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У под нож ју Кав ка за:  
књи жна кул ту ра Гру зи је од сред њег ве ка  
до са вре ме ног до ба

Би ља на М. Ђу ра ши но вић
Уни вер зи тет Еду конс
Фа кул тет за про јект ни и ино ва ци о ни ме наџ мент – Би бли о те ка, Бе о град
bi lja na.dju ra si no vic @gmail.com 

Са же так
У тексту је описана рукописна и штампана традиција Грузије, од појаве писмености до савременог доба. Посебна 
пажња посвећена је изради рукописа у средњовековним манастирима и библиотекама, међу којима су најзначајније 
књижне збирке манастира Ивирон на Светој Гори, Свете Катарине на Синају, као и оне у близини Јерусалима и области 
Тао-Кларџети. По својим калиграфским школама посебно су се истицали манастири Тао-Кларџетија и јерусалимски, 
а поред функције коју су имали као преписивачки центри, врло често се у оквиру њихових зидина налазила и школа 
за образовање свештених лица. Поред њих, међу образовним установама су се, нарочито током 12. века, истицале 
академије Гелати и Икалто. 

Основне карактеристике савремених библиотека и библиотечке делатности представљене су кроз рад Националне 
скупштинске библиотеке и Друштва библиотекара Грузије. Штампарска делатност обухваћена је од појаве прве 
штампане књиге у 17. веку, иако се трајање грузијске рукописне књиге, због специфичних културно-историјских прилика, 
протеже све до 19. века.

Кључне речи: Грузија, књижна култура, грузијски средњовековни рукописи, манастир Ивирон, манастир Свете Катарине 
на Синају, Тао-Кларџети, средњовековно образовање, академија Гелати, академија Икалто, штампарство, библиотеке, 
Национална скупштинска библиотека Грузије, друштво библиотекара Грузије

Увод 

При ча о кул ту ри Гру зи на и њи хо вој др жа ви1 пред ста вља, по себ но на кон при ма ња хри-
шћан ства,2 део исто ри је свих на ро да ко ји при па да ју пра во слав ној ва се ље ни про и за шлој из 
ци ви ли за ци је Ис точ ног рим ског цар ства, од но сно Ви зан ти је. Чу ва ју ћи соп стве но на сле ђе, сва-
ка од њих, па и гру зиј ска, до при но си ла је очу ва њу вред но сти цар ства ко је је не ста ло са исто-
риј ске „по зор ни це“, али се ње го ва до стиг ну ћа и да нас ви со ко вред ну ју у европ ским др жа ва ма 
и на ис то ку и на за па ду.

1  На те ри то ри ји Гру зи је су још у ан тич ко до ба по сто ја ле две др жа ве: у за пад ној – Кол хи да (4. в. п. н. е) и ис точ ној Гру зи ји 
– Иве ри ја (крај 4–3. в. п. н. е). – Де таљ ни је ви де ти у: Н. С. Джа на шиа, Е. М. Ма ча ва ри а ни и М. К. Сур гу лад зе, „Гру зин-
ская ру ко пи сная кни га“, у Ру ко пи сная кни га в культу ре на ро дов Во сто ка. Очер ки, Ред. колл. О. Ф. Аки му шкин и др, Кни га 
пер вая Ака де мия на ук СССР. От де ле ние ис то рии на у ка Культу ра на ро дов Во сто ка. Ма те ри алы и ис сле до ва ния (Мо сква: 
На у ка, 1987), 176, пре у зе то 25. 8. 2020, http://www.ori en tal stu di es.ru/rus /ima ges/pdf /add 1/RKKNV_1_1987_05_dzha-
nas hia_mac ha va ri a ni_sur gu lad ze.pdf .

2  На осно ву исто риј ских из во ра хри шћан ство у Гру зи ји про по ве да ла је Све та Ни на из Ка па до ки је у Кар тли ју (грч ки. 
Иве ри ја). Пр ви хри шћан ски краљ био је Ми ри јан у пре сто ни ци Мче ти. Оба до га ђа ја ве за на су за 4. в. н. е. – Де таљ ни је 
ви де ти у: Gi u li Alаsania, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge or gia“, IB SU In ter na ti o nal Re fe reed Mul tidi ci pli nary jo u r nal 
Vol. 1, No. 1 (2006): 118–119, pre u ze to 18. 7. 2020, https://jo u r nal.ib su.ed u.ge /in dex.ph p/ib susj/ar tic le/dow nlo ad/12/12.
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У ду гом исто риј ском тра ја њу, вр ло че сто по де ље на ин те ре си ма раз ли чи тих осва ја ча, Гру зи-
ја3 је за др жа ла сво је осо бе но сти и то пр вен стве но за слу гом Цр кве. Иа ко пред ста вља јед ну од 
нај ста ри јих хри шћан ских за јед ни ца на све ту, је дин стве на Гру зиј ска пра во слав на цр ква ство-
ре на је на кон не ко ли ко док три нар них рас пра ва4 спро ве де них у окви ру се дам ва се љен ских 
са бо ра. Је дин ство Гру зиј ске пра во слав не цр кве би ло је то ком ве ко ва на ру ша ва но осва ја њи ма, 
по себ но Мон го ла, а ка сни је и Ту ра ка Осман ли ја, али је, упр кос то ме, очу ван кон ти ну и тет у 
ње ном раз во ју све до кра ја 19. ве ка, ка да по чи ње да се ја вља свест о по нов ном ства ра њу не за-
ви сне гру зиј ске др жа ве.5 Цео про цес пра ти ло је по ди за ње но вих цр ка ва и ма на сти ра,6 у ко ји ма 
су се, по ред очу ва ња хри шћан ске ве ре, кроз не пре ки ну ту нит пре пи си вач ко –пре во ди лач ке 
де лат но сти, као нај зна чај ни ји из дан ци чу ва ли гру зиј ски је зик и пи смо.

Раз вој пи сма, из ра да ру ко пи са и ства ра ње би бли о те ка

У скла ду са на ци о нал ном тра ди ци јом Гру зи је, изум пи сма при пи су је се осни ва чу Иве риј-
ског цар ства, ца ру Фар на ва зу (крај 4. и 3. п. н. е.?),7 a пи смо гру зиј ских ру ко пи са по ја вљу је се 
у три об ли ка: од 5. до 11. ве ка асом та вру ли (ма ју ску ла), а од 9. до 19. нус ху ри (ми ну ску ла). У 
пе ри о ду из ме ђу 11. и 13. ве ка, ко ри сти ла се кан це ла риј ска ми ну ску ла мди ва им циг но бру ли као 
пре ла зна фа за ка са вре ме ном пи сму мхе дру ли, ко је је свој ко нач ни об лик до би ло у 14. ве ку и 
упо тре бља ва се до да нас. Основ ни ма те ри ја ли за пи са ње би ли су пер га мент (груз. етра ти) и 
па пир (груз. ка гал ди), ко ји је до кра ја 15. ве ка уво жен ис кљу чи во са ис то ка, да би ка сни је био 
ко ри шћен и онај по ре клом из Ита ли је и Фран цу ске.8 

За хва љу ју ћи по ве за но сти са Све том зе мљом, при пад ни ци гру зиј ске цр кве ус по ста вља ли су 
ве зе са дру гим цр ква ма, а њи хо ви пр ви ма на сти ри по ја ви ли су се у Па ле сти ни и Егип ту то ком 
4. и 5. сто ле ћа.9 

То ком 9. и 10. ве ка, ве ли ки зна чај за гру зиј ску књи жну кул ту ру има ју ма на сти ри у обла-
сти Тао-Клар џе ти10 (Ошки, Ха ху ли, Шат бер ди, Опи за и дру ги), јер у скло пу њих по сто је 

3  Те ри то ри ја да на шње Гру зи је на ла зи се у обла сти Кав ка за и гра ни чи се на се ве ру и се ве ро и сто ку са Ру ском Фе де ра-
ци јом, ис точ но и ју го и сточ но са Азер беј џа ном, на ју гу са Јер ме ни јом и Тур ском, док ње ну за пад ну гра ни цу чи ни Цр но 
мо ре. Има око 5 ми ли о на ста нов ни ка. – Step hen K. Ba tal den and San dra L. Ba tal den, Ge o r gia: The Newly In de pen dent Sta tes 
of Eu ra sia: Hand bo ok of For mer So vi et Re pu blics, se cond edi tion (Pho e nix: Oryx Press, 1997), 120, 123.

4  Ши ре ње хри шћан ства у Гру зи ји за по че то је у 1. ве ку. Пр ву епи ско пи ју ус по ста вио је Све ти Ан дре ја Пр во зва ни у Ат шку-
ри ју, а, као зва нич на ре ли ги ја, хри шћан ство је при хва ће но у 4. веку. То ком 4. и 5. сто ле ћа, на че лу цр кве у Кар тли ју био 
је ар хи е пи скоп, ко ји је био под ре ђен па три јар ху у Ан ти о хи ји. Краљ Вах танг Гор га са ли је то ком 5. ве ка из вр шио ре фор-
му и обез бе дио ау то ке фал ност цр кве у Кар тли ју и де фи ни сао функ ци ју ка то ли ко са. По ред то га, ус по ста вио је и но ве 
епи ско пи је. До 11. ве ка пред став ник Гру зиј ске пра во слав не цр кве имао је на зив ка то ли кос Кар тли ја (ка то ли кос Мче те), 
а ко ри шће ни су и си но ни ми па три јарх свих Гру зи ја ца или Ве ли ки по кро ви тељ или Ка то ли кос –па три јарх Гру зи је. Док-
три нар на пи та ња у Гру зиј ској пра во слав ној цр кви за сни ва ла су се на при хва та њу или не при хва та њу од лу ка Че твр тог 
ва се љен ског са бо ра у Хал ки до ну (451) на ко ме је од ба че но уче ње мо но фи зи та (при зна је са мо бо жан ску лич ност Ису са 
Хри ста). Од дру ге по ло ви не 6. сто ле ћа, Гру зиј ска цр ква ин си сти ра на од лу ка ма Хал ки дон ског са бо ра, од но сно ди о фи-
зи ти зма (по ко ме по сто је и људ ска и бо жан ска Хри сто ва при ро да) и као та ква оп ста је до да нас. – Alаsania, “Twenty 
Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge or gia“: 117–120.

5  О по је дин ци ма и про це си ма ко ји су до ве ли до ства ра ња но во ве ков не гру зиј ске др жа ве де таљ ни је ви де ти у: Alek san-
dre Ga bi so nia, “For ma tion of the Ge or gian Na ti o nal Di sco ur se“, Iden tity Stu di es in the Ca u ca sus and the Black Sea Re gion 
(for merly Iden tity Stu di es) Vol. 4 (2012): 66–81, pre u ze to 31. 8. 2020, https://ojs.ili a u ni.edu .ge/in dex.ph p/iden titystu di es/
ar tic le/vi ew/42.

6  Alаsania, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge o r gia“: 125–126. 
7  Де таљ ни је ви де ти на: Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 178.
8  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 185–187.
9  Ala sa nia, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge or gia“: 123. 
10  Да би по бе гли од на па да Ара па, чла но ви гру зиј ске кра љев ске ку ће Ба гра ти да на ста ни ли су се у ју жном де лу не ка да-

шње Гру зи је и у гра ду Ар та ну и ју осно ва ли сво ју пре сто ни цу. – A. G. Ba ra mid ze and D. M. Ga me zar das hvi li, Ge or gian 
li te ra tu re (Ho no lu lu: Uni ver sity Press of the Pa ci fic, 2001), 11, pre u ze to 25. 11. 2021, https://bo oks.go o gle.rs /bo oks?hl-
=en &lr =&id =vJWqdyZBmbIC&oi=fnd&pg=PA3&dq=pe trit so ni+mo na stery&ot s=9RzTpto koI&sig=0dyOU6JKnFoF_bE_u-
Il8-PIb mA&re dir_es c=y#v=one pa ge&q&f=fal se. Да нас се ова те ри то ри ја на ла зи у Ре пу бли ци Тур ској, бли зу гра ни це 
да на шње Ре пу бли ке Гру зи је.
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скрип то ри ју ми пре по зна тљи ви по соп стве ном умет нич ком из ра зу. Са 9. сто ле ћем, цен тар из-
ра де књи га пре се љен је из обла сти Па ле сти не у Ви зан ти ју (ма ло а зиј ски Олимп, Кон стан ти но-
пољ и Со лун), док се у дру гој по ло ви ни 10. на Све тој Го ри и у Кон стан ти но по љу по ја вљу је но ва 
умет нич ка шко ла, чи ја де лат ност се за сни ва ла на оној пре пи си ва ча из Ју жне Гру зи је. Глав ни 
цен тар уче но сти по ста је ма на стир Иви рон,11 ко ји су 980. осно ва ли Јо ван Иве р ски (пре ми нуо 
око 1002) и Јо ван Тор ни ки је (пре ми нуо око 985), а ње го ва ру ко пи сна збир ка тре ћа је по зна-
ча ју на Све тој Го ри. У окви ру ма на сти ра на ла зе се и пре пи си око 220 не цр кве них књи га, од 
око 600 ко ји се чу ва ју у свим би бли о те ка ма Све те Го ре. По ред то га, по се ду је и при бли жно 100 
пер га мент них ко дек са на гру зиј ском, као и 15 ли тур гиј ских сви та ка. Број штам па них књи га и 
оних пи са них на па пи ру из но си око 3310 на сло ва.12 Књи ге за би бли о те ку ма на сти ра Иви рон 
из ра ђи ва не су та мо где су од ра ни је би ли пре пи си вач ки цен три, по пут обла сти Тао-Клар џе ти. 
На то ука зу је чи ње ни ца да су у скрип то ри ју му ма на сти ра Ошки из ме ђу 977. и 980. го ди не, 
на осно ву зах те ва осни ва ча Иви ро на, пре пи са на три ру ко пи са, а за Би бли о те ку су ру ко пи сне 
књи ге из ра ђи ва не и у дру гим ма на сти ри ма ко ји су по сто ја ли на овој те ри то ри ји. Зна чај но де ло 
на ста ло у истом ма на сти ру (1043) је књи га Про по ве ди за од ре ђе не да не у го ди ни ко ја се од но си-
ла на пра зни ке у окви ру Гру зиј ске пра во слав не цр кве, а ство ре на је на осно ву Пра ви ла цр кве 
Све те Со фи је у Кон стан ти но по љу и ма на сти ра Сту ди он као и свих цр ка ва у Грч кој.13 Узи ма ју ћи 
у об зир ва жност ко ју у хи је рар хи ји пра во слав них цр ка ва до да на шњих да на има Ва се љен ска 
па три јар ши ја, не мо же се за не ма ри ти исто риј ски зна чај овог пре пи са.

Јев ти ми је Све то го рац (955–1028), дру ги игу ман Иви ро на, ство рио је од ње га најзначајниjи 
књи жев ни и пре во ди лач ки цен тар, а с об зи ром на то да је шко ло ван у Кон стан ти но по љу то ком 
10. ве ка, био је упо знат са бо гат ством фон до ва он да шњих би бли о те ка.14 Ње го ву тра ди ци ју на-
ста вио је Ге ор ги је Ха ги о граф (1009–1065) ко ји је, то ком сво јих пу то ва ња у Кон стан ти но пољ, 
при ли ком по се та би бли о те ка ма пре вео мно ге рет ке ру ко пи сне књи ге. Из ма на сти ра Иви рон је 
са со бом но сио књи ге ко је су пре во ђе не у мно гим епи ско пи ја ма и ма на сти ри ма, што је омо гу-
ћа ва ло њи хо ву раз ме ну и пре во ди лач ку ак тив ност у Гру зиј ском кра љев ству,15 а чла но ви ма на-
стир ске књи жев не шко ле има ли су, из ме ђу 10. и 12. ве ка, нај ва жни ју уло гу у скрип то ри ју ми ма 
Си ри је, Па ле сти не, Бу гар ске и у са мој Гру зи ји.16

Од по себ ног зна ча ју би ли су и ма на сти ри на Цр ној пла ни ни у бли зи ни Ан ти о хи је, где су 
бо ра ви ли и мо на си са Све те Го ре и раз ме њи ва ли ру ко пи се, а у ма на сти ру Ка ли пос, у овом де-
лу Си ри је, као пре во ди лац ра дио је и Је фрем Мци ре (Мла ђи), ко ме се при пи су је пре вод 130 
ру ко пи са са грч ког на гру зиј ски.17

Ве ћи на за пи са на кра ју ру ко пи са ко је су на тлу Ви зан ти је пре пи си ва ле и пре во ди ле гру зиј-
ске мо на шке за јед ни це има две ка рак те ри сти ке: да ти ра ње је из вр ше но пре ма ви зан тиј ском и 
гру зиј ском на чи ну обе ле жа ва ња и у њи ма се на ла зе по да ци и о ви зан тиј ском ца ру и гру зиј ском 

11  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 182.
12  На осно ву за пи са је ро мо на ха Те о ло го са и ма на стир ских би бли о те ка ра, штам па не књи ге об у хва та ју пе ри од од 1488. 

до 1863, а бро је око 2730 на сло ва на грч ком и 580 на ла тин ском је зи ку. – Kon stan ti nos Sp. Sta i kos, The hi story of li brary 
in We stern ci vi li za tion: from Con stan ti ne the Gre at to Car di nal Bes sa rion. III (New Ca stle: Oak Knoll Press, 2007), 257–258, 276.

13  The Ge or gian ma nu script bo ok abroad, comp. Ma ia Ka ra nad ze, Vla di mer Ke ke lia, Le la Sha ti ris hvi li, Ne stan Chkhi kvad ze, ed. 
Ne stan Chkhi kvad ze (Tbi li si: Kor ne li Ke ke lid ze Ge o r gian Na ti o nal Cen ter of Ma nu scripts, 2018), 189, 203, pre u ze to 25. 
12. 2021, https://ma nu script.ge /wp -con tent/uplo ads/2019/02/THE-GE O R GIAN-MA NU SCRIPT.pd f.

14  S. Ni ko la is hvi li, “Byzan ti um and the Ge or gian World c. 900–1210: Ide o logy of Kin gship and Rhe to ric in the Byan ti ne Pe-
rip hery“ (doc to ral dis., Cen tral Eu ro pean Uni ver sity Bu da pest, Me di e val Stu di es De part ment, 2019), 23–24, pre u ze to 16. 
1. 2021, www.etd.ceu.eu.

15  Ibid., 29.
16  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 183.
17  Ni ko la is hvi li, “Byzan ti um and the Ge or gian World c. 900–1210: Ide o logy of Kin gship and Rhe to ric in the Byan ti ne Pe rip-

hery“, 31–32.
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кра љу ко ји је вла дао у од ре ђе но до ба. Зна ча јан ру ко пис на стао у ма на сти ру Хо ра18 у Кон стан-
ти но по љу 1031. го ди не са др жи пра ви ла ше стог и сед мог ва се љен ског са бо ра. По зна то је да их 
је на гру зиј ски пре вео Јев ти ми је Све то го рац у Иви ро ну и на осно ву то га мо же се прет по ста ви-
ти да је ова ру ко пи сна књи га пре пис оне ко ја је на ста ла у истом ма на сти ру. Ка сни је је дру ги 
пи сар у исти ру ко пис до дао име на ви зан тиј ских ца ре ва и ца ри ца. Слич на си ту а ци ја би ла је и 
са ма на сти ри ма на Цр ној пла ни ни, по себ но Ка ли по сом, ко ји је у 11. ве ку имао исти зна чај као 
и Иви рон. Као при мер мо же да по слу жи Ала верд ско је ван ђе ље ко је је пре пи са но у Ка ли по су 
1051. го ди не и у ко ме се на кра ју тек ста на во де ме сто на стан ка и име на вла да ла ца то га до ба.19

Би бли о те ка ма на сти ра Све те Ка та ри не на Си на ју по сто ји од вре ме на ца ра Ју сти ни ја на 
(вла дао од 527. до 565), ка да је фор ми ран и по чет ни фонд, али је пр ви по зна ти ка та лог из ра-
ђен тек у 18. ве ку. У окви ру ма на сти ра ра дио је и скрип то ри јум, али ни је по зна то да ли је ње гов 
рад био ста лан или ка да се за тим ука за ла по тре ба.20 На осно ву за пи са на кра је ви ма тек ста и 
но вих по да та ка за пе ри од од 974. до 1074. мо же се по твр ди ти по сто ја ње 19 гру зиј ских ру ко-
пи са ко ји су би ли део ста ре ко лек ци је, од ко јих је 13 пре пи са но на Си на ју, а 6 у/или у бли зи ни 
Је ру са ли ма. Они ко ји су на ста ли у Све тој зе мљи мо гу се сме сти ти у пе ри од из ме ђу 864. и 1031. 
го ди не. Као до бар при мер за ана ли зу пре пи си вач ке де лат но сти мо же да по слу жи гру зиј ски 
пре пи си вач 10. ве ка Јо ван Зо сим (пре ми нуо око 990), ко ји је био на ро чи то ак ти ван у овом 
пе ри о ду. Он је пр во ра дио у ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће ног, за тим се, от при ли ке око 973, 
пре се лио на Си нај, а де ло вао је не са мо као пи сар, већ и пре по ве зи вач ру ко пи са. Гру зиј ски 
ру ко пи си, ко ји су на ста ли у ма на сти ру Све тог Са ве на те ри то ри ји Све те зе мље и на Си на ју мо-
гу се, на осно ву па лимп се ста или ма те ри ја ла ко ји је ко ри шћен при ли ком ко ри че ња, упо ре ди ти 
са си риј ским и, у ма њој ме ри, са хри шћан ским ара меј ско-па ле стин ским ру ко пи си ма.21 У Си-
нај ском ма на сти ру чу ва се и текст из 10. ве ка ко ји се од но си на по кр шта ва ње Кар тли ја, где се 
на ла зи и мо ли тва Све те Ни не,22 ко ја је са чу ва на са мо за хва љу ју ћи овој ру ко пи сној књи зи. На 
осно ву још јед ног ру ко пи са на ста лог у овом пе ри о ду мо же се са зна ти да су би бли о те ке по сто-
ја ле и у ма на сти ри ма Зе да зе ни, Јва ри и Да вид Га ре џи.23

У ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће ног је, сре ди ном 10. ве ка, пре пи са на и књи га ко ју је уре-
дио Јо ван Зо сим, а са др жи је ру са лим ску и кон стан ти но пољ ску ре дак ци ју ли тур гиј ских тек-
сто ва, ка лен дар у ко ме се спо ми њу гру зиј ски пра зни ци и име на све та ца Гру зиј ске цр кве. Као 
пред ло жак за ову ру ко пи сну књи гу по слу жи ли су ру ко пи си ма на сти ра Шат бер ди.24 

По ред ма на сти ра Све тог Са ве, за гру зиј ску књи жну кул ту ру зна ча јан је и онај Све тог кр ста 
у Је ру са ли му, ко ји се „(...) на ла зи два ки ло ме тра за пад но од је ру са лим ских зи ди на, али, услед 
ши ре ња мо дер ног Је ру са ли ма, да нас при па да град ском под руч ју. (...) Ма на стир је, пре ма тра-
ди ци ји, осно ван за слу гом Ми ри ја на III (пр ва по ло ви на IV ве ка), пр вог хри шћан ског кра ља 
Гру зи је, ко ји је ме сто за из град њу све ти ли шта до био од Кон стан ти на Ве ли ког. (...) но ву цр кву 
по ди гли су, не где из ме ђу 1038. и 1056, гру зиј ски кти то ри – краљ Ба грат IV и мо нах Ге ор ги је 

18  Да на шња Ка ри је џа ми ја у Ис тан бу лу.
19  Ni ko la is hvi li, “Byzan ti um and the Ge o r gian World c. 900–1210: Ide o logy of Kin gship and Rhe to ric in the Byan ti ne Pe rip-

hery“, 44–46.
20  Sta i kos, The hi story of li brary in We stern ci vi li za tion: from Con stan ti ne the Gre at to Car di nal Bes sa rion. III, 110–112; 116.
21  Cla u dia Rapp, From the Holy City to the Holy Mo un tain: The Mo ve ment of Monks and Ma nu scripts to the Si nai: 62, 64, pre u ze-

to 2. 2. 2021, https://bo oks.ub .un i-he i del berg.de /propyla e um/re a der/dow nlo ad/711/711-30-89516-1-10-20200702.pdf. 
22  Све та Ни на би ла је јед на од жртaвa про го на рим ског ца ра Ди о кле ци ја на, ко ја је, спа са ва ју ћи се, до спе ла у Кар тли 

из ме ђу 303. и 311. го ди не, а је дан од пр вих ње них след бе ни ка би ла је кра љи ца Кар тли ја На на. На кон ус по ста вља ња 
хри шћан ства у Гру зи ји, на ста ви ла је сво је про по ве ди и из ле че ња. – Alаsania, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge-
or gia“: 118.

23  The Ge o r gian ma nu script bo ok abroad, 84.
24  Да нас се њен нај ве ћи део чу ва у ма на сти ру Све те Ка та ри не на Си на ју. – The Ge o r gian ma nu script bo ok abroad, 91.
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Про хор.“25 Ти пик ма на сти ра Све тог кр ста из 14. ве ка ни је де таљ но из у ча ван, а на осно ву ме ста 
и вре ме на пи са ња мо же се прет по ста ви ти да при па да но вој ре дак ци ји пра ви ла ла вре Све тог 
Са ве, ко ја су у гру зиј ску мо на шку прак су уве де на у 12. ве ку.26 За би бли о те ку ма на сти ра Све тог 
кр ста ве зу ју се и књи ге ко је се да нас на ла зе у оној Пра во слав ног па три јар ха та у Је ру са ли му 
јер је њи хо во са ку пља ње за по чео њен осни вач. На и ме, пр ву књи гу, ко ју је већ 1038. на ру чио 
Ге ор ги је Про хор, из ра дио је Јо ван Два ли у ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће ног и од но си ла се на 
Зла то у сто ве бе се де на Је ван ђе ље по Ма те ју. То ком 12. ве ка, за по тре бе ма на сти ра пре пи са на 
су и сва че ти ри је ван ђе ља.27 

По ред на ве де них, зна ча јан цен тар гру зиј ске кул ту ре био је и ма на стир Пе три цо ни28 ко ји је 
уста но вио Гри го ри је Па ку ри јан.29 Не ду го на кон град ње згра да у окви ру ма на сти ра, на пи сао 
је и Ти пик (1083).30 Ма на стир је био на ро чи то зна ча јан то ком 11. и 12. ве ка, ка да је у ње му 
ра ди ла и књи жев на шко ла, у ко јој је по себ на па жња по све ћи ва на дог ма ти ци и фи ло зоф ским 
де ли ма.31

Сва ки по ме ну ти ма на стир имао је зна чај у по је ди ним пе ри о ди ма раз во ја гру зиј ске пи сме-
но сти, а ру ко пи си на ста ли у њи ма и да нас пред ста вља ју вр хун ске до ме те књи жног укра са, не 
са мо у Гру зи ји, већ и оста лим зе мља ма на след ни ца ма тра ди ци је Ис точ ног рим ског цар ства. 
Ме ђу њи ма по себ но ме сто за у зи ма ју ру ко пи сне књи ге на ста ле у ма на сти ри ма Све те зе мље, на 
Си на ју и обла сти Тао-Клар џе ти.

Наjстарији гру зиј ски да ти ра ни ру ко пис – књи га про по ве ди Си наи мра вал та ви на стао је из-
ме ђу 863. и 864. го ди не у ма на сти ру Све тог Са ве бли зу Је ру са ли ма, а на кра ју ру ко пи са са чу-
ва ни су по да ци о ме сту из ра де и пи са ру. Да нас се чу ва у ма на сти ру Све те Ка та ри не на Си на-
ју.32 Од илу стро ва них ру ко пи са на ста лих у обла сти Тао-Клар џе ти из два ја се Ади шко је ван ђе ље 
(897), док нај бо љи при ме рак умет нич ке шко ле ове обла сти пред ста вља Ме стиј ско је ван ђе ље 
(11. век) на ста ло у ма на сти ру Ошки.33 Ве ли ке про ме не у укра ша ва њу ру ко пи са, на ро чи то код 
из ра де ми ни ја ту ра, мо гу се пра ти ти од дру ге по ло ви не 10. ве ка, због ко ри шће ња ини ци ја ла и 
ци но бе ра за бо је ње. Од са чу ва них ру ко пи сних књи га из 9. и 10. ве ка са мо су две илу стро ва не: 
го ре по ме ну то Ади шко и Пр во јруч ко је ван ђе ље (на ста ло 936, а из ра да ми ни ја ту ра за вр ше на је 
940) и оба су из ра ђе на у ма на сти ру Шат бер ди. У окви ру Пр вог јруч ког је ван ђе ља са чу ва на је и 
је ди на илу стра ци ја Хри сто вих ис це ље ња об је ди ње на у јед ном ци клу су. Спе ци фич ност ових 

25  Ми о драг Мар ко вић, Пр во пу то ва ње Све тог Са ве у Па ле сти ну и ње гов зна чај за срп ску сред ње ве ков ну умет ност (Бе о град: 
Ви зан то ло шки ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 2009), 39.

26  The Ge o r gian ma nu script bo ok abroad, 62.
27  Ibid., 115.
28  Да нас се на зи ва Бач ко во и на ла зи се на те ри то ри ји Ре пу бли ке Бу гар ске.
29  Гри го ри је Па ку ри јан (пре ми нуо 1086) био је пред став ник ста ре гру зиј ске пле мић ке по ро ди це и ко ман дант у ви зан тиј-

ској вој сци. По што је био вла сник ве ли ких по се да у раз ли чи тим де ло ви ма та да по зна тог све та, ода брао је је дан, где је 
из гра дио ма на стир, за мо на шио се и по ву као из све тов ног жи во та. – Де таљ ни је ви де ти у: Da vid Mer kvi lad ze, Ge or gi ans 
in Byzan ti ne Em pi re in XI cen tury (Gri gol Ba ku ri a nisdz e), 117–129, pre u ze to 28. 8. 2020, http://eprints.tsu.ge/599/1/mer-
kvi lad ze.pdf . 

30  Ори ги нал је из гу бљен, а у На ци о нал ној би бли о те ци Бу гар ске „Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је“ на ла зи се ру ко пи сна књи га 
Ти пи ка из 19. ве ка, ко ја је пре пи са на са ру ко пи са из 13. ве ка на ста лог на остр ву Хи ос у Грч кој, где се и да нас на ла зи. 
– The Ge o r gian ma nu script bo ok abroad, 232, 236–237.

31  Mer kvi lad ze, Ge or gi ans in Byzan ti ne Em pi re in XI cen tury…, 119–121.
32  Jost Gip pert, “The Se con dary Li fe of Old Ge o r gian Ma nu scripts“, Ma nu script Cul tu res Num ber 8 (2015): 99–137, pre u ze to 

17. 7. 2020, https://www.ma nu script-cul tu res.uni -ham burg.de/MC/ar tic les/mc 8_Gip pert.pdf .
33  Ni no Kav ta ria, “Ge o r gian Il lu stra ted Ma nu scripts from Tao-Klar je ti“ (Work re pre sen ted du ring Se a so nal school of The 

Ge o r ge Chu bi nas hvi li na ti o nal re se arch cen tre for ge or gian art hi story and he ri ta ge pre ser va tion, in me mory of Di mi tri 
Tu ma nis hvi li, Tao-Klar je ti hi story and he ri ta ge, mo va ble and imo va ble mo nu ments, Tbi li si, Ge o r gia, Sep tem ber 8–16th 
2019), 200–202, pre u ze to 18. 1. 2021, http://www.gch-cen tre.ge/wp-con tent/uplo ads/2020/01/%E1%83%A2%E1%83%
90%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%97%E1%83
%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%
83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1
%83%9A%E1%83%98-1-1.pdf.
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ру ко пи сних књи га ви дљи ва је и при ли ком по ре ђе ња са оним на ста лим у ре ли гиј ским цен-
три ма из ван Гру зи је, ко ји су би ли под сна жним ви зан тиј ским ути ца јем, као и кроз по на вља ње 
ико но граф ских мо де ла, ор на мен ти ке и илу ми на ци ја. Као при мер мо же да по слу жи Ала верд
ско је ва ђе ље (1054) ство ре но у ма на сти ру Ка ли пос у бли зи ни Ан ти о хи је, а од по себ ног зна ча ја, 
и то не са мо за гру зиј ску умет ност, већ и за из у ча ва ње умет но сти ис точ ног хри шћан ства су и 
је ван ђе ља на ста ла у ма на сти ру Ге ла ти (ра ни 12. век) и са бор ној цр кви у ме сту Мо кви (1330).34

Пре пи си вач ко -пре во ди лач ка де лат ност и нај зна чај ни ја де ла  
ста ре гру зиј ске књи жев но сти

Пр ви ру ко пис на гру зиј ском је зи ку ко ји је са чу ван до да на шњих да на, Му че ни штво све те 
кра љи це Шу ша ник, ство рен је то ком 5. сто ле ћа, а раз во ју пи сме но сти по го до ва ло је и ства ра ње 
пр вих ма на стир ских оп шти на у Кар тли ју и Ка хе ти ју то ком 6. ве ка.35 По чет ком 7. на гру зиј ски 
је зик пре ве ден је и Је ру са лим ски лек ци о нар, као и пр ви хим но граф ски и оми ли тич ки збо р ни ци. 
На и ме, на кон што је у Је ру са ли му уста но вљен ма на стир Све тог Са ве Осве ће ног,36 по ве ћа но је 
пре во ђе ње на гру зиј ски де ла са грч ког, си риј ског, арап ског и јер мен ског је зи ка. То је би ло на-
ро чи то из ра же но у па ле стин ским скрип то ри ју ми ма то ком 9. и 10. сто ле ћа,37 а у ма на сти ру је 
са чи њен и пре вод би блиј ских књи га по знат као Са бат смин ду ри.38

Раз во ју пре пи си вач ко-пре во ди лач ке де лат но сти по себ но су до при не ле гру зиј ско-ви зан тиј-
ске ве зе, а ме ђу нај ста ри јим при мер ци ма гру зиј ске ли те ра ту ре на ла зе се де ло ви Све тог пи сма. 
Од не цр кве них, гру зиј ским ства ра о ци ма узо ри су би ла дела Хо ме ра, Пла то на, Ари сто фа на и 
грч ких тра ги ча ра.39 По ред то га, пре вод Крат ке вер зи је Но мо ка но на Јев ти ми ја Све то гор ца и Ве
ли ког Но мо ка но на ко ји је са грч ког пре вео Ар сен од Икал та (умро око 1125) у дру гој по ло ви ни 
11. ве ка омо гу ћи ли су раз вој цр кве ног пра ва.40 У 12. ве ку41 ство ре но је и кла сич но де ло гру зиј-
ске књи жев но сти, по е ма Ви тез у ти гро вој/пан те ро вој ко жи42 Шо те Ру ста ве ли ја.43 

То ком овог пе ри о да ра ди ле су и две ака де ми је – Ге ла ти и Икал то, ко је су до при но си ле да-
љем раз во ју пре во ди лач ке де лат но сти, из у ча ва њу раз ли чи тих на у ка и ства ра њу ори ги нал них 
де ла. На че лу Ге ла ти ака де ми је био је Јо ан Пе три ци, ко ји се обра зо вао на Ман га на ака де ми ји 

34  Fle ur Dev da ri a ni, “Ge or gian Mi ni a tu re: Key Sta ges of De ve lop ment“ (Work re pre sen ted du ring Se a so nal school of The 
Ge or ge Chu bi nas hvi li na ti o nal re se arch cen tre for ge o r gian art hi story and he ri ta ge pre ser va tion, in me mory of Di mi tri 
Tu ma nis hvi li, Tao-Klar je ti hi story and he ri ta ge, mo va ble and imo va ble mo nu ments, Tbi li si, Ge o r gia, Sep tem ber 8–16th 
2019), 189–192; 194, http://www.gch-cen tre.ge/wp-con tent/uplo ads/2020/01/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%
9D-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%8
3%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E
1%83%90%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A
%E1%83%98-1-1.pdf.

35  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 181.
36  Осно ван 483. го ди не. – Мар ко вић, Пр во пу то ва ње Све тог Са ве у Па ле сти ну и ње гов зна чај за срп ску сред ње ве ков ну умет

ност, 149.
37  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 181–182.
38  Alаsania, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge o r gia“: 123.
39  Va le ri Asa ti a ni, “Se ve ral aspects of ge o r gian-byzan ti ne cul tu ral con tacts“, Pha sis: Gre ek and Ro man Stu di es 2–3 (2000): 

51–53, pre u ze to 20. 7. 2020, https://pha sis.tsu .ge/in dex.ph p/PJ /ar tic le/vi ew/2408/2565.
40  Alаsania, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge or gia“: 124. 
41  Злат но до ба раз во ја сред њо ве ков не Гру зи је, ка да су на че лу др жа ве би ле не ке од нај зна чај ни јих исто риј ских лич но сти 

по пут кра ља Да ви да Гра ди те ља (1089–1123) и кра љи це Та ма ре (1184–1213). – Ba ra mid ze and Ga me zar das hvi li, Ge or
gian li te ra tu re, 14–17.

42  Упо тре ба јед ног или дру гог при де ва за ви си од пре во да на по је ди не је зи ке. По е ма го во ри о при ја тељ ству из ме ђу Ав тан-
ди ла и Та ри је ла ко ји про ла зе ћи кроз раз ли чи та ис ку ше ња тра га ју за Не стан – Да ре јан, Та ри је ло вом љу ба вљу. – Де таљ-
ни је ви де ти: Шо та Ру ста ве ли, Ви тез у ти гро вој ко жи (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1989).

43  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 184.
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у Кон стан ти но по љу44 и усво је на зна ња ис ко ри стио за отва ра ње фи ло зоф ске шко ле у окви ру 
Ака де ми је. За по тре бе сту де на та, пре во дио је фи ло зоф ска де ла и пи сао књи ге из астро но ми је 
и ме те о ро ло ги је. Пр ви рек тор Икал то ака де ми је био је још је дан уче ник кон стан ти но пољ ске 
ака де ми је, пред став ник гру зиј ске фи ло зоф ске те о ло ги је, Ар сен од Икал та.45 Обо ји ца се мо гу 
свр ста ти у нај о бра зо ва ни је Гру зи не, не са мо сво га вре ме на, већ и гру зиј ске на у ке у це ли ни.

По ред раз во ја све тов них на у ка, кроз де лат ност ака де ми ја Ге ла ти и Икал то, то ком це лог 
сред њег ве ка, све до осви та но вог до ба, из у зе тан зна чај има ли су и цен три ду хов не кул ту ре 
– ма на сти ри, за хва љу ју ћи ко ји ма су де ла ан тич ке кул ту ре у пре во ду на гру зиј ски је зик, кроз 
те мат ски раз ли чи те ру ко пи се, са чу ва на до да на шњих да на. Мо же се ре ћи да је и за исто ри ју 
ру ко пи сне књи ге сред њег ве ка ва жна чи ње ни ца да је ве ли ки број ра до ва пи са них на дру-
гим је зи ци ма, чи ји су ори ги на ли из гу бље ни, са чу ван са мо у пре во ди ма гру зиј ских мо на ха46 
од ко јих су нај зна чај ни ји би ли: Јев ти ми је (10. в), Гри го ри је Све то го рац (11. в), Је фрем Мци ре 
(11. в)47 и њи хо ви уче ни ци. Ру ко во ди лац гру пе умет ни ка и пи са ца истог ка ли граф ског сти ла 
у сред њо ве ков ној Гру зи ји имао је на зив мод згва ри (на став ник), а од 15. до 18. ве ка у окви ру 
ра ди о ни ца ра ди ли су и ку ва ри, обу ћа ри, кро ја чи и дру ги. По да ци о на стан ку ру ко пи са, као 
и пре во ди о ци ма, пре пи си ва чи ма и дру ги ма мо гу се про на ћи за бе ле же ни на ње го вом кра ју.48

Раз во ју пре пи си вач ке де лат но сти прет хо ди ла је по ја ва пи сма, а ства ра ње ру ко пи сних књи-
га фор ми ра њу ма на стир ских би бли о те ка, ко је су, као и у дру гим др жа ва ма сред њо ве ков не 
За пад не и Ис точ не Евро пе, а умно го ме и Бли ског ис то ка, омо гу ћи ле очу ва ње ин те лек ту ал них 
са др жа ја на ро да ко ји су жи ве ли, али и да нас жи ве на овим про сто ри ма. То је по себ но ви дљи-
во кроз ути цај ви зан тиј ске кул ту ре и ци ви ли за ци је, ко ја је, у свим зе мља ма ко је ба шти не ње ну 
тра ди ци ју, па и гру зиј ској, да ла зна ча јан до при нос и књи жној умет но сти. 

Ве ли ке би бли о те ке на ла зи ле су се у ма на сти ри ма, црквaма, у окви ру цар ских или фе у дал-
них дво ра ца, а по зај ми ца пу бли ка ци ја из ма на стир ских би бли о те ка би ла је за бра ње на. 

По зна то је да је гру зиј ски краљ Да вид Гра ди тељ (1089–1125) имао по крет ну би бли о те ку, 
а књи ге ко је су јој при па да ле би ле су од го ва ра ју ћег фор ма та и при сту пач не за ко ри шће ње. 
По себ но бо гат ство фон до ва пред ста вља ле су би бли о те ке са бор ног хра ма у Мче ти, ма на сти-
ра Да ви да Га ре џи ја и Ге ла ти, а та ко ђе и оне у Је ру са ли му, на Све тој Го ри и Си на ју. Ве ће би-
бли о те ке има ле су и не ку вр сту ка та ло га. По се бан тип чи ни ле су по ро дич не би бли о те ке ко је 
су осни ва ли мај сто ри ка ли гра фи или пре пи си ва чи, ко ји су ту ра ди ли и бри ну ли о по ве ћа њу 
фон да пу бли ка ци ја ма ко је су са ми пре пи са ли. Оне су, за раз ли ку од ма на стир ских и цар ских 
би бли о те ка, би ле до ступ не ши рем кру гу чи та ла ца. Че сто су отва ра не у окви ру има ња, где је 
пре пи си ва ње књи га био на след ни за нат, а ка ли граф је раз ви јао свој соп стве ни стил и на чин 
пи са ња.49

Тра ди ци ја раз во ја гру зиј ског пи сма и књи жне умет но сти ко ја је за по че та у сред њем ве ку 
и не го ва на кроз ви ше ве ков ну ту ђин ску власт на ста вље на је сре ди ном 19. ве ка ус по ста вља-
њем на ци о нал них уста но ва Гру зи је ме ђу ко ји ма су би ле и би бли о те ке. Уоб ли ча ва њу гру зиј ског 

44  На ла зи ла се у ма на сти ру Св. Ђор ђа у Ман га ни, а на ње ном че лу је био кон зул фи ло зо фи је ко ји је у цар ској хи је ра хи ји 
имао сли чан по ло жај као управ ник Прав не шко ле, од но сно чу вар за ко на – но мо фи лакс. По ред то га, Кон зул је био и 
ста ре ши на ре да у ко ме су се на ла зи ли нај и стак ну ти ји про фе со ри и на уч ни ци Ви зан ти је ко ји ма је он до де љи вао ти ту лу 
фи ло зо фа Се на та. – Luj Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja (Be o grad: No lit, 1976), 421–422.

45  N. Mak hvi lad ze, “At the ori gins of mat he ma tics in Ge o r gia“, Se mi nar of I. Ve kua In sti tu te of Ap plied Mat he ma tics, Re ports 
Vol. 32–33 (2006–2007): 8–10, pre u ze to 19. 7. 2020, http://www.vi am.sci en ce.tsu .ge/re port/vo l32-33/mak hvi lad ze.pdf .

46  Alаsania, “Twenty Cen tu ri es of chri sti a nity in Ge or gia“: 123.
47  Је фрем Мци ре је у гру зиј ску ли те ра ту ру увео но ве те о риј ске прин ци пе по зна те као хе ле но фил ски ме тод пре во ђе-

ња. – Ti na Do lid ze, “Over vi ew of the Ge o r gian Re se arch in to Byzan ti ne and Me di e val Ge o rian Pa ti ri stic The o logy“, Pha
sis: Gre ek and Ro man Stu di es 15–16 (2012–2013): 401, pre u ze to 28. 1. 2020, https://pha sis.tsu .ge/in dex.ph p/PJ /ar tic le/
vi ew/1994/2272.

48  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 189–190.
49  Исто, 195–197.
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би бли о те кар ства до при не ло је и осни ва ње Дру штва би бли о те ка ра Гру зи је ко је, за јед но са 
свим ти по ви ма би бли о те ка, за хва љу ју ћи раз во ју тех но ло ги је, по ве зу је гру зиј ске би бли о те ке у 
је дин ствен би бли о теч ко-ин фор ма ци о ни си стем ко ји мо же да од го во ри зах те ви ма ко ри сни ка 
са вре ме ног до ба. 

Гру зиј ске би бли о те ке и би бли о те кар ство у вре ме ну да на шњем

Са вре ме ни раз вој би бли о те кар ства у Гру зи ји мо же се по сма тра ти кроз де лат ност свих ти-
по ва би бли о те ка: јав них, уни вер зи тет ских, спе ци јал них, школ ских и на ци о нал не, али и де ло-
ва ње Дру штва би бли о те ка ра Гру зи је. 

Пр ва јав на50 би бли о те ка у Гру зи ји осно ва на је 1846. у Тби ли си ју,51 а у вре ме ну док је ова 
др жа ва би ла део Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка (од 1921. до 1991) по сто ја ло 
је 2200 јав них би бли о те ка, ко је су би ле под кон тро лом Ми ни стар ства кул ту ре, а ра ди ле су у 
окви ру ло кал не са мо у пра ве. Од 2007, од лу ком Вла де, упра ву над тре нут но по сто је ћих 1000 
јав них би бли о те ка вр ше ор га ни оп штин ских вла сти. По ред њих ра ди око 1700 школ ских и 150 
спе ци јал них би бли о те ка.52 

Нај зна чај ни ја би бли о те ка у зе мљи је На ци о нал на скуп штин ска би бли о те ка „Иља Чав ча вад-
зе“, ко ја је у сво јој исто ри ји не ко ли ко пу та ме ња ла на зив,53 а сво је да на шње име но си од 2000. 
го ди не.54 Пред ста вља др жав ну ор га ни за ци ју у над ле жно сти гру зиј ског пар ла мен та и нај зна-
чај ни ја је би бли о те ка Гру зи је. За ду же на је за са ку пља ње и омо гу ћа ва ње до ступ но сти јав но сти 
ши ром све та, са да и у бу дућ но сти до ку ме на та (свих фор ма та, у штам па ном или ди ги тал ном 
об ли ку) об ја вље них у Гру зи ји или гру зиј ских ау то ра ко ји су ства ра ли у дру гим др жа ва ма, као и 
оних де ла ко ја се ти чу Гру зи је или Гру зи на. По ред то га, пред ста вља школ ско-ме то дич ки цен тар 
свих за по сле них у би бли о теч кој мре жи, али и кул тур ну, на уч ну и обра зов ну уста но ву Гру зи је. 
Свој рад за сни ва на ста ту ту ко ји је 2006. одо брио пред се да ва ју ћи Скуп шти не, за ко ну о На ци-
о нал ној скуп штин ској би бли о те ци ко ји је до нет 1997. и за ко ну о би бли о теч кој де лат но сти ко ји 
је усво јен го ди ну да на ра ни је. Би бли о те ком ру ко во ди ди рек тор, а у ње го вој над ле жно сти је 
од бор би бли о те ка ра и би бли о теч ких ме на џе ра ко ји је за ду жен за пру жа ње прак тич не по мо ћи 
за по сле ни ма у свим ти по ви ма би бли о те ка у зе мљи.55 Осно ву фон да На ци о нал не скуп штин ске 

50  Као и у дру гим зе мља ма, пи та ње јав но сти би бли о те ка у овом пе ри о ду је про бле ма тич но из раз ло га што се оно од но-
си ло на на чин при сту па фон до ви ма, а не на њихово фи нан си ра ње као у са вре ме ном до бу. У овом слу ча ју о јав ном 
ка рак те ру Би бли о те ке мо же се го во ри ти у по ре ђе њу са би бли о те ка ма ко је су по сто ја ле до та да, нпр. ма на стир ске. 
Упр кос то ме, ви де се ја сне на зна ке пре ла за од функ ци је ко ју би бли о те ка има као чу вар пи са ног на сле ђа ка оп штој 
до ступ но сти фон до ва.

51  Осни ва ње би бли о те ке пр вен стве но је би ло на ме ње но гру зиј ском плем ству, ко је је, на кон што би до би ло основ но обра-
зо ва ње, тре ба ло да се упо зна са ма те ри ја ли ма из обла сти на у ке и књи жев но сти. Да би им се то олак ша ло, не ко ли ко 
чла но ва плем ства би ло је спрем но да из дво ји 30 сре бр них ру ба ља го ди шње за ње но ус по ста вља ње. За јав ност је отво-
ре на 1848. го ди не и у по чет ку је има ла 1300 на сло ва у 3600 при ме ра ка, од ко јих су 153 на сло ва и 333 при мер ка би ла 
о Кав ка зу. Би ла је отво ре на сва ког да на, осим не де ље од 9 до 14 ча со ва. – Au stin Jer sild and Ne li Mel kad ze, “The Di-
lem mas of En lig hten ment in the Ea stern Bor der lands: The The a ter and Li brary in Tbi li si“, Hi story Fa culty Pu bli ca ti ons (35): 
44, pre u ze to 5. 3. 2022, https://di gi tal com mons.od u.ed u/cg i/vi ew con tent.cg i?ar tic le=1035&con text=hi story_fa c_pubs.

52  Ian M. Johnson, Li brary De ve lop ment in the Ge o r gian Re pu blic: Pro blems and Pro gress sin ce the Dis so lu tion of the US SR, pre u ze to 
6. 2. 2021, https://wor ldli bra ri es.dom .edu /in dex.ph p/wor ldlib/ar tic le/vi ew/516/466.

53  Јав на би бли о те ка Ти фли са у ка би не ту глав ног управ ни ка Кав ка за (1846–1850); Јав на би бли о те ка Ти фли са (1850–
1867); Јав на би бли о те ка Тби ли си ја и му зе ја Кав ка за (1868–1913); На уч на би бли о те ка му зе ја Кав ка за (1914–1918); Др-
жав на јав на би бли о те ка Гру зи је (1923–1931); Др жав на јав на би бли о те ка Гру зи је име ном 25. фе бру а ра (1931–1933); 
Др жав на јав на би бли о те ка Гру зи је „Карл Маркс“ (1933–1955); Ре пу блич ка др жав на би бли о те ка Гру зи је (1955–1990); 
На ци о нал на би бли о те ка Гру зи је (1990–1996); На ци о нал на скуп штин ска би бли о те ка Гру зи је (1996–2000). – The Na-
ti o nal Par li a men tary Li brary of Ge or gia, Na me of the or ga ni za tion by years, pre u ze to 10. 3. 2022, https://www.nplg.gov.
ge/?m=176.

54  The Na ti o nal Par li a men tary Li brary of Ge o r gia, Na me of the or ga ni za tion by years.
55  The Na ti o nal Par li a men tary Ilia Chav cha vad ze Li brary of Ge or gia, An nual Re port 2005–2006 to CENL, 1, pre u ze to 28. 3. 

2022, https://www.cenl.org/wp-con tent/uplo ads/2019/07/Ge or gia_an nual_re port_2005-06.pd f.
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Слика 1. Зграда Националне скупштинске библиотеке Грузије56

би бли о те ке Гру зи је чи не ко лек ци је: Дру штва за про мо ци ју пи сме но сти ме ђу Гру зи ни ма,57 пр-
вог управ ни ка Јав не би бли о те ке у Тби ли си ју Ге ор ги ја Гехт ма на, гру зиј ског плем ства, као и 
лич на би бли о те ка Иље Чав ча вад зеа.58 У окви ру фон да на ла зи се и јед на од пр вих књи га на 
гру зиј ском је зи ку, Гру зиј скоита ли јан ски реч ник штам па на 1629. го ди не у Ри му.59 Иа ко је пре-
пи си ва ње књи га у Гру зи ји би ло за сту пље но све до 19. ве ка, пр ва штам па ри ја на ње ном тлу 
отво ре на је 1709. го ди не у Тби ли си ју. У штам па ри ја ма су се, по ред бо го слу жбе них књи га, 
штам па ле и оне на уч ног и обра зов ног ка рак те ра.60 Нај зна чај ни је штам па не књи ге у пр во-
о сно ва ним штам па ри ја ма (ме ђу ко ји ма је и Ви тез у ти гро вој/пан те ро вој ко жи Шо те Ру ста-
ве ли ја) да нас се чу ва ју као део Оде ље ња рет ке књи ге На ци о нал не скуп штин ске би бли о те ке 
Гру зи је.61 Кон вер зи ја ли сних ка та ло га књи га на гру зиј ском је зи ку за вр ше на је то ком 2005. и 
на осно ву то га ство ре ни су елек трон ски ка та ло зи гру зиј ских књи га: пр ви об у хва та пе ри од од 
1987. на да ље; дру ги од 1629. до 1952. и тре ћи од 1953. до 1985. го ди не.62 При ступ ди ги тал-
ним ко лек ци ја ма На ци о нал не скуп штин ске би бли о те ке Гру зи је омо гу ћен је пре ко Ди ги тал не 
би бли о те ке „Иве ри е ли“ ко ја об у хва та ди ги тал не вер зи је књи га, ча со пи са, но ви на, штам па них 
му зи ка ли ја, ау ди о ма те ри ја ла, фо то гра фи ја и ко пи је рет ких књи га, ди сер та ци ја и те за. Ди ги-
тал на би бли о те ка „Ме раб Ма мар да шви ли“ об у хва та ди ги та ли зо ва не ра до ве гру зиј ске кла-
сич не ли те ра ту ре, гра ђан ског обра зо ва ња, еко но ми је, пра ва итд. По ред ње по сто ји и Елек-
трон ска ар хи ва гру зиј ске штам пе 

56  Зграда националне скупштинске библиотеке Грузије, преузето 5. 3. 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/National_
Parliamentary_Library_of_Georgia#/media/File:NPLG_building,_Tbilisi.jpg.

57  Дру штво за ши ре ње пи сме но сти ме ђу Гру зи ни ма по сто ја ло је од 1879. до 1926/27. У окви ру ње га де фи ни са но је не ко-
ли ко ци ље ва: под у ча ва ње гру зиј ског је зи ка у окви ру што ве ћег бро ја ста нов ни ка, пру жа ње по др шке мла дим пи сци ма 
код об ја вљи ва ња ра до ва, ус по ста вља ње гру зиј ског је зи ка у јав ним др жав ним шко ла ма и пре во ђе ње и об ја вљи ва ње 
дру штве но-по ли тич ких чла на ка из зе ма ља За пад не Евро пе. Чла но ви Дру штва по ма га ли су отва ра ње шко ла, књи жа ра 
и би бли о те ка. – Ga bi so nia, “For ma tion of the Ge o r gian Na ti o nal Di sco ur se“: 73.

58  Де таљ ни је ви де ти на: The Na ti o nal Par li a men tary Li brary of Ge or gia, Li brary Col lec ti ons, pre u ze to 20. 7. 2020, https://
www.nplg.gov.ge/in dex.ph p?m=251&ln g=en g.

59  World Di gi tal Li brary, Ibe rian or Ge o r gian Alp ha bet with Prayers, pre u ze to 20. 7. 2020, https://www.wdl.org/en/item/315/.
60  Джа на шиа, Ма ча ва ри а ни и Сур гу лад зе, „Гру зин ская ру ко пи сная кни га“, 197.
61  The Na ti o nal Par li a men tary Li brary of Ge o r gia, Li brary Col lec ti ons, pre u ze to 20. 7. 2020, https://www.nplg.gov.ge/in dex.

ph p?m=251&ln g=en g.
62  The Na ti o nal Par li a men tary Ilia Chav cha vad ze Li brary of Ge o r gia, An nual Re port 20052006 to CENL, 2.
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Слика 2. Галерија Националне скупштинске библиотеке Грузије63

(гру зиј ске но ви не), Ди ги тал на фо то хро ни ка (ди ги та ли зо ва не фо то гра фи је ко је су прет ход но 
би ле не по зна те, а чу ва ју се у по ро ди ца ма или уста но ва ма ши ром Гру зи је), као и апли ка ци ја за 
ан др о ид ко ја об у хва та гру зиј ску по е зи ју 19. и 20. ве ка.64

У окви ру Би бли о те ке на ла зи се и оде ље ње ко је се ба ви на ци о нал ном би бли о гра фи јом и 
ста ти сти ком, а про и за шло је из не ка да шње Књи жне ко мо ре, осно ва не 1924, ко ја се до 2006. 
ба ви ла пру жа њем би бли о граф ских услу га, ка да је ту функ ци ју пре у зе ла На ци о нал на скуп-
штин ска би бли о те ка Гру зи је.65

Као и у оста лим др жа ва ма, по ред раз ли чи тих ти по ва би бли о те ка, за функ ци о ни са ње би-
бли о теч ког си сте ма зна чај ну уло гу има и удру же ње би бли о те ка ра. У том кон тек сту и у Гру зи ји 
нај ва жни ји до при нос раз во ју те о ри је и прак се би бли о те кар ства у са вре ме ном до бу да је Дру-
штво би бли о те ка ра Гру зи је ко је је осно ва но 2000. го ди не. Да би оства ри ло сво је функ ци је, као 
је дан од глав них за да та ка ис так ну та је по тре ба за по ве зи ва њем Дру штва и би бли о те ка пре ко 
раз ме не иде ја и при ме не ино ва ци ја. У ту свр ху ко ри сти ли би се ин те лек ту ал ни и кре а тив ни 
по тен ци ја ли свих ње го вих чла но ва.66 Дру штво би бли о те ка ра Гру зи је раз ви ло је и не ко ли ко 
про гра ма ко ји укљу чу ју са рад њу и рад на сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма, за ко ну о ау-
тор ским пра ви ма ко ји би омо гу ћио ујед на чен при ступ зна њу свим ко ри сни ци ма, ко ри шће ње 
софт ве ра отво ре ног ко да у би бли о те ка ма, као и про гра ме у јав ним би бли о те ка ма ко ји би по-
мо гли одр жи вом раз во ју ло кал не за јед ни це.67

За кљу чак

Књи жна кул ту ре Гру зи је мо же се кон ти ну и ра но пра ти ти од сред њег ве ка до са вре ме ног 
до ба, а ње но ства ра ла штво, по себ но то ком 9. и 10. сто ле ћа, ве о ма је зна чај но за на сле ђе свих 
пра во слав них на ро да јер су по је ди ни пре пи си де ла књи жев но сти из ан тич ких вре ме на са-
чу ва ни ис кљу чи во за ла га њем гру зиј ских мо на ха. Кроз де лат ност мно го број них ма на сти ра, 

63  Галерија Националне скупштинске библиотеке Грузије, преузето 6. 3. 2022, https: // 1tv.ge/ audio / pikis - saati - erovnuli -  
biblioteka - ilia - chavchavadzis-erovnuli-premiit-dajildovda/

64  CENL Li bra ri es’ on li ne col lec ti ons, pre u ze to 29. 3. 2022, https://www.cenl.org/cenl-li bra ri es-on li ne-col lec ti ons-full-list/.
65  Johnson, Li brary De ve lop ment in the Ge or gian Re pu blic: Pro blems and Pro gress sin ce the Dis so lu tion of the US SR.
66  Abo ut Ge o r gian Li brary As so ci a tion, pre u ze to 1. 1. 2022, http://www.ge la.or g.ge /en /abo ut.
67  What we do, pre u ze to 24. 3. 2022, http://www.ge la.or g.ge /en /no de/163.
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по себ но у Све тој зе мљи, Си на ју и на Све тој Го ри, као и ака де ми ја ко је су у Гру зи ји осно ва не 
на те ме љи ма ви зан тиј ске уче но сти, уве ћа ва ли су се и би бли о теч ки фон до ви раз ли чи тих ти по-
ва би бли о те ка, ме ђу ко ји ма су нај број ни је би ле ма на стир ске. Мо же се ре ћи да се због че стих 
пе ри о да ту ђин ске вла сти кул ту ра пи сма, књи ге и би бли о те ка на те ри то ри ји Гру зи је очу ва ла 
за хва љу ју ћи за ла га њу цр кве них ве ли ко до стој ни ка и кра ље ва ко ји су им би ли по кро ви те љи, да 
би свој раз вој на ста ви ла тек у 19. ве ку. 

Штам пар ска де лат ност за по че та је из ван гра ни ца Гру зи је, у Ри му, где је пр ва књи га на гру-
зиј ском је зи ку штам па на у 17. сто ле ћу, али је, за хва љу ју ћи то ме, ство ре на мо гућ ност за њен 
да љи раз вој, што се и до го ди ло не пу них сто ти ну го ди на ка сни је, ка да се штам па ри ја отва ра и 
у пре сто ни ци Гру зи је.

Са вре ме на би бли о теч ка де лат ност у Ре пу бли ци Гру зи ји пр вен стве но се осла ња на де лат ност 
На ци о нал не скуп штин ске би бли о те ке Гру зи је, али и не ко ли ко хи ља да дру гих би бли о те ка. У са-
рад њи са њи ма сво ју ми си ју, кроз раз ли чи те про гра ме спро во ди и Дру штво би бли о те ка ра Гру зи је. 
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Be low the Ca u ca sus Mo un ta ins:  
Ge o r gian Bo ok Cul tu re from An ti qu ity to Mo dern Ti mes

Sum mary
The book culture of Georgia can be continually traced from the Middle Ages to our time. Its creations, especially 
from the 10th and 11th centuries AD, are very important as part of the common heritage of all Orthodox peoples 
because some transcripts of Greek and Roman works are saved only thanks to the efforts of Georgian monks. As 
part of activities of numerous monasteries, particularly in the Holy Land, at Sinai, and the Mountain Athos, as well 
as of academies established in Georgia and rooted in Byzantine learned thought, book collections of various types 
of libraries were growing through time. The largest collections were at monasteries. It could be said that cultures 
of writing, book and libraries in Georgia, in spite of many periods of foreign rules, were preserved thanks to the 
efforts of church high officials and kings who were their patrons. These cultures continued to grow only since the 19th 
century.

This work describes the manuscript and printed tradition of Georgia from the first written book until the modern 
age, with special attention to creation of manuscripts and libraries that existed in a wide area stretching from the 
Middle East to Eastern Europe. Among them the most important were Iviron on the Mountain Athos, Saint Catherine 
monastery, as well as the one near Jerusalem and the western province of middle age Georgia – Tao-Clarjeti, whose 
calligraphic school, as well as the one in Jerusalem was of special importance. They, along with the 12th century 
academies of Gelati and Ikalto were important educational centres for clerics.The age of printed books begins with 
the seventeenth century, though the chronology of the Georgian manuscript book because of specific cultural and 
historical moments goes into the 19th century.

Modern libraries and librarianship is described through the work of National Parliamentary Library of Georgia in 
which some of the oldest books written in the Georgian language are kept. Georgian Library Association has a special 
interest in the formation of library science, too, as well as other types such as like public, university and special 
libraries. 

Keywords: Georgia, book culture, medieval manuscripts, Iviron monastery, Saint Catherine’s monastery on Mountain 
Sinai, Tao-Clarjeti, medieval education, Gelati academy, Ikalto academy, printing, libraries, National Parliamentary 
Library of Georgia, Georgian Library Association
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