра да бу де објек ти ван, а от кри ћа и за кључ ци о исто ри ја ту 

збир ки, о по је ди ним пи са ри ма или пи сар ским шко ла ма и о дру гим по је ди нач ним пи та њи ма се из но се у пред го во ру. У се ри ји 
опи са ру ко пи са Би бли о те ке Ма ти це срп ске ис тра жи вач ки ре зул та ти се об ја вљу ју у по себ ним ра до ви ма сме ште ним иза опи са.
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Пре ма то ме, ци ље ви и струк ту ра ар хе о граф ског опи са и ко ди ко ло шке об ра де – схва ће не 
у ши ро ком сми слу, ка кву год фор му да има – нај че шће се раз ли ку ју. При ли ком из ра де ар хе-
о граф ског опи са, нео п ход но је да се за др жи свест о тој ра зли ци, али и ко ди ко ло шка ши ри на 
у при сту пу ка ко би опис био што сми сле ни ји, ин фор ма тив ни ји и пре ци зни ји. Ње гов по чет ни 
део би, по на шем ми шље њу, у од но су на до са да шње тре ба ло да се уна пре ди у по гле ду оби ма и 
вр сте по да та ка, уз во ђе ње ра чу на о књи зи као це ли ни, али га, све јед но, не би тре ба ло на зи ва ти 
„ко ди ко ло шким“ већ „ма те ри јал ним“ или „фи зич ким“, не са мо да би се из бе гла не по треб на 
тер ми но ло шка за бу на већ и за то што је то исто риј ски оправ да ни је.32 До ма ћој ко ди ко ло ги ји 
је, пак, по тре бан ве ћи број ра до ва ко ји све о бу хват но го во ре о фи зич ком скло пу и суд би ни 
по је ди нач них ко дек са, ка ко би сте че на зна ња у бу дућ но сти омо гу ћи ла син те зу, од но сно упо-
зна ва ње и раз у ме ва ње на че ла функ ци о ни са ња пи са не кул ту ре чи ји је основ ни но си лац би ла 
– ру ко пи сна књи га.33
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Codicological or Material Manusript Description?

Summary
The term codicology as a name for the science that studies manuscript books, introduced in 1949, almost immediately 
began to take on different meanings. They can be reduced to the conception of codicology in a narrower sense, as 
an archaeological discipline, and its conception in a broader sense, as a historical discipline. Regardless of these 
differences, its starting point is in the material structure of the codex. Recent tendencies in the development of 
codicology lead to its adaptation to the nature of the material or to certain scientific goals: quantitative codicology 
is interested in book production and its economic and social context and does not recognize the distinctive value of 
an individual book but of a mass of ordinary manuscripts; comparative codicology compares manuscripts belonging 
to different cultures, searching for their common features and mutual influences; structural codicology distinguishes 
between the morphological and syntactic dimensions of manuscripts and is particularly suitable for processing non-
compact codices.

During the 1970s, Dimitrije Bogdanović was the first to write about codicology in the Serbian environment, 
advocating its broad, cultural understanding, but he did not have a large number of followers. This can be explained 
by the specific development of the Serbian science of manuscripts. Namely, for more than six decades, the term 
archaeography has been used here for describing manuscripts, and the methodology of archaeography has 
been characterized by equal treatment of all elements of a manuscript book, including content, which is why one 
manuscript is being processed by three or four experts of different scientific profiles. This has been transferred to the 
scientific research field as well because researchers, for the most part, stay within the framework of a certain range 
of topics and methodologies from their disciplines, approaching the codex as a historical source, while its overall 
understanding is left to archaeographers who, however, do not work in scientific institutions but only in libraries. The 
paper presents in more detail the differences between the codicological and archaeographic approach and advocates 
the use of the term material description for the initial part of the full archaeographic description.  
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