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Рукописне књиге манастира Рођења пресвете Богородице на Цетињу 

Резиме  

 

 Рукописна збирка манастира Рођења пресвете Богородице на Цетињу данас 
обухвата 85 књиге. Збирка какву данас познајемо састоји се од двије независне 
цјелине. Прву чине рукописи који су од давнина припадали манастиру, а други дио 
чине 34 рукописа који су 1885. године пренијети на Цетиње из манастира Пиве.  Из 
непознатих разлога, дио пивске збирке остао је у манастиру, те Пива данас 
посједује малу збирку од 8 рукописа.  Рукописи који припадају Цетињском  
манастиру настајали су у дугом временском распону од XIII па све до краја  XVIII 
вијека.  

 Манастир je 1485. године подигао Иван Црнојевић; у њега је било пренијето  
сједиште Зетске митрополије којe је основао још Свети Сава приликом 
реорганизације епархија Српске цркве по добијању аутокефалности (1219).  
Манастир је од свог оснивања био не само вјерско, него и духовно средиште.  У 
прилог овоме говори и чињеница да је у њему у периоду  1493- 1496. године радила 
прва јужнословенска штампарија у којој су се штампале књиге литургијске намјене 
(октоих, псалтир с последовањем, молитвеник, цвијетни триод). Упоредо са 
оснивањем манастира, започело је и формирање његове библиотеке, те су у прво 
вријеме рукописи били прикупљани из већ постојећих фондова, у првом реду из  
манастира са  Скадарског језера. Сачувано је више података о преписивачкој 
активности која се у манастиру одвијала од тренутка његовог оснивања. Попис 
манастирских рукописа сачинио је  епископ црногорски и приморски кир Рувим 
1593. године и то је први поуздан податак о обиму и саставу манастирске 
библиотеке. Рувим је набројао 42 књиге.  

 Други дио данас постојеће збирке чине рукописи манастира Пиве.  Овај 
манастир је задужбина Саватија, у то вријеме митрополита херцеговачког, потоњег 
патријарха српског (1573-1587). Саватије је манастир основао 1568. године и у то 
вријеме му је приложио већи број рукописа. Записи који се налазе у већем броју 
рукописа из Пиве  свједоче о постојању активног скрипторија који је радио током 
XVI  и XVII вијека. Манастиру су били прилагани и рукописи настали на Светој 
Гори.  



 Но, нијесу сви рукописи који се данас налазе у цетињској збирци настали 
само у два поменута скрипторија. Њој припадају и старији рукописи који су 
несумњиво настали у другим скрипторијима; током бурних вјекова  који су 
услиједили послије губитка државне самосталности, књиге су напуштале  своје 
библиотеке и лутале широм простора које је насељавао српски народ. Тако се у 
цетињској збирци  нашло и једно изборно јеванђеље из времена краља Милутина 
(Цетиње 11).  

        Трагање за рукописима  који се на било који начин могу везати за манастир 
Рођења пресвете Богородице на Цетињу и манастир Пиву, дало је неочекиване 
резултате.  У разним збиркама пронађен је још 31 рукопис који је у неком тренутку 
био у једном од два манастира чији се рукописни фондови  данас чувају у 
Цетињском манастиру. То значи да се у овом тренутку може говорити о 115 
рукописа цетињско-пивског фонда. Записи у свим цетињским рукописима  
представљају значајан, а недовољно искоришћен, извор података за реконструкцију 
не само рукописних фондова поменутих манастира, већ и путева којима се српска 
књига кретала од краја XV па све до почетка   XIX  вијека.    

 Основна карактеристика цијеле збирке јесте та, да се ради скоро искључиво 
о литургијским рукописима који су имали сасвим практичну употребну вриједност. 
Осим њих, ту су и зборници правног карактера (Синтагма Матије Властара и 
Номоканон) без којих се не може замислити живот једне уређене хришћанске 
заједнице.  

  

 

Кључне ријечи: Манастир Рођења пресвете Богородице на Цетињу, манастир 
Пива, Света Гора,  Иван Црнојевић, Саватије, литургијске књиге, скрипторијум, 
збирка рукописа.   
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THE MANUSCRIPT BOOKS AT THE MONASTERY OF THE NATIVITY OF 
BLESSED VIRGIN MARY IN CETINJE 

 

Summary 

 

The manuscript collection of the Monastery of the Nativity of Blessed Virgin 
Mary in Cetinje today includes 85 books. The collection such as it is today consists of 
two independent groups. The first group includes the manuscripts that have belonged to 
the monastery since the old days; the other group consists of 34 manuscripts which were 
transferred to Cetinje from the Piva Monastery in 1885. For unknown reasons, a part of 
the Piva collection has remained at the monastery and today Piva houses a small, 8-piece 
collection. The manuscripts in possession of the Cetinje Monastery were created over a 
long period of time: from the 13th to the late 18th century. 

The monastery was founded in 1485 by Ivan Crnojević and it became the seat of 
the Metropolitanate of Zeta, which was established by Saint Sava during his 
reorganization of the Serbian eparchies after the church had become autocephalous in 
1219. Ever since its foundation, the monastery has served as both a religious and a 
spiritual center. This is illustrated by the fact that from 1493 to 1496 the monastery 
housed the first South Slavonic printing press which printed liturgical books (octoechos, 
psalter with suplements or posledovanje, prayer book, festal triodion). Immediately after 
the founding of the monastery, the formation of its library was begun; at first, 
manuscripts were collected from existing funds, primarily from the monasteries on Lake 
Skadar. Some information about the transcribing activities of the monastery, which began 
immediately after its establishment, has survived to this day. In 1593, the Bishop of 
Montenegro and the kir of the Littoral Ruvim made a catalogue of the monastery’s 
manuscripts and this is the first reliable evidence about the size and composition of the 
monastery’s library. Ruvim’s list included 42 books.  

The second part of the existing collection consists of manuscripts from the Piva 
Monastery. This monastery was the endowment of Savatije, who at the time served as the 
Metropolitan of Herzegovina and would go on to become the Patriarch of Serbia (1573-
1587). Savatije founded the monastery in 1568 and gifted a number of manuscripts to its 
library. Inscriptions found in a number of Piva manuscripts reveal the existence of an 



active scriptorium that operated during the 16th and 17th century. The monastery also 
received some manuscripts created at Mount Athos. 

However, not all manuscripts in the current Cetinje collection originate from these 
two scriptoria. The collection also includes older manuscripts which were certainly 
written in other scriptoria. In the turbulent centuries following the loss of state 
independence, books left their libraries and often changed locations in the areas inhabited 
by the Serbian people. Thus, the Cetinje collection, for instance, includes a service gospel 
(aprakos) dating from King Milutin’s time (Cetinje 11).  

The search for manuscripts which could possibly be associated with the 
Monastery of the Nativity of Blessed Virgin Mary and the Piva Monastery has yielded 
unexpected results. Another 31 manuscripts that were at some point kept at either of the 
two monasteries whose collections are today housed at the Cetinje Monastery have been 
discovered in various collections. This means that the Cetinje-Piva collection can today 
be considered to include a total of 115 manuscripts. Inscriptions in all Cetinje 
manuscripts offer an important – albeit inadequately exploited – source for reconstructing 
the manuscript collections of these two monasteries as well as the paths travelled by 
Serbian books from the late 15th to the early 19th century.   

The key characteristic of the entire collection is that it consists almost entirely of 
liturgical manuscripts with a very practical purpose and utilitarian value. In addition to 
these, the collection includes legal codes (Syntagma Canonum by Matthew Blastares and 
the Nomocanon) which would have played a crucial role in the life of an orderly 
Christian community.  

 

Key words: Monastery of the Nativity of Blessed Virgin Mary, Piva Monastery, Mount 
Athos, Ivan Crnojević, Savatije, liturgical books, scriptorium, manuscript collection 
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Увод 

 

Манастир Рођења пресвете Богородице на  Цетињу данас поседује збирку од 

87 рукописа. Од тог броја, 85 чине основни део збирке која се коначно формирала 

1885. године, када су на Цетиње били пренети рукописи из манастира Пиве.  

Накнадно су (1961) у тај фонд ушла још два рукописа:  Милешевски панегирик – 

донет из манастира Острог, и Дивошево јеванђеље – рукопис пронађен у цркви 

Светог Николе у Подврху (код Бијелог Поља). Ова два рукописа немају сигнатуре, 

него се воде као рукописи без броја. 

 Интересовање за цетињске рукописе датира још од тридесетих година XIX 

века, када је Анджеј Кухарски, професор Варшавског универзитета, посетио 

Цетиње и објавио први научни рад о рукописима које је ту имао прилике да види.  

Током XIX века, део рукописа је био однет из манастира; један део је био продат 

иностраним библиотекама, а други је био поклоњен Српском ученом друштву. 

Рукописи који су остали у збирци, били су предмет научне пажње локалних 

истраживача, те се у последњим деценијама XIX века у периодичним 

публикацијама појавило више  прилога који су се бавили појединим рукописима 

манастира Пресвете Богородице на Цетињу.   

 Свест о значају ове рукописне збирке била је стално присутна у црногорској 

средини, али су  озбиљна и систематична истраживања започела тек између два 

светска рата, када се збирци посветио Душан Вуксан, професор цетињске гимназије 

и управник Државног музеја на Цетињу. Вуксанов методолошки приступ био је 

сасвим у складу са тада уобичајеним начином проучавања средњовековних 

рукописа.  После Другог светског рата настављена су научна проучавања 

цетињских рукописа. Немерљив  допринос овим истраживањима дао је Владимир 

Мошин, који је први скренуо пажњу на значај филигранолошког датирања 

средњовековних рукописа писаних на папиру. Мошин се посебно бавио управо 

збиркама рукописа који гравитирају овом подручју, те је посебно обрадио збирке 

манастира у Полимљу. Поједини рукописи били су предмет посебне пажње 
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научника приликом истраживања историје ћирилске писмености и очувања 

средњовековних књижевних традиција у овим крајевима током векова робовања 

под Турцима.  

 Захваљујући  публикацији коју су припремили Петар Момировић и Љупка 

Васиљев, цетињски рукописи су прецизно датирани  на основу проучавања 

водених знакова хартије на којој су писани.1  Тиме су постављени поузданији 

хронолошки оквири који омогућавају да се рукописи темељно истраже. У тој 

публикаци, међутим, сам садржај рукописа није био предмет посебних 

интересовања.  И поред несумњивог напретка у проучавању рукописа цетињске 

збирке, многа питања и даље су остала неразјашњена.  

Основни задатак овог  истраживања јесте да проучи садржај цетињских 

рукописа и да установи, у мери у којој је то могуће,  њихово порекло (уколико нису 

настали у скрипторију Цетињског манастира или пивском скрипторију), као и 

путеве којима су доспели на Цетиње. То је пут да се упознају укупне духовне и 

културне прилике Црне Горе у периоду од XV до  XVIII века.  Наравно, при томе је 

неопходно водити рачуна о томе да је данас постојећа збирке састављена од две 

независне целине, те се свака од њих мора посматрати понаособ, зато што је свака 

од њих имала свој посебан развој.  Стога ће исти истраживачки принципи бити 

примењени и на збирку рукописа манастира Пиве. Значајан, а недовољно 

искоришћен извор, представљају бројни записи који у великој мери осветљавају 

историју сваког појединачног рукописа, мада су информације које они пружају 

понекад прикривене те треба дубље трагати. Записи ових рукописа  нису значајни 

само за познавање историје самих књига, у њима се налазе и бројни подаци који 

осветљавају историју и улогу цркве у  поменутом периоду.  

 

 

 

 

 
                                                 
1 П.Момировић, Љ.Васиљев,  Ћириличке рукописне књиге Цетињског манастира: XIV-XVIII век, 

Цетиње 1991.  
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Структура рада 

 

 Предмет нашег истраживања је састав и карактер збирке ћирилских 

рукописа који се данас чувају у манастиру Рођења пресвете Богородице на Цетињу.  

Збирка каква данас постоји  формирана је 1885. године обједињавањем рукописних 

фондова Цетињског манастира и  манастира Пиве. У то време збирка је имала 85 

јединица, а 1961. године придодата су јој  још два рукописа – Милешевски 

панегирик и Дивошево четворојеванђеље.  Коначни број рукописа који су предмет 

нашег проучавања је 87.   

 Узимајући у обзир чињеницу да цетињска збирка не представља органску 

целину, неопходно је било прво цетињску и пивску збирку проучити као засебне 

целине, а затим извести и обједињујуће закључке.  

 Манастир на Цетињу је од свог оснивања (1484) био седиште Зетске 

митрополије. Такав статус условио је значај и улогу коју је овај манастир имао у 

вековима који су уследили. Манастир Пива, чије је зидање започело 1576. године, 

задужбина је Саватија Соколовића, митрополита херцеговачког и блиског рођака 

Макарија Соколовића, првог патријарха обновљене Патријаршије са седиштем у 

Пећи. Саватије је 1586. године избран за српског патријарха, али је исте године и 

умро.  Већ сама чињеница да је један манастир, задужбина обласног господара, 

постала седиште митрополије, а други је задужбина митрополитова, довољно 

казују о  улози и значају оба центра.  У складу са старом средњовековном 

традицијом у седиштима епископија и митрополија постојали су добро 

организовани скрипторији, зато што је један од њихових задатака било и 

опскрбљивање подручних манастира и цркава потребним богослужбеним књигама. 

У оба манастира од самог њиховог оснивања радили су скрипторији, о чему 

сведоче бројни записи у сачуваним рукописима.  Осим тога, у оба манастира су 

пристизали рукописи из других преписивачких центара, било као поклон, било зато 

што су били наручени. У рукописним збиркама Цетињског манастира и манастира 

Пиве налазе се и рукописи којима се не зна порекло, а потичу из времена када ни 
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један од два поменута манастира још није био основан. Логично је претпоставити, 

да су ови рукописи настали на територији која гравитира  Цетињу и Пиви, мада 

није искључено ни да су дошли из неких удаљенијих крајева.    

 Познато је да је део рукописа  манастира Рођења пресвете Богородице током 

XIX века био отуђен те данас припада рукописним збиркама иностраних 

библиотека (Хрватска, Русија, Аустрија).  

 Основна хипотеза од које се пошло у овим истраживањима јесте да оба 

манастира чије се рукописне збирке данас чувају на Цетињу представљају значајна 

културна средишта, нарочито у време турске доминације, Цетињски манастир 

одржавао је живе везе са другим значајним преписивачким центрима тога времена.  

 У првој фази истраживања пошло се од прегледања архивских фондова који  

би могли пружити одређене информације. Ту је посебно значајна архивска грађа 

која се чува у Митрополији црногорско-приморској.  Затим је сваки рукопис 

проучен са археографског и кодиколошког становишта. Посебан значај имају 

бројни записи који се налазе у овим  рукописима.  Записи су по свом садржају 

разнородни и настајали су у различито време.  Пажњу су нам у  првом реду 

привукли записи писара или наручилаца рукописа, а такође и записи из којих се 

може стећи  представа о  путу који је рукопис, који није настао у цетињском или 

пивском скрипторију,  прешао од места свог настанка  до крајњег одредишта. 

Овакав приступ омогућио је да се истражи једно шире подручје и кретање књига и 

писара  не само на подручју Зетске (Црногорске) и Херцеговачке митрополије, него 

и њихове везе са другим значајним манастирима нпр. са Светом Тројицом код 

Пљеваља, Шудиковом, Хиландаром.  Динамичне везе одржавале су се са 

појединим манастирима у Полимљу, то је подручје које је природно гравитирало 

према средњовековној Зети. Обиље података пружају бројни записи у овим 

рукописима, при чему се види да су оба манастира чије се збирке посматрају 

добијала посебну пажњу из Пећи, седишта обновљене Патријаршије.  Патријарх  

Арсеније IV посетио је 1727. године манастир Пиву, те је том приликом оставио 

својеручну белешку о тој посети у рукопису  Цетиње 38 (Пива 21). Ова чињеница 

свакако указује на  велики углед који је Пива имала у то време.  
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 Првобитно је било планирано да се рад састоји из три целине. У првој би 

био преглед резултат досадашњих истраживања и историјски увод, у коме би се 

представиле историјске прилике у којима су Цетињски манастир и Пива били 

основани и живели.  У другом делу би били представљени сви рукописи цетињске 

збирке  каква данас постоји, као и рукописи који се на било који начин могу 

повезати са манастиром Рођења пресвете Богородице. У трећем делу би се пажња 

посветила Милешевском панегирику, Симеоновом типику, Дивошевом 

четворојеванђељу.  

 Међутим, током прикупљања грађе  и њене обраде, показало се да би боље 

било до извесне мере модификовати  првобитно замишљену схему рада.  Рад 

започиње уводним одељком у коме је  темељно приказан досадашњи ток 

истраживања рукописа цетињске збирке, као и резултати обављених истраживања.  

Основни део рада подељен је у две главне целине;  прва је подељена на два дела – у 

првом су приказани историјски оквири истраживања, историјат црквене 

организације (Зетске епископије/митрополије и, касније,  Црногорске 

митрополије), као и оснивање Цетињског манастира.  У другом одељку првог дела, 

обрађен је духовни и културни живот области које су биле под јурисдикцијом  

двеју поменутих епархија, као и  Захумско-херцеговачке митрополије која се са 

додиривала.  у свакој од њих има више краћих одељака у којима су представљени 

историјски и хронолошки оквири истраживања. Обрађени су скрипторији који су 

постојали у манастирима на обалама Скадарског језера, са посебним освртом на 

јединствену појаву у животу српских земља у позном средњем веку – на преписку 

између Јелене Балшић и њеног духовника Никона Јерусалимца. Ту је изложен 

историјат Зетске епископије (митрополије), оснивање манастира на Цетињу  и 

манастира Пиве, анализиран је рад скрипторија који су радили у овим 

манастирима, а такође и састав пивске и цетињске збирке рукописа.   

 Други део рада састоји се од три каталога/описа рукописа. У првом каталогу 

обрађени су рукописи збирке Цетињског манастира каква данас постоји.  У другом 

каталогу прикупљени су подаци о рукописима који се поуздано могу повезати са 

манастиром Успења пресвете Богородице на Цетињу, а данас припадају 

различитим збиркама рукописа у иностранству. У трећем, најкраћем попису, 



6 

 

изложени су подаци  о рукописима који су некад припадали Цетињском манастиру 

или Пиви, познати су из литературе, али се не зна где се тренутно налазе. Уз сваки 

рукопис који је поменут у овом делу рада наведена је литартура.  

 На крају следи закључак у коме су сумирани резултати спроведених 

истраживања.   
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Историјат проучавања рукописних књига манастира 

Рођења пресвете Богородице на Цетињу 

 

         

  Први помен библиотеке манастира Рођења пресвете Богородице на Цетињу 

потиче из 1593. године.  Те године је црногорски митрополит Рувим I у цетињском 

рукопису који данас има сигнатуру 32 (Минеј за април са пролошким житијима) 

забиљежио да манастирска библиотека посједује 42 рукописне књиге. Запис, у 

коме су те књиге тачно набројане, налази се на првом 1б листу рукописа и гласи:   

�� ���� �	
� ���
�� � �������� ����
�� 	������. � �
�� �
 � ��
 �� �
ћ� ������ �
�
��	� �
 

������: �� ������
, 
������, �!�	����, �" ������
�
, �� �	�����
���, �����������, �����, 

�	
#������, �� $
����	
, �"  ����	���, ���� �
���, �� �
�����
 �����
, �� �
�
, �� �	�%�
 ���
, �� 

�	�%�
 �	�����
, ��� ���
�� ���#����, 
� %�#����� � ����� $
���	� � ��
 � �	� #�����& ���
!��. 

'���
 �� �
ћ� ���
�
(� �� � ����.2  Франческо Леонарди, изасланик римске Курије, који 

је 1638. године посјетио Цетињски манастир, забиљежио је да манастир посједује 

библиотеку састављену од књига „писаних на илирско-српском језику“.3 Но, то је 

тек узгредна биљешка једног путника који је прошао овим крајевима. Вијести које 

су о манастирској библиотеци оставили  владика Рувим и Леонарди, мада се могу 

посматрати и тек као успутне биљешке, имају за истраживаче вредност  важног 

извора.  Скоро двјеста година касније (1829), манастир је посјетио Анджеј 

Кухарски, професор Варшавског универзитета. Том приликом он је саставио попис 

рукописа које је затекао у манастиру.4 Кухарски је забиљежио само основне 

                                                 
2 Стојановић ССЗН I 1908;  ССЗН IV 7605.  
3 Јачов  1986, 353-355. 
4
 Kuharski 1829, 122-150.  
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податке о садржају  рукописа, материјалу на коме је он написан, димензијама 

књиге. Исписао је и неколико записа,  на примјер из рукописа ,,Dogmatik Ponoplia“ 

или Wseoružstvo bogoslovija: Sija knjiga izpisa se povelenijem blazenago i 

preosveštenago Archiepiskopa Pekskago i Patriarcha wscjeh srbskych i podunawskich 

zeml' nastojaniem ze i kupljeju zlata smjerennago manšago w Archierejch Archiereja i 

wo rabjech bozich raba Kir Dionisiya w leto 7076 t.g. (1568).   На његовом прилично 

оскудном попису нашлo се 14  рукописних књига.5 То су била: 2 четворојеванђеља, 

2 псалтира,  1 типик, 1 догматик,  2 минеја – за мјесец април из 1560.г. и за мјесец 

децембар из 1572.г., један зборник са  житијима светих и двије друге рукописне 

књиге које није идентификовао зато што су биле оштећене, без почетка и краја и 

без икаквих других података који би олакшали њихову идентификацију;  1 рукопис  

који је добио од митрополита, са разним садржајима, између осталога, и хронику у 

којој стоји,,I Blgari Christiany byše, i slovesa slovenskaa s’stawise se Stym Kyrilom w 

ljeto 6330 (t.g.822 po Christ)“, као и 1 једну пергаментну књигу такве форме какве су 

биле најстаријих Грка тј. не слаже се у табацима већ се савија у виду свитка. 

Преписао је и запис из једне књиге у коме се помиње да је књига припадала 

извјесном попу Теофану, а писао је неки поп Љубислав.  

Кухарски је том приликом регистровао   и неколико штампаних књига на 

које је наишао, а поменуо је  и пергаментну повељу Ивана Црнојевића из 1485 

године. 

Фонд Цетињског манастира значајно је увећан 1885. године, када је књаз 

Никола I пренио 34 рукописа из манастира Пиве.  

Кратак текст о преносу рукописних књига објавио  је Марко Драговић.6 Том 

приликом Драговић је издвојио записе из једног броја пивских рукописа: бр. 5, бр 

9,  бр. 11, бр. 12, бр. 36, бр. 64, као и из цетињских рукописа (32 и 66). Највећу 

пажњу при томе  посветио је Изборном јеванђељу писаном на пергаменту за које је 

констатовао  да је веома старо и да потиче с краја XIII  вијека, вјероватно из 

                                                                                                                                                 
 

5 Kucharski  1829, 126-127. 
6 Црногорка   1884, I (бр. 22, 29; XI, 256); 1885, II  (бр. 7, 21). 
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времена краља Милутина. Примијетио је  и да је на посљедњем листу млађим 

рукописом написан  „чин агрипине“односно бдења, као и да се поред цара Стефана 

Уроша помиње „Сава богоносац“, те је претпоставио  да се ради о Сави Немањићу, 

архиепископу српском. Драговић даље наводи да се међу књигама које су из Пиве 

донете у Цетињски манастир налазе октоиси, минеји, јеванђеља и друге  црквене 

књиге, а између осталих и два Октоиха првогласника Ђурђа Црнојевића из 1493–

1494. године, два Октоиха првогласника војводе Божидара Вуковића 

Подгоричанина из 1537.г.,  као и један Саборник из 1538. године. Драговић је 

записе из пивских и цетињских рукописа објавио у часопису „Црногорка“  за 1884–

5. годину одакле их је преузео Љубомир Стојановић.7   

Између два свјетска рата ову збирку је дјелимично обрадио и Душан 

Вуксан, професор Цетињске гимназије и управник Државног музеја на Цетињу.8 

Вуксан је направио трећи попис цетињске збирке и прецизније је oдредио називе 

рукописа према њиховом садржају, дао је сигнатуру, димензије рукописа, број 

писаних редова на страници, број свешчица, кратак опис повеза и стање у каквом је 

рукописе затекао. Такође је обратио пажњу на језик, писмо и записе у рукописним 

књигама. Вуксан је у свом раду  примијенио методологију која је тада била опште 

прихваћена у описивању средњовјековних рукописа.  

У вријеме када је Вуксан проучавао збирку,  у манастиру су се налазила 84 

рукописа,  повезана у 80 свезака: 9 Четворојеванђеља (бр.1–9), два Изборна 

јеванђеља (бр.10–11), једно Тумачење јеванђеља (бр. 12), четири Апостола (бр. 13–

16), једно Тумачење апостола (бр. 17), деветнаест Минеја (бр. 18–36), два Триода 

(бр.37–38), седам Псалтира (бр. 39–45), један Октоих (бр. 46), пет Служабника 

(бр.47–51), један Требник (бр. 52), један Пролог (бр. 53), два Патерика (бр. 54–55), 

три Номоканона (бр. 53–58), три Љествице (бр. 59–61), један Акатист (бр. 62), један 

Канон Богородици (бр. 63), један Панегирик (64), једна Диоптра (бр. 65), два 

зборника житија  (бр.66–67), седам  Поука светих отаца (бр. 68–74), пет Бесједа 

светих отаца (бр. 75–79), два Поменика (бр. 80–81), један Тропар васкрсни (бр. 82), 

двије Историје (бр. 83–84), једна Чудеса Богородице (бр. 85). Вуксан је установио 
                                                 
7 Стојановић , ССЗН   I, II, III, IV, V, VI. Сремски Карловци (1902- 1927) 
8 Вуксан  1936б,  190-221. 
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да ови рукописи потичу из различитих периода: два из  XIV вијека, четрнаест из 

XV вијека, шеснаест из XVI вијека,  тринаест из XVII вијека,  два из XVIII  вијека и 

два из XIX  вијека. Тринаест рукописа датирао је према записима који су у њима 

сачувани; у 15 су забиљежена имена писара. Вуксан је у обради рукописа навео да 

је српском редакцијом писано 78 рукописа, македонском четири  и  

рускословенском три.  Вуксан се, поред  обраде рукописне збирке, бавио и 

историјом проучавања рукописа Цетињског манастира.9 Поредећи претходна два 

сачињена списка рукописа, онај  из 1593. године који је саставио владика Рувим II 

и попис професора Кухарског, Вуксан је запазио да се у периоду од краја XVI  па 

до прве половине XIX вијека, манастирски књижни фонд прилично смањио. Са 

списка Кухарског Вуксан је идентификовао   4  рукописа  – бр 1, 32, 53 и 66. 

Вуксан је претпоставио да су две књиге – Изборно јеванђеље  (бр. 11) и Синтагма 

Матије Властара  (бр. 57) с краја XIV вијека – могле припадати најстаријем 

манастирском фонду. Констатовао је да су у међувремену нестала три рукописа: 

Типик, Законик и Служабник попа Теофана. Вуксан  је сматрао да су то били 

највреднји рукописи у збирци. Он је установио да Цетињски манастир у својој 

збирци посједује 34 рукописне књиге пренете из Пивског манастира; 28 рукописа  

су пренесени из других манастира; 6 су припадали најстаријем манастирском 

фонду. За 11 од побројаних рукописа  не зна како су доспјели у Цетињски 

манастир. По Вуксановом  мишљењу највреднији пивски рукописи су бр. 11,   57,   

6 , 9,  12,  37,  44 и  56. Вуксан је на основу чињенице да је у међувремену нестао 

један број књига које је Кухарски видио у манастиру, закључио да се о збирци није 

водила потребна брига. Не зна се како су неки рукописи доспјели у Биљарду.10 

Међу њима  је запазио два  јеванђеља за која је претпоставио да би могла бити прва 

два са списка Кухарског. Затим је Вуксан поменуо  изложбу у Лондону 1907. 

године, на коју су били послати неки рукописи са Цетиња; књиге су по завршетку 

изложбе враћене, али по избијању Првог свјетског рата овим књигама се изгубио 

траг.  Завршавајући проучавање историје цетињских рукописа, Вуксан је указао на  

потребу формирања црквеног музеја. 
                                                 
9 Вуксан 1939, 93-100. 
10 Митрополитска резиденција, коју је подигао Петар II Петровић Његош 1838 године. 
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Послије Другог свијетског рата збирка рукописних књига била је предмет 

интересовања многих истраживача и научних радника. Међу њима се истиче Ђорђе 

Сп. Радојичић, који се  критички осврнуо на Вуксанов  рад,  у првом реду на  

датирање рукописа,  али и на друге пропусте.11  Радојичић се критички осврнуо на 

описе следећих рукописа: бр.11, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 37, 38, 39, 

42, 43, 44, 46, 53, 54, 56, 60, 65, 68, 73, 75, 83 i 84.  –  укупно 29 рукописа.  Вуксан 

није обратио пажњу на текстолошке одлике појединих рукописа, поједине записе је 

погрешно рашчитао и неким је рукописима дао погрешне називе. На примјер,   

рукопису бр. 18 дао је назив Минеј за септембар–јануар не примијетивши сам 

наслов на првом листу књиге: Пролог за  септембар-јануар. У рукопису бр. 25 ( 

Минеј за јануар) Вуксан није приметио да постоји служба св. Сави.    

       Када је ријеч о рукопису бр. 65  (Диоптра)  Радојичић је примијетио да је  

Вуксану промакао читав низ других значајних текстова који улазе у састав овог  

рукописа, а међу њима се налазе Похвала на престављење Богородице од Климента 

Охридског, Слово на рођење Богородичино  и Похвала пророку Илији од Григорија 

архиепископа росиjскаго12 Неколико година касније,  1954. године,   Владимир 

Мошин је поново истраживао збирку цетињских рукописа, те је копирао водене 

знаке  датирајући рукописе XIV и XV вијека са великом прецизношћу. Свој рад је 

објавио у Љетопису ЈАЗУ.13 Приликом прегледања збирке Мошин је констатовао 

да је Радојичић у погледу Вуксановог рада био у праву. Он је запазио да су 

многобројне исправке толико значајне да у ствари постављају задатак објављивања 

новог, потпунијег каталога ове збирке. Мошин је у свом раду дао комплетан списак 

цетињских рукописа, а пописао  их је тематски, уносећи све измјене које је запазио 

Радојчић, укључујући ново датирање на основу филигранолошких резултата до 

којих је сам дошао. За рукопис бр. 85 (Чудеса Пресвете Богородице) – Мошин је 

навео да је Радојичић указао да је овај рукопис нестао,  а  рукопис се налазио на 

свом мјесту у тренутку када је он радио у збирци. Од Вуксана је Мошин преузео 

                                                 
11 Радојичић 1951, 328-348. 
12 Ријеч је о Григорију Цамблаку:  Радојичић 1951,337 (са старијом литературом).  
13 Моšin 195,  280-284. 
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инвентарске бројеве и димензије рукописа.  Резултати Мошинових истраживања 

подударају се са онима до којих је дошао  Радојичић. Поред прецизнијег датирања 

рукописа, Мошин је дјелимично измијенио  називе  рукописа на које је Радојичић 

скренуо пажњу. Такође је скренуо пажњу на неке рукописе који су заједно увезани, 

као на примјер бр. 18 и бр. 26 дајући заједничко име Пролог за зимску половину 

године. За рукопис бр. 39 и бр. 82  је констатовао да се непотребно говори  о два 

рукописа уместо о једном, те га је назвао  Псалтир са последовањем. Рукописе бр. 

66 и бр. 68 је назвао једним именом – Зборник, (састављен од двије књиге): Житије 

епископа Григорија (бр. 66) и Епифанијево Житије пресвете Богородице, Повијест 

Афродитијана и Историјска Палеја. Рукописе под бр. 70, бр. 78, бр. 79 назвао је 

заједничким именом Поученија Св. отаца. Мошин је у свој инвентар унио  све 

важније текстове који се налазе у рукописима,  које је у свом извјештају 

регистровао  Радојичић. Он је, такође, и  допунио Радојичића у погледу одређивања 

редакције за два рукописа, око којих се није сложио са Вуксаном. То су рукописи 

бр.1 и бр. 55. За први рукопис  Вуксан је написао да је македонске редакције, док је 

Мошин утврдио  да је рукопис влашко-молдавске редакције. За други рукопис  

Вуксан је сматрао да је писан рускословенским језиком, а Мошин је правилно 

установио да је редакција  бугарска. Мошин је такође допунио Вуксанов и 

Радојичићев опис тако што је нагласио да се у мјесецословима неких 

богослужбених рукописних књига појављују  Свети  Сава и Свети Симеон; то су 

следећи рукописи:  Четворојеванђеља (рукописи бр.  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9),  Апостоли  

(рукописи бр. 13, 14, 15, 16), у рукописима  бр. 39 и бр. 41 се, поред Саве и 

Симеона,  помињу још и Свети Кирило Филозоф и пренос моштију Светог   

Николе. У рукопису бр. 44 Радојичић је превидио помен св. Петке и текст посвећен 

пријеносу њених моштију.  Мошинов каталог рукописних књига Цетињског 

манастира је четврта публикација  на коју  се касније ослањају други  истрaживачи. 

Један од њих био је  Нико С.Мартиновић који је, приликом започете израде 

централног каталога најстаријих књига у склопу радних обавеза некадашње 

Централне библиотеке Ђурђе Црнојевић на Цетињу 1962. године, бавећи се 

прикупљањем и евидентирањем старих библиотечких фондова у Црној Гори, 

начинио  попис рукописне збирке усаглашавајући се са резултатима  Мошиновог 
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истраживања.14 Овај попис касније је за своје броширано издање „Цетињски 

манастир“ објављен на Цетињу 1965. године, користио Божо Михајловић.15 У 

попису код Мартиновића је направљен пропуст код рукописа бр. 83 (Аарматрол), 

који је погрешно наведен као бр. 82. Исту грешку је направио Михајловић што 

доказује да је  поменути попис рукописне збирке искористио за свој рад. У даљим 

истраживањима 1964. године, приликом евидентирања рукописа и уношења у 

Регистар споменика културе тадашње Народне Републике Црне Горе, рукописе су 

прегледали кустоси и конзерватори некадашњег Републичког завода за заштиту 

споменика културе на Цетињу, Бојана Радојковић и Татјана Пејовић. Попис који је 

тада сачињен остао је као радни, непубликовани материјал похрањен у Архиви 

Митрополије црногорско-приморске.16  Овај попис се у потпуности слаже са 

каталогом који је начинио Владимир Мошин, при чему је додат детаљан  опис 

ликовног украса и физичко стање рукописа које је затечено приликом 

истраживања. Том приликом обрађено је 78 рукописних књига јер је на списку 

направљена грешка у нумерацији ређања рукописа по редном броју, тако да је 7 

рукописа остало непописано и необрађено. То су рукописи под бројевима: 9, 14, 15, 

61, 66, 68 и 73. Сљедећи истраживач који се бавио овом збирком је Димитрије 

Богдановић.17 Он је описе рукописа изложио у хронолошком поретку – према 

времену настанка, задржавши Вуксанове инвентарне бројеве;  у погледу назива 

рукописа и текстолошких одлика и сам се ослонио  и  надовезао на Мошинов рад. 

Касније је Богдановић тe податке унио у свој  Инвентар.18 Затим су се рукописном 

збирком Цетињског манастира бавили  Петар Момировић и Љупка Васиљев. 

Истраживање је обављено  у склопу пројекта који је покренула тадашња Централна 

библиотека Ђурђе Црнојевић на Цетињу под називом „Проучавање и заштита 

старог књижног фонда у Црној Гори“. Резултате истраживања су публиковали 

                                                 
14  Н. С. Мартиновић, Каталог рукописних и штампаних књига Цетињског манастира, 

(необљављени рукопис). Тај материјал данас се налази у власништву породице Мартиновић.  
15 Михајловић 1965.40-46. 
16 Радојковић, Пејовић,  1964, 1-32.  
17  Богдановић   1970, 395-396. 
18 Богдановић 1982.  
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1991. године.19  Момировић је припремио опис рукописне збирке, а Васиљева је 

обрађивала ликовни украс, а обавила је и ново датирање рукописа, на основу 

прикупљене филигранолошке грађе. Она је обрадила 700 водених знакова, који су 

објављени као прилог књизи. Момировић је у свој опис додао Дивошево јеванђеље 

–  рукопис на пергаменту из средине XIV вијека, који је био предат на чување 

Цетињском манастиру 1961. године.20 Те исте 1961. године још је један рукопис из 

XIV вијека,  највјероватније из манастира Острог, пренијет у Цетињски манастир – 

то је  Милешевски панагирик.21 Момировић и Васиљева су ове рукописе уврстили у 

свој инвентар као дио постојеће рукописне збирке. Приликом обраде Момировић и 

Васиљева су рукописе пописали од 1 до 80 гдје су под редним бројем 1  обрадили 

Дивошево Јеванђеље. У наставку описа рукописа, поред својих бројева додавали су 

Вуксанове сигнатуре пратећи Вуксанов каталог.  Дали су називе рукописа, навели 

врсту материјала на коме је писано, димензије, број листова, број редова на 

страници, величину слова и број свешчица. Такође су унијели податке о писарима. 

У опису има пропуста на примјер уз опис Милешевског панeгирика је стављена 

илустрација из рукописа из XIX вијека (бр. 50). Грешка је начињена код описивања 

рукописа бр. 50 (Служабник из XIX вијека), коме је прикључен палеографски опис 

Милешевског панегирика, иако тај рукопис у збирци нема сигнатуру.22 Такође као 

бр. 58 ( у Вуксановом каталогу то је Номоканон) описани су фрагменти  из 2 

псалтира који  нијесу раније били описани и чије је поријекло непознато.23 У овом 

тренутку у збирци се не налазе рукописи бр. 58 и бр. 85. Подаци о редакцијским 

особинама рукописа углавном су преузети од Вуксана, а за рукописе бр. 1, 53 и 55 

аутори прихватају  Мошинове  корекције. Аутори су се приликом описивања 

рукописа углавном бавили ликовним украсом и повезом.  Садржај појединачних 

рукописа приказан је тек дјелимично, често и уопштено, поготово када су у питању  

                                                 
19 Момировић, Васиљев 1991.  
20 Ђурић, Вујошевић 1961, 153-160.  
21

 Податак о доспијећу рукописа у Цетињски манастир добијен је усмено од  тадашњег игумана 

манастира пок. Луке Анића.  
22 Момировић,  Васиљев 1991, 199-200. 
23 Момировић, Васиљев 1991, 214. 
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јеванђеља, апостоли, псалтири. Садржаји осталих  рукописа, које су својевремено 

описали Радојичић, Мошин и Богдановић, уопште нијесу узети у обзир.  Како се 

Момировић и Васиљев не баве садржајима рукописа,  из њиховог излагања се не 

може закључити због чега су поједине рукописе именовали различито од Мошина 

и Богдановића.24 Од записа који постоје у рукописима, Момировић и Васиљев  су 

унијели само оне које није прибиљежио Вуксан, а за остале записе  су упутили на 

литературу у којој су они већ раније објављени. 

       О рукописној збирци Цетињског манастира прецизне податке налазимо у 

књизи Татјане Суботин, Голубовић.25 Ауторка се бавила српским преписивачким 

центрима у периоду обнове Пећке патријаршије 1557 године до средине XVII  

вијека. У  оквиру њеног истраживања налазе се и подаци о  раду скрипторија 

Цетињског манастира и манастира Пиве током периода којим се бавила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Момировић, Васиљев 1991, 128 и 269. 
25 Суботин-Голубовић 1999, 164-165,  184-187.  
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Први дио 

 

1.   Историјски оквири истраживања  

 

1.1. Зетска епископија и митрополија прије оснивања 

Цетињског манастира 

 

По добијању аутокефалности (1219) Сава, који је био хиротонисан за првог 

епископа независне српске цркве,  приступио је  њеном територијалном и 

административном уређењу. Било је потребно обезбиједити да цјелокупна 

територија српске државе буде покривена  мрежом епископија.26 Епископије које 

су се налазиле у граничним подручјима, додиривале су се дијелом са грчким, а 

дијелом са католичким  епископијама. Сједиште Зетске епископије Сава Немањић 

је смјестио у запустјели бенедиктински манастир  Светог архангела Михаила на 

Превлаци,  у Боки Которској. Као гранична епископија на Превлаци према 

католичким црквеним сједиштима у Дубровнику, Бару и Котору, она је  имала 

задатак да штити интересе српске цркве у тим крајевима. У областима које су биле 

под јурисдикцијом новоосноване епархије, има трагова старије православне 

епископије која је ту постојала и прије 1219. године. Чињеница која иде у прилог 

овој тврдњи јесте  портрет епископа Данила у апсиди цркве Ризе Богородичине у 

Бијелој (Бока), са грчким натписом, што указује на утицај неког јаког грчког 

православног сједишта27. У сваком случају Сава Немањић је оснивањем Зетске 

епискописје са сједиштем на Превлаци несумњиво искристио  ауторитет неког 

                                                 
26 Јанковић 1985, 31-32 (са старијом литературом). 
27

 Јанковић 1985, 32. 
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старијег, могуће грчког култног средишта,  а тиме и већ утемељену старију 

традицију православне цркве у тој области.28  

Оснивачка повеља за посједе Зетске епископије није сачувана, те тако нема 

ни података о имовини ове епископије. Извјесни подаци о  посједима епископије 

потичу тек из XIV вијека. Из прве половине тог вијека  потичу  неки помени 

зависних људи Зетске епископије, тачније цркве Светог арханђела Михаила, на 

основу којих се може закључити да је катедрални храм епископије посједовао 

околно земљиште.29 

Тек у XV вијeку  (1421) постоје сигурнији подаци о материјалном стању 

манастира св. Михаила. Од земљишних посједа помињу се Пасиглав, Богдашићи, 

Љешевићи, Превлака са Жупом (Брда), соланама и острвима.30 Претпоставља се да 

се 1220. године формирао манастирски посјед, који се одржао све до  пропасти 

манастира св. Архангела Михаила средином XV вијека.  У изворима се касније 

наводи да су зетски митрополити били из Богдашића, као и да је Зетској 

митрополији припадала полустрво Луштица.31 

У периоду 1395–1420. год. зетски митрополити су земљу епископије 

продавали својим сељацима и појединим свештеницима. То се догодило послије 

првог и другог пљачкања Превлаке и Луштице, када су Которани заузели и 

подијелили земљу митрополије.32  Поред поменуте метохије, манастир св. Михаила 

и други манастири зетске митрополије у XV вијеку користили су дио солана у 

                                                 
28

 Јанковић 1985, 31-32 (са старијом литературом).  
29 Јанковић 1985, 133-137;  Маyer  1951,  149- 169.  

 Андрија из Пастиглава изгубио је због дуга очев виноград у Касестрама Mayer 1951,  326); которска 

црква Св. Марије имала је земљиште Градачке ријеке, које је било између земљишта Sv. Mihaila de 

Metochia: Mayer 1951, 276); црква Св. Арханђела Михаила имала је неко земљиште у Кастестрама 

(Mayer 1951, 424); епископ св. Михаила држао је Луштицу Mayer 1951,  416);  епископов човјек 

Првен имао је ограђено земљиште у Мрчевцу, црква св. Михаила имала је зависне људе у месту 

Поди (Mayer 1981, 190, 396, 427, 1550, 1574); помињу се људи из Луштице Поди и Пасиглава Mayer 

1981,  869, 822, 513, 636, 595  834, 844) Mayer 1981 de Thombe,  834 ;  de Chertolle, 768. 
30 Божић 1957, 84-85, о посједима Богдашића:  99-101 (са старијом литературом).  
31 Божић 1957, 85. 
32 Јанковић  1985, 128 (са старијом литературом).  
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Жупи. Митрополитске солане се помињу 1439. и 1442. године.33 Митрополит је чак 

и прије 1426 г. продавао дио солана.34 

Послије премјештања сједишта Зетске митрополије половином XV вијека у 

Пречисту Крајинску, започело је материјално пропадање манастира на Превлаци. У 

то вријеме манастир св. Архангела Михаила је запустио, а његови посједи и 

метохије су распарчани.35  

Већи број зетских епископа поменут је у Пљеваљском синодику 

православља. Њихова имена су Герман, Неофит, Михаило и Андрија.36 У овом 

извору, међутим,  није поменут први епископа – Иларион,  а у науци постоје 

супростављена мишљења о томе да ли је уопште постојао.37  

Иларион је био ктитор манастира Св. Николе на Врањини и помиње се у 

повељи архиепископа Саве Немањића 1233 године.38 Други по реду зетски епископ 

Неофит, чије је име забиљежено  у Пљеваљском синодику,  помиње се у мјесту 

Иловица у близини манастира Св. арханђела Михаила на Превлаци. По 

Неофитовом налогу  Богдан је 1262. године преписао Законоправило Светога Саве 

– познату Иловичку крмчију.39 

Неофит се помиње и у житију архиепископа Јевастија, јер је он замонашио  

Јевстатија.40 Иларион Руварац је сматрао  да је овај Неофит могао бити зетски 

епископ 1250. године; из једног  натписа уграђеног у цркву Св. Петра у 

Богдашићима сазнаје се да је  Неофит подигао ову цркву 1269. године.41  

Неофитов насљедник на столици Зетске епископије био је будући 

архиепископ Јевастије I (1279–1286), кога нема у списку зетских епископа у 

                                                 
33

 Јанковић 1985, 128 (са старијом литературом).  
34 Јанковић 1985, 128;  Божић  1957, 104. 
35 Божић 1967, 75-82.  
36  Мошин 1959,  303. 
37  Јанковић 1985,  133.  
38 Синдик и др., 2011, 125-128.  
39  ССЗН I, 19;  Руварац 1892, 14-15.  

О овом рукопису постоји обимна литература: Инвентар 1982,  47 (бр. 482).  
40 Данило Други 1988, 195.  
41  Руварац 1892, 15; Божић 1957, 83-121. 
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пљеваљском рукопису Синодика православља. О Јевстатијевом столовању у Зетској 

епископији пише Данило Други.42   

Последња два имена која се појављују у Синодику су Михаило и Андрија, 

али о њима нема никаквих других података. Са њима се завршава попис зетских 

епископа у Синодику.   

Епископ Михаило II помиње се у повељи краља Милутина којом је 

потврдио дарове своје мајке краљице Јелена Богородици Ратачкој, код Бара. Исти 

епископ се помиње у раду сабора приликом издавања повеље за властелинство св. 

Стефана у Бањској.43 

Све до краја XIV вијека није познат ни један зетски епископ ни митрополит.   

Један безимени зетски епископ поменут је у документу од 8. фебруара  1332. 

године  у коме  постоји податак о томе да је  Велислава, удовица Болеслава 

Богдешића из Пасиглава, продала своју заложену земљу за 25 перпера једном 

Которанину, ако то дозволи епископ.44  

Следећи подаци о једном (опет безименом) зетском епископу  потичу из 

1334/1335. године, такође из нотарских књига Которског архива.45 

Зетска епископија је 1346. године била подигнута на степен митрополије 

тако да су од тада њени епископи носили титулу митрополита. До краја XIV вијека 

у изворима се помињу зетски митрополити   којима се не зна име; повремено се 

помиње катедрални храм Зетске митрополије.  Тада је Превлака са манастиром Св. 

арханђела Михаила била у власти обласних господара Балшића. Међутим, бурна 

времена и нестабилне политичке прилике који су потрајали скоро до средине XV 

вијека, одразили су се и на Зетску митрополију. Подручје катедралне цркве 

прелазило је из руку Балшића под власт Сандаља Хранића 1396. године, под Котор 

па опет под власт Балшића 1398. године. Которани су 1396. године попалили и 

опљачкали Луштицу, те је у  то вијеме  Зетска митрополија била у расулу. Сам 

митрополит напустио је манастир на Превлаци и преселио се у ново сједиште – 

                                                 
42 Данило Други 1988, 201.  
43

 Јанковић 1985,134; Руварац 1892, 15-16.  
44

 Јанковић 1985, 135 (са старијом литературом).  
45

 Mayer 1951, 310.   
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Пречисту Крајинску на Скадарском језеру.46 У споровима који су се водили око 

земљишта, приликом залагања или продаје на подручју светомихољске метохије у 

периоду 1436–1444. године, помињу се митрополитове десетине, земљиште, солане 

и митрополитова кућа, али се име митрополитово не помиње. Можда би то могао 

бити митрополит Јефтимије. После пада Будве (1442) у млетачке руке, зетски 

митрополит се везује за Пречисту Крајинску.  

Сљедећи зетски митрополит који је столовао у Крајини, помиње се у жалби 

католичког пароха цркве Св.Марије на Горици (епископија Свач) Петра 

Калуђеровића, из 1446. године, упућеној Млечанима. Тада је зетски митрополит 

насилно заузео посједе поменуте католичке цркве. То је вјероватно био Теодосије 

за којега се сматра да је био зетски митрополит још прије 1446. године, свакако 

прије митрополита Јосифа.47 Митрополит Јосиф познат је из записа у рукопису 

Властареве Синтагме, коју је за њега преписао ђакон Дамјан, у мјесту Копорињи 

17. маја 1453. године.48 Послије њега у изворима нема помена неког зетског 

митрополита све до 80-их година XV вијека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Јанковић 1985, 199-204.  
47

 Јанковић 1985, 138; Божић 1970, 194-5, 327. 
48 Инвентар,  бр. 1418. Рукопис се данас чува у Музеју СПЦ у Београду (МСПЦ 45/Крушедол Ж IV 

46).  
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1.2. Црна Гора између Турске и Запада. Оснивање Цетињског 

манастира  

 

Постепено разлагање српског Царства започело је послије  смрти цара 

Душана, 1355. године. Почетком XV вијека не постоји више јединствена српска 

држава;  српске земље су биле подијљене између више обласних господара, који су 

се не ријетко и међусобно сукобљавали. Слабљење централне власти омогућило је 

појединим велможама да се прогласе за обласне господаре. На простору данашње 

Црне Горе,  власт је била у рукама  породице Балшић.49 Још за вријеме Балшића 

почео је да се истиче њихов даљни рођак Стефан или Сефаница Црнојевић, који је 

водио вјешту политику, крећући се између својих рођака Балшића и  деспота Ђурђа 

Бранковића, чинећи уједно и важне војне уступке Млетачкој републици.50 Стефан 

је успио да успостави своју власт у Зети. Један од противника Црнојевића био је 

владар Хума и Требиња, војвода  Стјепан Вукчић Косача, који се у манастиру 

Милешеви прогласио за херцега од Светог Саве.51 Рат са Вукчићем Стефаница је 

изгубио, тако да је његов заробљени син Иван у заточеништву провео између 8 и  

10 година. Да би сачувао власт над Зетом, Стефан је био принуђен да 1451. године 

прихвати   вазални однос према Венецији.52 Стефан Црнојевић је признао 

суверенитет Венеције над Котором, али је сачувао право да има у овом граду двор. 

Са своје стране,  Венеција је обећала да ће се заузети код херцега Стјепана да 

                                                 
49 Балшићи су владали Зетом од 1360. до 1421. године.  Унук Балше I, Ђурађ II Стратимироивћ 

Балшић, био је ожењен  Јеленом, ћерком кнеза Лазара. Неколико година послије Ђурађеве смрти 

(1403), Јелена се удала (1411) за босанског војводу Сандаља Хранића. Тиме је своме сину Балши  III 

(1403-1421) обезбједила, осим подршке коју је имао од свог ујака деспота Стефана Лазаревића, 

подршку  још једног моћног сусједа.   
50 Јиречек 1984, 186-187.  Црнојевићи су потомци  зетског властелина Ђураша Илијића, који се 

помиње 1326. године као челник краља Стефана Дечанског, а и касније - за време владавине цара 

Душана.  У почетку су се презивали Ђурашевић, али је временом преовладало презиме Црнојевић, 

изведено од имена једног од Ђурашевих потомака,  Црноја Ђурашевића.  
51 О Стјепану Вукчићу Косачи опширније: Ћирковић 1964.   
52 Божић 1970, 204-232. 
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ослободи Ивана Црнојевића.  Иван је био  ослобођен 1452. године, а касније се 

(1469) и оженио Косачином ћерком  Маром.53 За своју резиденцију Стефан је 

одабрао утврђено насеље Жабљак (близу Скадарског језера), на малом брду Ком 

гдје је подигао црквицу Успења пресвете Богородице. Овдје је Стефан био 

сахрањен 1465. године. Стефана је наслиједио његов син Иван Црнојевић. Прилике 

на Балканском полуострву у том периоду биле су битно измијењене. Посљедњи 

српски деспот Ђурађ Бранковић умро је 1456. године, а три године касније, 1459, 

турска војска  заузела је Смедерево и српска држава је престала да постоји. Султан 

Мехмед II освојио је 1463. године Босну и дио Херцеговине. Од српских земаља 

једино је још Зета била слободна.  Да би се одржао на власти Иван је морао да се 

прилагођава новонасталим приликама,  те  да се опрезно креће између Турака који 

су били у експанзији и Млетачке републике. Почетком 70-их година односи са 

Венецијом били су у потпуности успостављени. Привелигија дужда Никола 

Марцела од 24. фебруара 1473. године назива Ивана Црнојевића „господарем Зете 

и нашим војводом“.54 Владар Зете  постао је члан венецијанског Сената. Ускоро је 

Иван Црнојевић морао и на делу да докаже своју оданост Венецији. Скадарски 

паша Сулејман је 1474. године  довео  до зидина Скадра многобројну војску, те је 

не много велики Млетачки гарнизон био опкољен у тврђави. Спасио се 

захваљујући Ивану Црнојевићу, који се са својом војском непримјетно пребацио 

преко језера и потукао војску турског нападача. За освету Турци су заузели и 

опљачкали Жабљак и резиденцију Црнојевића. За ратне заслуге Иван Црнојевић је 

био богато награђен у тканини и дукатима.55 Млечани су молили црногорског 

владара да убудуће чува Скадар, обећавајући да ће му за ту службу  исплатити 

високу награду. Међутим Турци су опсаду Скадра поново започели у новембру 

1478. године, а  23. јануара 1479. године Венеција је потписала мировни уговор са 

Отоманском империјом, а Црнојевићеве земље нијесу биле предмет преговора, те је 

Иван Црнојевић био принуђен да емигрира у Италију. Док је боравио у изгнанству 

Иван Црнојевић је посјетио храм посвећен Богородици у Лорети код Анконе и 

                                                 
53 Божић  1970, 204-232. 
54 Schafarik  1862, lib. XV, 161-163; Божић 1970, 277-332.  
55 Schafarick 1862, lib. XXII, 176-177; Божић 1970, 277-332. 
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заклео се пред чудотворном иконом да ће подићи манастир у част мајке Божије ако 

му она помогне да се врати у домовину: “
�� ����� 	��� � �
 ���� ��������
�� 	
!
 

����� � ����	
��� �� �� ����) %�#���
 ����� �
 ������� � �	��� ����	��� �� #����� ��� 

��“.56 

  Повољне околности за Иванов повратак у домовину наступиле су 1481. 

године када је умро султан Мехмед II. Искористивши пометњу која је настала око 

борбе за власт, Иван Црнојевић је 1481. године успио да се врати у Зету. Како је 

Жабљак био порушен, он је премјестио пријестоницу на Обод, утврђење крај 

извора ријеке, мјесто које је касније названо Ријека Црнојевића. Сматрајући да је 

Богородица испунила његову жељу, он је одлучио да испуни дато обећање и 

подигне храм у мјесту званом Цетиње.57 Желећи да манастиру и цркви прида још 

већи значај, Иван Црнојевић је затражио од зетског митрополита Висариона да 

пренесе у Цетиње своју резиденцију која се прије тога налазила у манастиру Светог 

Николе у манастиру Врањини на Скадарском језеру. Митропоилит Висарион се 

помиње само у повељи издатој  4. јануара 1485. године: „...� ���
��	� �	� ��� 

����	�(� �� ���������� ���(���, �,� � ���	�����
 ����
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“.58 У повељи се помиње и епископ Вавила. Девет година 

касније 1. јануара 1494. године у предговору Октоиха првогласника Вавила се већ 

назива митрополитом.59 Висарион је прије тога већ био умро. Грађевина коју је 

подигао Иван Црнојевић није сачувана до данас, била је порушена 1692. године за 

вријеме ратних сукоба између Млетака и Турака. Сачуван је цртеж италијанског 

инжењера Ђованија Франческа Барбијерија израђен исте 1692. године.60 У књизи 

                                                 
56 Ровински 1988,767; Божић 1970, 330-332. 
57 Ровински 1988,  767.Божић 1970, 330-332. 
58 Ровински 1988,  375, 767.  
59 ССЗН I, 381. 
60  Onganiо  1896, 110-111.  
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Л.Поповића на основу тог цртежа дат је детаљан опис манастира.61 Према 

мишљењу Ђ.Сп. Радојичича Црква рођења Богородице приказана је на једној од 

гравура Октоиха петогласника, штампаног у цетињској штампарији62.Из повеље 

издате новооснованом манастиру сазнаје се да је  Иван Црнојевић  даровао 

митрополији половину винограда од свог имања, од којег је црква добила и пола 

љетине. Такође је приложио  цркви све што је имао  Ратко Остојић са братом и 

синовцем (земље, планина, виногради и воде).  Земљиште Остојића било је 

претворено у црквене ступове и на мјестима гдје су били кметови постављени су 

људи митрополије. Манастир је добио село Стругаре и планину Ловћен.63 

Митрополија је од которске царине добијала сваке године приходе на празник 

Рођења пресвете Богородице (у дрвима и соли), а Иван Црнојевић је обавезао 

породице из села Вељана и Угања да на празник Рођења пресвете Богородице 

такође дају цркви  дио од својих прихода. Митрополији је такође био подарен један 

комад земље са воћњаком.64 Иван Црнојевић је под власт Митрополије ставио и  

двије цркве које су подигли његови родитељи – Пречисту Крајинску на Кому и 

цркву на Старчевој Горици, обе са њиховим метосима. Митрополит је имао обавезу  

                                                 
61  На цртежу се види издужена романска базилика са двокрилним кровом. Средњи дио грађевине 

уздиже се над бочним. Црква је била покривена оловним плочама. На средњем дијелу виде се пет 

прозора са покулружним сводом. Исти такви прозори били су и са друге стране цркве. На средини  

је купола која почива на цилиндричној подлози. Источни дио цркве на цртежу се не види. Ако 

бисмо цијенили према цртежу Барбијерија, овдје би биле три полукружне апсиде. На западној 

страни је високи портал са аркадом коју држе два стуба. У полукругу аркаде украшен орнаментима 

стављен је крст изрезан у камену. Над порталом је округли прозорчић са розетом. Црква је била 

окружена колонадом од 18 стубова који су се завршавали украсним капителима. Ови су капители 

сачувани; почетком 18. вијека искоришћени су за изградњу новог манастира. Сјеверно од колонаде 

стајала је омања црквица св. Петра, а недалеко од ње бунар са светом водом. Манастир је имао и 

друге грађевине: резиденцију митрополита, трпезарију с кухињом, келије и оставе за храну. 

Грађевине су биле изгледа около манастира, а на њиховим крововима били су постављени топови. 

Као додатна заштита служио је ров испуњен водом и заштићен оградом. Укупна површина 

манастир износила је 39,09х35,55 метара: Поповић 1927, 17-32.   
62

 Радојичић 1941, 45.  
63 Јанковић 1985,133-137, 135. 
64 Jaнковић 1985, 135. 



25 

 

да чини помен ктиторима и да издржава  калуђере на Кому.65 Из ових података 

јасно се види да је Иван Црнојевић у свему поступао  према старим 

средњовјековним моделима ктиторства те је своју задужбину, у складу са својим 

могућностима,  обдарио земљом и приходима који су јој обезбјеђивали  

материјалну сигурност.  

Повеља је сачувана у двије варијанте: прва је краћа написана на пергаменту 

величине 900х470мм; њен текст су објавили С. Милутиновић, Ф. Миклошић и П. 

А. Ровински.66  Друга проширена варијанта сачувана је у Цетињком љетопису.67 

Нема сумње да је Иван и у осталоме следио старе узоре.  Као новоосновано 

култно средиште,  а уједно и сједиште митрополије,  манастир Рођења пресвете 

Богородице на Цетињу имао је посебан значај и улогу  у верском и културном 

животу свога народа.    

 Кратак предах између ратних сукоба, омогућио је  Ивану Црнојевићу да 

ради на уређењу унутрашњих прилика у земљи.  Међу њима је било и јачање 

унутрашњег законодавства. Тада је  био састављен Законик, чији су поједини 

дјелови сачувани у Цетињском љетопису.68 Ивана Црнојевића је послије смрти 

(1490)  наслиједио његов син Ђурађ. Ђурђе Црнојевић имао је на располагању, на 

жалост, мало времена као господар Зете. Турски притисак бивао је из дана у дан 

све јачи. Децембра 1496. године по казивању венецијанског хроничара Марина 

Сануда (1446–1563), султан је позвао Ђурђа да дође на Порту. Податке које је 

биљежио венецијански хроничар из Будве М. Санудо објавио је Франц 

Миклошич.69 Хронологију догађаја од 1496. до 1503. године из Санудијеве хронике 

које је објавио Ф. Миклошић  превео је Марко Драговић.70 Ђурађ је сматрао да је 

боље да напусти земљу, те је на власт у Зети послије његовог одласка дошао 
                                                 
65 Јанковић 1985,137. 
66 Милутиновић 1835, 4-9, 10-12; Ровински 1988, 766-771; Miklosich 1858, 430-434. 
67 Ровински  1988, 771-777; Цетињски љетопис 1962, 32-37; Оригинални рукопис Цетињског 

љетописа  потиче из 1747. године и чува се у ризници Цетињског манастира. Писар ове проширене 

верзије повеље је био мизрополит Василије Петровић; 
68 Мартиновић 1961, 193-198. 
69 Mikloshich  1886.  
70Драговић  1935, 9-13. 
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Стефан Црнојевић. Године 1499. почео је рат између Венеције и Турске и те године 

је и последња српска територија потпала под турску власт. Ђурђе Црнојевић је 

22.октобра 1499. године  написао из Милана писмо својој жени Јелисавети 

саопштавајући јој  завјетну поруку у случају своје смрти. Убрзо послије тога Ђурђе 

се пробио до Скадра гдје су га ухватили Турци. На Порти је, по ријечима  Сануда, 

бившем зетском владару припремљен  свечан дочек и султан му је нудио да му 

врати власт, под условом  да жену и децу доведе  у Цариград. Ђурђе је то одбио, и 

његова даља судбина је непозната.71  

 

Одласком Ђурђа Црнојевића Црна Гора је изгубила вазални статус у односу 

на Венецију и стицајем историјских околности припојена је скадарском санџактату 

од 1497. године. Од тада, па све до доласка Скендер-бега Црнојевића, стање у 

Црној Гори  остало је  непромијењено. Земљом је управљао субаша или војвода 

Црне Горе са сједиштем у Жабљаку. Турци су тешко успостављали тимарски 

систем  у Црној Гори. У првом попису из  1497. године, забележено је да је  кадији 

дато једно село као тимар,  и заједно са 53 муселима уведена су два тимара за 

двојицу спахија.72 Спахије и кнезови су били Црногорци. Ђурђев је претпоставио 

да су двојица спахија уведених у први попис били Стефан Црнојевић и његушки 

кнез Алекса Божидаревић.73 На добрима која су дата Стефану Црнојевићу остали 

су исти односи какви су постојали и раније,  у вријеме владавине династије 

Црнојевића, с тим што је спахија добио монопол над продајом вина. Када је за 

црногорског санџак-бега дошао Скендер-бег Црнојевић он је наслиједио већ 

успостављено стање.74 Поред двојице спахија, била су и 53 муселима или кнеза чије 

су баштине биле ослобођене пореза и дажбина ,,пошто помажу при сакупљању 

главарине и што долазе са црногорском рајом на Црнојевића соланама“.75 Међутим, 

због израженог незадовољства које је владало у народу Турци су 1513. године 

                                                 
71 Драговић 1935, 12-13. 
72  Ђурђев 1968, 35. 
73 Ђурђев 1953, 191. 
74 Ђурђев 1968, 40, 42. 
75 Ђурђев 1950, 14-15. 
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поставили за санџак-бега Скендер-бега Црнојевића, а том приликом су Црну Гору 

издвојили као посебан санџактат. Црна Гора је постала царски хас.76 Скендер-бег 

Црнојевић се сматрао јединим насљедником својих предака. Он је црногорском 

санџакату придодао  Грбаљ такође као царски хас; постао је закупник филурије од 

имовине у износу од 55 акчи. Од тога су 33 акче припадале султану умјесто харача,  

и још 20 акчи.77 Санџак-бегу је према биљешци из дефтера из 1570. године 

припадало 101 875 акчи, а само од Црне Горе је добијао 65 000. У Грбљу је било 

300 кућа и солана који су били ослобођени плаћања пореза, а 250 кућа је плаћало 

филурију. Филурија је повећана за 10 акчи. И у млетачким изворима из 1569. 

године има доста помена о дужностима Црногораца на соланама у Грбљу.78 Ове 

утврђене обавезе Црногорци су испуњавали до морејског рата 1684–1699. Дефтеру 

из 1523. године додата је једна канун-нама састављена према старијем дефтеру.Tо 

је нека врста кривичног закона која се односи на деликте типа прељубе, физичке 

повреде, убиство, крађу и сл. Казне су биле новчане и физичке. Приходи од 

судских глоба припадали су санџак-бегу. Разним злоупотребама Скендер-бег је 

успио да приходе глоба повећа на 15 000 акчи годишње, али послије његовог 

нестанка приход од глоба је спао на свега 8000 акчи годишње. Тај број је унијет у  

дефтер за област Дукађин 1570. године.79 

Приликом освајања Црне Горе, Турци су ову земљу пописали онако како су 

је затекли према дефтеру из 1523. године. Том приликом пописано је 6 нахија: 

Безимена, Грбавци, Жупа, Малоншићи, Цетиње и Ријека.Таква подјела налази се и 

у дефтеру из 1570. године.80 Границе Црне Горе у првој половини XVI вијека, на 

сјеверу чиниле су племенске границе: Пјешиваца Чева и Цуца, на западу Поборима 

и Брајићима и Мајинама, на југу Ријечке и Црмичке нахије, а на истоку уз саму 

обалу Зете између Вранића и Павковића.81 Црној Гори је, као посебна нахија, 

                                                 
76 Ђурђев 1950, 10-11, 14-15. 
77 Ђурђев 1968, 27-28. 
78 Љубић 1864, 191. 
79 Ђурђев 1953, 44-65. 
80Ђурђев 1953, 58, 69. 
81 Ђурђев 1953, 59. 



28 

 

припадао  Грбаљ, а непосредни управни орган били су емин и назор из Херцег 

Новога. У првој половини XVI  вијека, Црна Гора је без Грбља имала 2500 кућа. 

Велике разлике у броју кућа и баштине јављају се  између дефтера из 1521. и 1523. 

године, јер је Скендер-бег у дефтер из 1521. године унио 3149 кућа и 1162 баштине,  

што је нетачан податак јер је у дефтеру из 1523. године било у његовом пописном 

дијелу 2545 кућа и 512 баштина. Према дефтеру из 1529. године у Црној Гори било 

је уписано 2605 кућа, а тај број се  1570.године повећао на 2951 кућа.82 Приходи 

царског хаса од црногорског санџака заједно са Грбљем износили су 325 784 акче, а 

од саме Црне Горе 103 983. Највећи приход од 221 800 акчи од грбаљских солана 

имао је султан, а санџак бегу  је забиљежено у дефтеру из 1523. године 101 875 

акчи,83 а од саме Црне Горе 65 000.84 У Грбљу је било 300 кућа солана, које су били 

ослобођени пореза, а 250 је уведено у дефтер као филурујске. Исто стање бележи и 

дефтер из 1570. године,  само што је номинално дошло до повећања филурије од 10 

акчи, што није оптерећивало због пада вредности новца.85 Запажа се пораст 

становништва нарочито у Цетињској нахији у којој се 1570. године у односу 

на1523. годину број кућа повећао са 665 на 861.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Ђурђев 1968,70. 
83 Ђурђев 1953, 57. 
84 Ђурђев  1953, 40. 
85 Ђурђев 1953, 65. 
86 Ђурђев 1953, 69. 
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1.3. Црквене прилике у XVI  и  XVII вијеку 

 

По обнови Пећке патријаршије (1557)  црква у Црној Гори дошла је под 

њену јурисдикцију. Нема сумње да обнова рада Патријаршије у првом реду била у 

интересу турске администрације. Стицајем историјских околности, средином XVI 

века, велики утицај на Порти имали су Срби потурчењаци: велики везир Рустем-

паша Опуковић и Мехмед-паша Соколовић, трећи везир Порте. Нема сумње да су 

њих двојица одиграли кључну улогу у обнови рада Патријаршије, а њихово 

залагање је у основи било подстакнуто политичким разлозима.87 Значајно је 

нагласити да су први патријарси потицали из хришћанског огранка породице 

Соколовић – Макарије (1557–1571),  Антоније (1571–1575), Герасим (1575–1586), 

Саватије (1586).  У овом периоду, црква добија  сасвим нову улогу у животу 

српског народа. У време када није постојала самостална држава са свим својим 

атрибутима и надлежностима, када се српски народ нашао под влашћу иновјерних 

освајача,  црква је имала задатак да помогне у очувању националног идентитета. 

Она је, истовремено,  била и посредик између званичних турских власти и своје 

пастве.  

И послије турских освајања, црква је у Црној Гори успјела да задржи  своја 

имања. Три манастира: Пречиста Kрајинска (Ком), манастир св. Николе и 

Манастир Рођења Пресвете Богородице на Цетињу очували су своје посједе из 

времена посљедњих Црнојевића, а своје дажбине су плаћали одсјеком.88 Надирање 

турских феудалаца погодило је цркву. Црногорски митрополит Пахомије морао је 

да иде у Цариград 1568. године да се жали на Турке из Жабљака који су хтјели да 

му одузму рибнике Олач и Каруч.89 И калуђери манастира Пречиста Крајинска на 

Кому, Св. Николе и Горице жалили су се Цариграду да спахије узимају десетину 

иако им је одређено мања дажбина одсјеком. Средином априла1575. године, султан 

                                                 
87 Ђурђев 1964;  Самарџић 1993, 45-46.  
88 Ђурђев 1950, 53-54, 240, 368, 372. 
89 Ђурђев 1951, 140-142. 
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Мурат III је упутио ферман подгоричком кадији којим му се наређује да спријечи 

мијешање спахија у посједе ,,споменутих свештеника“.90 Од покушаја узурпације 

црквених имања од стране хришћана, Цетињски манастир и свештенство бранили 

су се  Иван-беговом повељом и  ауторитетом цркве. Цетињски манастир, у почетку 

врло сиромашан, као сједиште зетске, а затим црногорске митрополије стекао је 

изузетан значај у духовном  животу земље. Завјештањем и куповином земље 

временом ће постати најбогатији и најугледнији.  

 

Први опис Цетиња у XVII вијеку оставио је Которанин Маријан Болица 

1614. године: ,,Цетиње се налази у једном пољу, не много плодном, дугачком око 4 

миље, широком двије. Има 4 хладна извора. Ту је Иван Црнојевић подигао цркву 

св. Василија у којој се налази један владика, 25 калуђера и 40 клерика. Владика у 

духовном погледу управља читавом Црном Гором и само је потчињен пећком 

патријарху“.91 Поменути број  монаха и других клирика цетињског манастира 

показује да је то била велика монашка заједница.  

 Црногорски владика Рувим I са братијом морао је 1625. године да од 

Хајдар-бега Војводића и његовог брата, откупи млин који је Ђурађ Црнојевић на 

Ријеци Црнојевића приложио манастиру Свете Богородице на Цетињу. У писму 

Франу Болици, почетком 1639. године, владика Мардарије је тачно казао да је 

народ ,,све више угњетаван и тиранисан, тако да му не вриједи и не користи 

његово“.92 У тешким околностима сазријевала је мисао код Црногораца о поновном 

окретању Венецији. Стога у истом писму владика Мардарије саопштава да би 

Црногорци радије служили Венецију него Турке.93 Како су се односи Црногораца и 

Турака све више заоштравали, било је природно што је Котор постао посредник у 

комуникацији митрополита Мардарија са Римом, а подршку су пружили Млечани. 

Иницијатива је потекла од Венеције. У Риму је 1624. године основана Конгрегација 

за пропаганду вјере, а  њене прве активности биле су усмјерене према хришћанима 

                                                 
90 Станојевић 1975, 43. 
91 Љубић 1864, 91. 
92 Станојевић  1975, 52.  
93 Станојевић 1975, 52.  
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који су живјели под турском влашћу. Један од задатака Конгрегације био је 

покушај успостављања уније и те активноси су у првом реду биле усмјерене на 

Паштровиће.94 До доласка новог мисионара, Трогиранина Франа Леонарди,  у 

Паштровићима је на унијаћењу  радио которски бискуп Вићентије Бућа. Рад 

Леонардија  у Паштровићима у великој мери   је својим активностима олакшао 

Јосиф, јеромонах манастира Градишта, а такође и његов  отац, свештеник Никола 

Стефановић.95 Паштровићи су били само први од много већих и амбициознијих 

планова мисионара Леонарда. Главни циљ био је да приволи на унију црногорског 

владику Мардарија. Леонардове планове према Црној Гори свесрдно је подржавао 

Франо Болица, личност веома угледна међу Црногорцима. Почетком 1638. године  

он је посјетио Црну Гору, с циљем да цетињског владику наговори да прихвати 

унију. По документима која су објављена у књизи Марка Јачова види се да је   

цетињски владика  прихватио унију по изласку из затвора, гдје су га Турци били 

утамничили пошто су  сазнали  за његове договоре са Венецијом.96 Покушај 

мисионара Леонардија да приволи на унију црногорског владику Мардарија био је 

тек први корак на путу да се на унију приволи и пећки патријарх Пајсије.97 Поново 

је Франо Болица био посредник у том плану. Леонарди  је у друштву млетачких 

изасланика  отпутовао у Пећ, али његов труд да придобије патријарха Пајсија није 

дао резултате.  Патријарх Пајсије је у јесен 1642. године послао Посланицу папи 

Урбану VIII, навевши  разлоге због којих одбија унију.  Текст Посланице на 

српскословенском језику и латинским преводом  објавио је Марко Јачов.98 Текст је 

превео на савремени српски језик и пропратио коментарима Т. Јовановић.99 

Прихватање уније од стране владике Мардарија није имало практичне посљедице 

за српску цркву у Црној Гори. Црногорски свештеници су у то вријеме били 
                                                 
94 Јачов 1986,  355-582.  
95Јачов  1986, 355-582.  
96 Јачов 1992, 19, f. 94 SOCG, voi, f.505, 30 VIII 1639, 379; SOCG, voi 124, f.183 rv. 190, 27 VIII 1640 

449/451; 
97

 Пајсије Јањевац (1614-1647), рођен у Јањеву око 1542; пре избора за патријарха  био је грачанички 

митрополит (1612): Вуковић 1996,.388-390.     
98 Јачов 1986, 580-582.  
99  Јовановић 1992, 71, 72-74. 
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недовољно образовани и слабо су се разумијевали у апстрактне догме православне 

и католичке цркве. Они су вршили обред по устаљеном ритуалу.100 Заоштравање 

турско-црногорских односа приморало је Црногорце да траже савезнике у Венецији 

и Риму. Са Кандијским ратом почиње млетачко-црногорско савезништво, које ће се 

обнављати у свим ратовима између Венеције и Турске до почетка XVIII вијека. У 

вријеме Кандијског рата (1645–1669) први пут су се племена у Црној Гори 

отворено изјаснила за Венецију и показала велику упорност у настојањима да 

остану под млетачком влашћу. Отпор у овоме рату био је шири, дужи и масовнији 

него ранији покушаји отимања испод турске власти с ослонцем на Венецију. 

Кандијски рат отворио  је могућност Црногорцима, укључујући Брђане и 

Херцеговце да ратовање Венеције са Турском искористе за своје ослобођење. Рат 

није нарушио  јединство Боке Которске са својим залеђем. Напротив, оно је било 

учвршћено доласком многих Црногораца и Херцеговаца у Боку. Котор је одиграо 

значајну улогу у постицању  народног покрета против Турака. Рат није довео до 

унутрашњег вјерског раздора изеђу православних и потурица у Црној Гори. 

Потурице, као и остали Црногорци, сарађивали су са Венецијом, а не са Турцима. 

Доласком Сулејман-аге Малија, крајем 1684. године, на положај скадарског санџак-

бега, прилике су се за Црногорце промијениле. Сулејман-ага је знао да Црногораци 

имају контакте са Венецијом, те је зато позвао владику Рувима Бољевића, 

тадашњег црногорског митрополита, као и остале  црногорске главаре да дођу код 

њега у Бушате. Уплашен пријетњом, владика се обратио которском провидуру Зену 

Грбичићу за помоћ.101 Сулејман-паша је радио врло смишљено да разбије 

црногорска и брдска племена и да их одвоји од Венеције. Смрћу цетињског 

митрополита Рувима Бољевића јануара 1685. нестало је најоданијег млетачког 

пријатеља у Црној Гори који се заузимао за сарадњу са Венецијом.102 То је био 

озбиљан губитак за млетачко-црногорску сарадњу. Ускоро послије владичине 

смрти, егзарх пећког патријарха дошао је у канононску посјету Црној Гори. 

Провидур Зен позвао га је на разговор у Котор и предао му писмо за пећког 

                                                 
100 Станојевић 1975, 112. 
101  Томић 1903, 20-22.  
102 Томић 1903, 23. 
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патријарха Арсенија III.103 Пећки патријарх је требао да постави митрополита који 

би био одан  Венецији.104 Тек крајем маја 1685. Зен је сазнао да је посвећен нови 

владика Висарион Бориловић. Владика Висарион, чим се вратио из Пећи, по 

рукоположењу, посјетио у Котору провидура Зена, да му изрази  оданост Венецији. 

Вративши се у Цетиње, затекао је Црну Гору прегажену и попаљену. У његовом 

одсуству, Скадарски паша Сулејман напао је земљу. Пред Турском опасношћу, 

Црногорци су затражили помоћ од Венеције, која се одазвала позиву са намјером 

да заустави турску војску у Црној Гори. Напад Турака продубио је кризу у Црној 

Гори зато што је у народу дошло до поделе на два табора –  млетачки и турски. 

Мањи дио црногорских кнежина покорио се Турцима, док су други остали вјерни 

Венецији. Владика Висарион био је међу ониа који нијесу губили вјеру у Венецију. 

Толико се ослањао на Венецију, да је сматрао да се ослобођење Црне Горе од 

Турака  једино може извести уколико млетачка војска  дође на Цетиње. По 

заузимању Цетиња  1688. године, Венеција је Црну Гору сматрала освојеном 

територијом. Тако је у једном делу Црне Горе, турска власт била замијењена 

венецијанском. Владика Висарион Бориловић, најоданији пријатељ Венеције, умро 

је 1692. године. Било је много претендената на упражњену столицу цетињске 

митрополије, међу којима је био и Хаџи-Симеон, ранији београдски митрополит.105 

Млечани су сматрали да је довољно привремено поставити једног калуђера да 

обавља дужноси цетињског митрополита,  док се не нађе одговарајуће трајно  

решење.106 У том тренутку скадарски паша Сулејман је закључио да је наступио 

моменат да се Црна Гора поново потчини Турској. Двадесет петог септембра 1692 

године, он је ушао у цетињско поље. Том приликом, млетачка војска се повукла у 

манастир. Турци су опколили манастир. Млетачка војска, која је била стијешњена у 

манастиру, била је спремна да га преда. Уговором од 11 тачака, Млечани су 

                                                 
103 Арсеније III Црнојевић рођен је на Цетињу 1633. године,  игуман пећког манастира од 1665.г., 

1669. - епископ хвостански, најзад патријарх српски (1672-1690) и митрополит карловачки (1690-

1706):  Вуковић 1996, 26-32, 303-304. 
104  Томић 1901, 5-6.  
105 II Montenegro 1896, 88. 
106 II Montenegro  1896, 89. 
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намјеравали да Турцима уступе манастир. Првом тачком је прецизирано да се 

мјесто Цетиње сруши, а да се  калуђерима у миран посјед остави црква и манастир 

са њиховом робом; било им је дозвољено  да остану или да оду.107 Млечани су 

успјели да уговором о предаји манастира Турцима заштите калуђере и Цетињане, 

али су прије одласка минирали манастир. Од снажне експлозије, црква је са 

цијелим манастиром у којем су се налазиле калуђерске ћелије, потпуно срушена. 

Минирање манастира било је у супротности са уговором о предаји објекта. Рушење 

манастира, био је неразумљив акт Млечана према својим савезницима 

Црногорцима. Од одласка Млечана са Цетиња, започета је нова етапа у млетачко-

црногорским односима. Они више нијесу били пожељни на Цетињу. Долазак 

Млечана 1688. године на Цетиње није учврстио црногорско-млетачко 

пријатељство, а њихов одлазак 1692 године га је ослабио. Послије тога Млечани 

никад више нијесу дошли на Цетиње, ни као савезници ни као непријатељи.108 

Крај XVII и почетак XVIII  вијека био је прекретница у историји Црне Гore, 

којa ће обиљежити укупни друштвени  и политички  живот цијелог XVIII стољећа. 

Доласком на катедру цетињских митрополита владике Данила Петровића започиње 

ново поглавље у историји Црногорско-приморске митрополије, као и свих аспеката 

(културних, духовних) живота  Црне Горе. Са њим започиње вријеме столовање  

митрополита из куће Петровића, које је потрајало све до средине XIX  вијека.  Од 

тада се мијењају политичке прилике и Црна Гора се све више окреће ка Русији, која  

постепено излази на историјску сцену и, у складу са новом политиком коју води,  

преузима на себе улогу заштитинице  хришћана који живе под турском влашћу. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107II Montenegro 1896, 91-94, 95-96. 
108 Станојевић 1975, 206.  
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1.4. Црногорски митрополити у XVI и  XVII вијеку 

Из овог периода сачувано је нешто података о владикама које су управљале 

црногорском црквом.  Подаци су најчешће такве природе, да није могуће утврдити 

трајање њиховог столовања на катедри црногорских митрополита.   

Митрополит црногорски и приморски Роман, који се једно вријеме налазио 

на цетињској катедри, поменут је у запису из 1503. године у рукописном 

Молитвенику (cod.slav 79) Аустријске националне библиотеке у Бечу: .��
� ��
���
 

#	��%�%	��� � �	��%	���.109  

Сљедећи митрополит који је столовао на Цетињу  је Ромил. Његово име се 

појавило у једном писму  из 1530. године, у контексту  једне парнице око земље у 

Маинама.110 

Владика Василије (1532) се помиње у једном Четворојеванђељу старе збирке 

Народне библиотеке у Београду (СНБ 169) из 1532 године. Према запису у 

рукопису види, се да је владика Василије наручио да се ово Четворојеванђеље 

препише.111 Ово је једини забиљежени траг о њему. 

Владика Макарије (1550–1558) се помиње само у литератури. Биљежи га 

Руварац,112  а касније га највјероватније од уварца преузео  Вуксан.113 Такође се 

налази  у Азбучнику српске православне цркве Р. Грујића.114 

                                                 
109  ССЗН II,4616; Испод записа наведеног броја код Стојановића је погрешно речено  да се књига 

налази у Берлинској библиотеци.  Рукопис се налази у Аустријској националној библиотеци, а сам  

је Стојановић идентификовао књигу као дио управо зе библиотеке,  што је и саопштио  у Споменику 

III (1890)  203.  Овај рукопис је касније препознат као дио бечке збирке словенских рукописа који је 

обрадио  Јацимирски  (Яцимирский 1921, 70) и  Биркфелнер (Birkfellner, 1975, 274-276).   
110  Драговић  1880, 251 (бр.док. 3). 
111

 ССЗН I 471; Рукоис је изгорео приликом бомбардовања Београда 6.  априла  1941. године. 
112

 Руварац 1892, 18-19.  Руварац наводи годину столовања 1550- 1568, што је највјероватније 

погрешно јер се 1559.  годне помиње владика Ромил у запису Минеја  са пролошким житијима за 

април (Цетиње 32). 
113

 Вуксан 1935, 72. 
114 Грујић 1990,  289.   
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Митрополит црногорски Ромил  је највјероватније наслиједио владику 

Макарија. Његово име забиљежено је  око 1559. године у рукопису бр. 32 цетињске 

збирке. 115 

Владика Пахомије (1568–1573) је  наслиједио је свог претходника, Ромила.   

Пахомије се помиње у спору са Турцима око  заштите риболова Комског и 

Цетињског манастира.116 Није тачно познато до кад је митрополит остао на трону 

цетињских владика. Радослав М. Грујић већ 1573. године помиње  новог владику – 

Герасима.117 

Владика Герасим се први пут помиње 1573. године у једном запису у минеју 

из  старе збирке рукописа Народне библиотеке у Београду (СНБ 159), који је био 

преписан    храму Шудикови, на ријеци Лиму.118 

Митрополит цетињски Вењамин помиње се послије митрополита Герасима 

1582. године. Вуксан га помиње као даваоца синђелије приликом постављења  кир 

Илије за протопопа 1591. године.119 Забиљежен је код Руварца  и код Радосава 

Грујића у Азбучнику Српске православне цркве.120 

Митрополит цетињски Стефан наслиједио је митрополита Вењамина, 

задржавши се на тој катедри до 1593. године.121 Иларион Руварац је наишао на име 

владике Стефана у једној синђелији коју је владика Вењамин издао 1591 године, 

приликом ,,постављења кир Илије за протопопа“. Сведоци том чину бли су  

владика Никанор и владика Стефан.122 

Владика Рувим I (1593–1639) се по први пут  помиње у запису  у рукопису  

Цетињског манастира, Минеју са пролошким житијима за април (Цетиње 32) у 

којем пише: „У години 1593. постави се епископ игуман Рувим“.123 Владика Рувим 

                                                 
115  ССЗН IV, 6303;  Вуксан  1936б, 202. бр. описа 32. 
116  Ђурђев 1954, 134. 
117 Грујић 1992, 288. 
118 ССЗН I, 704. 
119

 Вуксан 2007, 69.  
120 Руварац 1892, 18-19;   Грујић 1992, 66.  
121 Вуковић 1996, 466. 
122 Руварац 1892,  18-19; Вуксан  2007, 69.  
123  ССЗН IV, 6446;  Вуксан  1936б, 202.  
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I се помиње и у записима рукописних књига преписаних 1608. и 1609. године.124 

Током његовог архипастирства живописан је  храм Успења Пресвете Богородице у 

манастиру Градиште (1620): !�
�����4���� %�
 � ����5����� ��
 � ��	�5����� ���
�� ��(
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�� #��� .A� ��
(�. A�. B�����.��.���..A, натпис се 

налази на доњем крају сјеверног зида у цркви Успења Богородице код манастира 

Градишта.125 Исте, 1620. године, подигнут је храм Св. Николе ктиторством игумана 

Дионисија и Стефана Давидовића у манастиру Градиште, о чему свједочи запис: 
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���
 !������,126 натпис над вратима цркве Св. Николе код манастира Градиште. 

Његовим благословом презвитер Лазар је саградио 1627. године храм Благовијести 

у селу Чукојевићи „трудом и подвигом ктитора: војводе Мирчете Војиновића, 

Новака и Николе Радована с братом“. Натпис се налази у цркви села Чукојевићи у 

Црној Гори. Запис је објављен код Љ. Стојановића.127 У сталној поставци ризнице 
                                                 
124  ССЗН I, 980; ССЗН I,  969; ССЗН I, 972. 

Рукопис преписан 1608. године данас припада збирци Архива САНУ (бр. 13); рукопис из 

1609. године припадао је збирци рукописа Кијевске духовне академије.    
125 ССЗН I, 1083. 
126 ССЗН I, 1084. 
127 ССЗН I, 1183. 
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Цетињског манастира налази се ручни дуборезни крст окован сребром и позлатом у 

којем је урезан натпис из којег се види да је крст израдио мајстор Ђуро Чајничанин 

са братијом за владику Руфима 1634. године. '� �	�� %���
 � �	����� �
%�����
�� 

������
 #�	����	�
�� ��	 .�>��
 �
 ���� IJ�	��� � �� 	�������
 ћ�	� 
 !	
��
�� %� #
���#
.128 

Иларион Руварац је сматрао да је Рувим био на челу  митрополије до 1640. године, 

док епископ Сава узима 1639. годину као последњу годину његовог столовања.129 

Владика Рувим је један од малобројних црногорских митрополита тога времена о 

коме има нешто више података.   

Владика Мардарије I (1637–1647) родом је из села Корнета у Љешанској 

нахији. До избора за митрополита, Мардарије је од 1625. године био игуман 

Цетињског манастира. Мардарије се као митрополит помиње први пут јула 1637. 

године. Помиње се у писму рдија папског изасланика Франческа Леона који, 

обраћајући се Конгрегацији за пропаганду вјере о Србима у Риму, пише да на 

Цетињу столује цетињски епископ кога треба привољети на унију са Римом. Писмо 

је написано  21. децембра 1637. године.130 Његово име забележено је 1638. године у 

једном Молитвенику Аустријске националне библиотеке у Бечу (ÖNB 

cod.slav.113).131 Мардарије се на челу Митрополије налазио у немирним временима. 

За сво вријеме био је, имајући у виду првенствено материјалне интересе, у 

преговорима са Римом око уније. Папски мисионар Франческо Леонарди упорно је 

радио на унијаћењу православних Срба у Паштровићима и у Боки Которској, а био 

је свјестан да се без цетињског епископа унија неће спровести у тим крајевима. 

Епископ Мардарије, каже у једном писму секретару Конгрегације Инголију, ужива 

велико поштовање својих једновјерника, нарочито монаха и свештеника. Писма 

која је Мардарије писао римским црквеним великодостојницима као и  папи 

Урбану VIII, објављена су на више мјеста у Списима конгрегације за пропаганду 

                                                 
128 ССЗН I 1330 
129 Вуковић  1996, 418;  Руварац 1892, 18-23. 
130 Јачов  1986, 157 (документа: f. 2r,14v,15v). 
131 ССЗН I, 1320. 
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вере о Србима (1622–1644. године).132 Митрополит Мардарије је због својих 

преговора са Римом имао великих неприлика у својој епархији, a  његовим радом 

нијесу ни Турци били задовољни, па су га више пута  затварали. О томе такође 

римски изасланик Франческо Леонарди извјештава Конгрегацију писмом од 27. 

августа 1640. године, у коме наводи да су  владику Мардарија Турци затворили у 

Подгорици због сарадње са Унијом.133 Владика Мардарије je највјероватније умро 

1647. године, jer се од те године  као црногорски митрполит помиње његов синовац 

Висарион. 

  Послије смрти владике Мардарија, (негдје око 1647. године), на столици 

цетињских епископа нашао се архиђакон Висарион. Висарион се већ  помиње као 

епископ у једном писму којим се обратио Конгрегацији поводом жалбе неких 

римокатолика који су се жалили на православне свештенике.134 Митрополит 

Висарион је, као и његов претходник, заговарао јачање веза са Венецијом.  Радио је 

свом снагом да црногорска племена покрене на ратовање против Турака, свакако у 

споразуму с патријархом.135 Епископ Висарион писао је из Мајина на млетачкој 

територији  14. марта 1654. године папи Иноћентију  X да су га Турци истјерали са 

Цетиња,  а цркве у Црној Гори порушили.136 

Владика Мардарије II (1651–1661) је дошао на мјесто  митрополита 

Висариона пошто су овога Турци истјерали. Он се помиње у једном турском 

дефтеру за област Дукађин, у којем стоји да је митрополит Мардарије II  16. априла 

1651. године платио пешкеш у износу од 800 акчи, те остао на цетињском трону све  

до 1661. године.137 

Митрополита Мардарија је  наслиједио Рувим II Бољевић (1662–1685). Дуго 

времена се није знало кад је Рувим посвећен, те је професор Радослав М. Грујић 

                                                 
132 Јачов 1986, 407- 451. 
133 Јачов  1986, 451( документа: SOCG voi, 124f, 183r, 190v). 
134  Јачов 1992, 113 (документа: SOCG, vol. 176, f. 206v). 
135  Радонић  1950, 396. 
136 Радонић  1954, 412. 
137 Тричковић 1980, 158. 
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био мишљења да је Рувим постао митрополит 1673. године.138 Сви су изгледи да је 

Цетињска катедра била већ попуњена 1662. године јер се епископ Рувим помиње 3. 

октобра 1662. године.139  Рувим Бољевић се помиње у неколико спорова вођених 

1663. године, а затим 1666. у Котору.140 Исто тако,  помиње се у једном писму од 

19. октобра 1673. године.141 Његово име забиљежено је у запису у Минеју за 

септембар (cod. slav.19*) који се данас налази у Аустријској националној 

библиотеци.142 Датум смрти смрти владике Рувима налази се у једном 

Богородичнику писаном у манастиру Добриловина 1602. године: „Ва лето 7193 

(1685) престави се владика Рувим Болевик у манастиру на Цетине и в то лето 

погибе Бај Пивљанин с дружинов от проклетога Сулејмана паше из Бушата и 

пороби манастир, нигда нишца не оста. 143 

Владика Висарион II (Бориловић, Бајица) (1682–1692) први пут је поменут  

1682. године у натпису на митри која се налази у сталној поставци ризнице 

цетињскога манастира: �L � ��������
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.144 Прије своје хиротоније владика Висарион је платио  да се у  

манастиру Хиландару сагради цистијерна за воду, о чему је сачуван запис на 

цистијерни:  �) ����	�� 
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(� �� ���� I?M.	M.#M .145  Име владике Висариона забиљжено је у 

                                                 
138 Грујић 1992,  289. 
139  Вуковић  1996, 418;  Радонић  1950, 343. 
140  Стијепчевић, Ковијанић  1953-54, 528-529. 
141   Руварац  1892, 18 и 19. 
142 ССЗН 1, 1708. 
143  Кавелин 1893, 114 (бр описа рукописа 754).  
144 ССЗН I, 1790. 
145 ССЗН I, 1792. 
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неколико рукописних књига.146 Аутори који су се бавили успостављањем 

хронологије  зетских и црногорско-приморских епископа и митрополита наводе 

различите године столовања владике Висариона II, те тако Руварац узима да је он 

на челу Митрополије био 1685. године, Вуксан – 1682. до послије 1690, а Сава 

Вуковић – од 1682. до 1692. године. 147  

 Последњи владика кога ћемо споменути у овом низу био је Сава (Очинић). 

Митрополит Сава је на катедри цетињске митрополије наслиједио митрополита 

Висариона II Бориловића-Бајицу. За епископа су га  27. новембра 1694. године 

хиротонисали митрополит београдски хаџи-Симеон, захумски Саватије и 

херцеговачки Герасим у Новом – Бока Которска.148 Сава је управљао 

Митрополијом до 1697. године.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 ССЗН I 1953; ССЗН IV,7163. 
147 Вуксан 1935, 71-73;  Руварац 1892, 19; С. Вуковић  1996, 86.  
148 ССЗН I, 2010.  



42 

 

 

2. Духовни и културни живот Зете од XIII  до краја XVII 

вијека 

 

2.1.Скрипторији на обалама Скадарског језера 

 

  По добијању аутокефалности Сава Немањић је приступио територијалној 

организацији своје цркве. Једна од нових епархија била је и Зетска епископија. 

Нема сумње да је новооснована епархија имала обавезу да се стара о укупном 

уређењу живота на својој територији, а један од најважнијих задатака био је 

снабдијевање подручних цркава књигама неопходним за несметано обављање 

богослужења. На жалост, из тог најранијег периода немамо много сачуваних 

писaних трагова, а најстарија сачувана књига, чији се настанак може везати за 

старији период постојања Зетске епископије, је Иловичка крмчија. То је најстарији, 

уз то и тачно датирани, препис Савиног Номоканона.149 Рукопис је преписан 1262. 

године у скрипторију манастира св. Архангела Михаила. Ово је најстарија потврда 

постојања скрипторија у седишту Зетске епископије. Данас се овај рукопис чува у 

Архиву Хрватске академије знаности и умјетности у Загребу.150 Миодраг Петровић 

је приредио  фототипско издање овог изузено важног споменика српског 

средњовековног права.151 Из дугачког записа издвајамо следеће дjелове:  
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149 Jagić 1874, 64; 
150  Jagić  1874, 60-111; Моšin 1955,   48-54.  
151 Петровић 1991.  
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�4 ����7 ....152 Овај запис пружа  веома важне, а у раним српским 

средњовjековним изворима ријетке,  податке о наручиоцу књиге и њеном писару. 

Зетски епископ Неофит, чијим је старањем књига била преписана,  водио је рачуна 

о томе да сама епископија буде снабдијевена књигама које јој недостају. Ваља 

нагласити да се из записа види, да Епископија тада није имала међу својим 

књигама Номоканон, те је  Неофит предузео кораке да се тај недостатак исправи. 

Неофитово име  налази се и у натпису нађеном  у Богдашићу, у цркви Светог 

Михаила, која је сазидана 1269. године.153 Писар Богдан има народно име, што 

значи да је био свјетовно лице.  То је још једна потврда да се преписивањем књига 

у овом раном периоду нису бавили само монаси.  

Илуминација Иловичке крмчије блиска је нешто старијим рукописима чији 

се настанак везује за ширу територију (Зета–Хум) међу којима се може издвојити 

Вуканово јеванђеље, које се данас налази у Руској националној библиотеци у Санкт 

Петербургу (сигнатура F п I 82).154 Један интересантан иницијал у виду рибе има 

сличности са грчким иницијалима из јужне Италије. Ликовном украсу Иловичке 

                                                 
152  ССЗН I, 19. 
153 Јанковић  1985, са старијом литературом. 
154 Фототипско (црно-бијело) издање:  Врана 1967;   Максимовић  1983, 93. 
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крмчије блиска је  и орнаментика Псалтира из XIII вијека, који припада збирци 

средњовјековних рукописа манастира Света Тројица код Пљеваља (Пљевља 80).155 

Малобројни сачувани рукописи из XIV вијека који се поуздано могу везати 

својим настанком за Зетску епископију, показују да се у тим крајевима и даље 

одвијала преписивачка активност. Послије смрти посљедњег владара из династије 

Немањића и распада јединствене српске државе, у Зети је на власт дошао Балша, 

родоначелник династије Балшића.156 За вријеме владавине ових господара Зете, 

појављују се скрипторији на острвима Скадарског језера, од којих је највећи био на 

Старчевој Горици. Најстарији рукопис за који се поуздано зна да је ту настао јесте  

Пролог написан за вријеме Ђурђа I Балшића (1373–1378). Данас се ова књига 

налази у Државној библиотеци у Берлину (Вук  29), а запис гласи: '� ���7 �	���� 
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����.157 Макарије је, као што се види из 

записа у рукопису,   био оснивач и игуман манастира Свете Богородице на 

Старчевој Горици. У другом рукопису, званом Симеонов типик, пронађеном у 

цркви у Липљану,  налази се запис о смрти Ђурђа Балшића: V�� ��
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��...Рукопис се данас налази у Националној свеучилишној библиотеци у Загребу 

(бр. 4068).158 Поред ова два рукописа,  у то вријеме настало је и једно 

Четворојеванђеље које се чува у библиотеци Марцијана у Венецији.159 На 

                                                 
155 Максимовић  1983, 94;  Мошин  1958 б,  243. 
156 О Балшићима опширније:  Божић 1970, 49-135.   
157 ССЗН I, 149, ССЗН IV, 6071. 
158 ССЗН I, 150; ССЗН IV, 6072; Моšin 1964, 196-199. 
159 Максимовић 1976,  59-68. 
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маргинама  листова од 1 до 8 овог рукописа налази се запис: '�
 ��
������ '�
	#��� 

<�	��� � ���	���
������ '�
	#��� <�	���. Јованка Максимовић која је упоредо посматрала 

овај рукопис и Четворојеванђеље јеромонаха Никодима (Народна Библиотека 

,,Ћирило и Методије“, Софија, бр 181) као и  још један рукопис истог писара који 

се данас налази у Ватикану (cod.slav.5), утврдила је њихову међусобну везу.160 Пет 

управо поменутих рукописа је или преписано на Старчевој Горици, или је у неком 

тренутку припадало овом манастиру. Посебно је интересантан Симеонов типик, 

рукопис из треће четвртине XIV вијека, који је несумњиво путовао српским 

земљама.  Податак да је у овом рукопису забиљежена година смрти Ђурђа Балшића 

(1378) потврђује да се он у том тренутку морао налазити негдје на територији Зете, 

можда чак и на Старчевој Горици.   

Поред Старчеве Горице књиге су преписиване и на другим острвима 

Скадарског језера – Морачнику, Бешки, Врањини. 

Још један значајан рукопис настао на острвима Скадарског језера, 

највјероватније на острву Врањини, јесте Четворојеванђеље јеромонаха Мине из 

1436. године. Ово Четворојеванђеље је послије више вјекова доспјело у једну 

приватну збирку у Одеси.161 Писар је оставио запис у овом рукопису, 

забиљеживши тачну годину 6944 (1436):   X���
 �
	Y
... �����	�5�� (	���� 	
!� 

��	����
(� X��
.162  Није познато гдје се рукопис данас налази. Могуће је да је овај 

исти Мина 1441–1442. године преписао на пергамету Апостол намијењен храму 

Светих Апостола Петра и Павла митрополије Лимске, за преосвештеног 

митрополита лимског кир Филотеја.163 По мишљењу Димитрија Богдановића ријеч 

је о манастиру Светог Петра и Павла у Бијелом Пољу.164 Књига је касније доспјела  

                                                 
160 Максимовић 1976, 59, 122. 
161 Испод записа (ССЗН III 5565) који је објавио Стојановић  забиљежено је да се књига налазила у 

приватном власништву у Одеси.  
162 ССЗН III, 5565. 
163 ССЗН I, 278. 
164 Богдановић 1970, 393. 
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у манастир Прохор Пчињски гдје је била преповезана  1749. године; нови повез 

израдио је  монах Јоаникије из Леснова. Касније је доспјела у Народну библиотеку 

Србије, гдје је уништена у бомбардовању 1941. године.165   

Извјесне везе с манастиром Врањина има и Синтагма Матије Властара, 

рукопис чије је преписивање завршено у љето 1453. године „ мјесеца маја, 17. дана 

у мјесту званом Копориња“.166 По мишљењу Димитрија Богдановића нема разлога 

да се мјесто Копориња, иако до данас није тачно лоцирано,  тражи негдје ван 

територије Зете.167 У запису писара ђакона Дамјана, који се налази на крају књиге,  

речено је да је написана за преосвештенога архиепископа зетскога кир Јосифа. 

Архиепископ Јосиф  је,  као зетски митрополит, столовао у манастиру Врањина. 

Копорињски препис  Властареве Синтагме обрео се у сремском манастиру 

Крушедол, гдjе га је двадестих година XIX  вијека пронашао  Павел Јосиф 

Шафарик.168 Стојан Новаковић је издање српскословенског текста  Синтагме 

приредио управо према овом рукопису.169 Превод текста Новаковићевог издања са 

српскословенског на савремени српски језик објављен је 2013. године.170 Послије 

Другог  свјетског рата, заједно са рукописима из других фрушкогорских манастира, 

овај рукопис пренијет је у  Музеј Српске православне цркве у Београду, гдје се  и 

данас чува (MСПЦ 45/Крушедол Ж IV 46).   У састав овог рукописа ушао је и један 

текст који није правног карактера – Српски љетопис.  У историјској литератури тај 

љетопис је добио име Копорински љетопис. 171   

 

 

 

 

                                                 
165 ССЗН I, 111. 
166 ССЗН I, 301-304. 
167 Богдановић  1970, 381. 
168 Шафарик  1845, 62 (бр.описа 105). 
169 Новаковић 1907. 
170 Суботин-Голубовић 2013.  
171 Стојановић  1927.  
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2.2. Јелена Балшић и Никон Јерусалимац 

 

Необична личност која заузима значајно мјесто у историји српске 

средњовјековне књижевности и духовних кретања у првој половини XV вијека је 

Јелена Балшић 1366/71-1443), кћерка српског кнеза Лазара и сестра деспота 

Стефана Лазаревића.172 Јелена се 1386. године удала за  Ђурђа II Стратимировића 

Балшића, са којим је имала сина Балшу   Послије мужевљеве смрти 1403. године, 

управљала је Зетом као намјесница свом седамнаестогодишњем сину Балши 

Трећем. Настојећи да учврсти положај свога сина, крајем 1411. године удала се за 

Сандаља Хранића Косачу.173 На тај начин је Зети обезбиједила још једног моћног  

савезника. Јелена је надживјела  и другог мужа, а по његовој смрти (1435) вратила 

се у Зету. Значајни духовни центри тога доба у Зети налазили су се на  обалама 

Скадарског језера и на острвима Бешки, Морачнику и Старчевој Горици, о чему је 

већ било ријечи. На мјесту гдје су се налазили остаци цркве Светог Ђорђа, Јелена је 

обновила цркву и поред ње подигла цркву Пресвете Богородице, коју је одредила 

за мјесто свог вјечног починка. Јелена је умрла је 1442. године; на западном 

порталу цркве изнад врата уклесано је: ��������4�� %�
 � ����5������ ��
 � ���(
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���� I?������� (6948 = 1440).174 Интересантно је да се у натпису помиње само Јеленин 

први муж.  

У познијим годинама Јелениног живота њен лични исповједник и стални 

саговорник био је монах Никон Јерусалимац. О том човјеку се не зна много, а о 

његовом поријеклу постоје различите претпоставке те, мада неки истраживачи 

                                                 
172 Богдановић  1991, 223-224.  
173 Радоњић 1897, 380-465.  
174 ССЗН I, 276. 
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сматрају да је био Србин,175   није искључено да је по народности био Грк који је 

нашао уточиште у српским земљама у бурним временима у којима је у то вријеме 

живјело Балканско полуострво.176  У текстовима које је он написао има пуно 

грецизама, а сачувани су и текстови које је он преписао на грчком језику177. То је 

потврда да је добро знао грчки језик, што га сврстава међу добро образоване људе 

свога времена. Како је пуно путовао по истоку и живио у Јерусалиму, Никон је 

добио надимак „Јерусалимац“.178 Никон  је боравио у Египту и у манастиру Свете 

Катарине на Синајском полуострву.179 До данас су сачуване двије књиге писане 

његовом руком. Прва је Шестоднев из 1439–1440. године, која се чува у 

рукописној збирци манастира  Савина у Боки Которској (рукопис бр. 21).180 

Рукопис је пронашао Ђорђе Сп. Радојичић 1949. године, приликом теренских 

истраживања, када је боравио у манастиру Савина.181 Каснија истраживањима 

показала су да је овај Шестоднев превод са  грчког језика списа  О стварању 

свијета (Шестоднева) Северијана, епископа Гавале, који је био савременик Јована 

Златоустог.182 Први дио овог рукописа управо и јесте поменути  Шестоднев, а 

затим слиједе други текстови исихастичког карактера. Никон Јерусалимац је додао 

у свој зборник одломке из списа Григорија Синаита (1255–1346), Симеона Новога 

Теолога (око 949–1022), цариградског патријарха Калиста Ксантопула (око 1397). 

Све су то текстови исихастичког карактера, што указује на то каква га је литература 

привлачила. Никон је у свој зборник унио и друге текстове – спис  О дефиницијама 

који се приписује Атанасију Александријском (295–373) као и текстове 

богословске садржине Јевсевија Кесаријског (око 265–340).183 Такође, овдје се 

                                                 
175 Трифуновић 1972, 297-301. 
176 Радојичић 1963,  248-249.  
177

 Радојичић 1951,322-323. 
178 Никон је био сабрат српског манастира у Јерусалиму, посвећеног Арханђелу Михаилу.  
179 Богдановић  1970, 395. 
180 Радојичић 1951, 332- 333. 
181  Радојчић  1951, 332-333. 
182 Радошевић  2004, 167-168.  
183 Богдановић  1970,  373. 
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преписка између Јелене и њеног духовника Никона, такође је Никонов аутограф. 

То је знаменити Горички зборник, рукопис настао   1442/3. године. 184 Рукопис  се 

данас чува у  Архиву   Српске академије наука и умјетности у Београду (АСАНУ 

446).  Рукопис започиње писмом Никона Јерусалимца упућеним Јелени Балшић. 

Текст је у почетку тешко читљив јер су листови оштећени; од листа 16  може се 
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Наведени одломак је  речити доказ Јелениног образовања  и  негованог књижевног 

језика којим пише. Она у свему поступа са праксом која је постојала у Византији, а 

према којој се  припаднице високог сталежа дописују са својим духовницима. У 

књизи се још налазе преписи Житија светог Симеона  које се написао  Стефан 

Првовјенчани  и Теодосијево Житије светог Саве. Књига  садржи и правило 

скитског живота које је састављено у виду својеврсне моралне поуке упућене 

Јелени Балшић. Набројане су и цркве које је она подигла, међу којима се посебно 

истиче  црква  Свете Богородице поред манастира Светога Ђорђа на острву Бешка. 

                                                 
184 Трифуновић 1972,  289-327. 
185 Цитат према факсимилу ИЦГ, књ. II, т. 2, сл. 20.  



50 

 

У књизи се још налазе текстови ,,Преданије уставом иже на внешнеј стране 

живуштим иноком, рекше скитскаго житија правило“ и ,,О келејном трезвенији и 

каждодневном петији, иже ми пријехом отаца наших“.  Затим Никон преписује 

сопствене саставе космографског и географског карактера: ,,Повијест о  

проуведенији вселене“ и ,,Повијест о јерусалимским црквам и местом в пустињах 

Ефрату, Јордану и всем ближним тамо, еже слишахом и видехом та повјем и 

христољубију вашему“. Дајући оцјену посљедње ,,повијести“, Димитрије  

Богдановић  пише: „То је мисаона лирика, која је сва у импулсима за недоречене 

асоцијације. Она се тешко чита, утолико је за њено разумевање и праћење 

неопходно одлично библијско познавање историје и географије. У исто вријеме 

текст повијести је течан поетски састав, гдје сваки податак једног путописа добије 

ритам стилске фигуре и реторске прозе.“186 На крају рукописа Никон се потписује 

као `�	�
�����.187 На посљедњим листовима налази се завјештање  Јелене Балшић 

у којој она посвећује књигу Пресветој Богородици и као дар је завјештава цркви 

Пресвете Богордице на Горици.188 У даљем тексту слиједи обраћање свештеницима 

цркве Пресвете Богородице, у коме је исказана жеља да они приме ову књигу на 

поклон, а на посљењој страници рукописа налази се кратак колофон у којем је 

наведено вријеме састављања зборника.189 Према мишљењу Димитрија 

Богдановића, Горички зборник је значајни књижевни споменик средњовјековне 

Зете јер свједочи о учвршћењу византијског исихазма на територијама које су се 

непосредно граничиле с латинским и католичким западом. Истраживач је у овоме 

видио одређену реакцију на агресивну политику Млетачке републике.190 Исихазам 

је у XIV вијеку посредством  Григорија Синаита и његових следбеника  почео да се 

шири у  Византији, одакле се проширио Балканским полуострвом. У  српским  

                                                 
186 Богдановић  1970, 378. 
187 Потпис према факсимилу у ИЦГ, књ.II,т.2  сл. 21. 
188 Цитат према факсимилу у ИЦГ, књ. II, т. 2, сл. 21. 
189 Исто. 
190 Богдановић  1970, 378. 
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земљама исихазам је нарочито био раширен у другој половини 14 вијека.191 Према 

мишљењу  Татјане Суботин Голубовић, осим Љествице Јована Синајског, на 

ширење исихазма у српској средњевјековној култури утицала је и Диоптра Филипа 

Монотропа. Она је указала на везу  која се може успоставити између основне идеје 

Диоптре (однос душе и тела који воде дијалог) и  интелектуалне комуникације која 

постоји између Јелене и Никона.192  

Најзад, Јелена је на Горици 25. новембра 1442. године написала завјештање, 

које је касније уведено у књигу тестамената Дубровника, јер је Јелена своју 

имовину похранила у Дубровнику. Овај текст објављен је 1929. године.193 На 

другом мјесту је забиљежено да је овај документ састављен „руком духовнаго ми 

отца старца Никандра Јерусалимца“. Опште је прихваћено мишљење да је 

Никандар име које је добио Никон по примању велике схиме. Никандар се помиње 

1454. године међу калуђерима манастира Светог Николе на оствру Врањина, а 23. 

новембра 1468. године монах истога имена већ је добио чин протоигумана 

манастира.194 На Скадарском језеру Никон Јерусалимац је завршио свој животни 

пут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191

 Синаити су по доласку у Србију,  по узору на Парорију у Бугарској, основали више монашких 

колонија.  Посебно се истичу оне које су образоване на обронцима Кучајне и Хомољских планина; 

њихов утицај се  брзо проширио у скоро свим дјеловима српског културног простора: Јеромонах 

Амфилохије 1981, 101-134.  
192  Суботин-Голубовић   2004,  123-137.  
193 Стојановић  1929, 394-397 (бр.400). 
194 Богдановић  1970, 374;  Даничић 1863, 158; Miklošich  1858,  463-464. 
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2.3. Црнојевића штампарија 

 

Пад  Деспотовине 1459.  године, који је био праћен  губитком државне 

самосталности, означио је почетак периода великих криза у свим аспектима живота 

српског народа. Сједиште Патријаршије је пало у турске руке 1455. године, а 

турско напредовање даље према сјеверу било је праћено осипањем  области које су 

се раније налазиле под њеном јурисдикцијом.  Арсеније II, последњи српски 

патријарх, столовао је у Смедереву. Арсеније се у изворима последњи пут спомиње 

1463. године те се претпоставља да је те године умро. Обезглављена и 

дезорганизована Црква није више могла да се стара о својој пастви, нити да врши 

своју културну мисију. 195 У другој половини XV вијека скоро да је замрло 

преписивање књига. Ипак, и у тим тешким временима има нешто података о  

преписивачкој активности.196   Несташица књига, поготово оних најнеопходнијих, 

пријетила је да угрози сам процес богослужења. Пошто је био у сталним 

контактима са Венецијом, у којој се од 1469. године развијало штампарство, Ђурађ 

Црнојевић је несумњиво био упознат са предностима штампане књиге. Ђурађ је 

стога одлучио да овај нови вид умножавања књига примијени и код себе, не би ли 

на тај начин надокнадио велики и очигледан недостатак потребних богослужбених 

књига. Главни штампар у новопокренутој штампарији био је  јеромонах Макарије. 

Избор и редосљед штампаних књига у штампарији под Макаријевим надзором 

свједочи о томе које су књиге биле најнеопходније за црквено богослужење. У 

њиховој масовној продукцији штампарија је требало да буде један нови модерни 

скрипторијум са невјероватним могућностима брзе продукције књига.197 Све до 

прославе 400-годишњице рада штампарије Ђурђа Црнојевића 1893. године,  о њој 

се мало писало. Поводом прославе њене 500-годишњице 1994. године одржано је 

неколико научних скупова и објављено више тематских зборника и појединачних 

издања посвећених не само њеном раду, већ  и укупном штампарству старијег 

                                                 
195 Пузовић, Лазић 2014,12-36. 
196 Суботин-Голубовић 1999,  35-37.  
197  Богдановић 1970, 397, 400. 
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периода на овим просторима. Међутим, и поред тога, многа питања остала су без 

коначних одговора – ко је прави иницијатор и оснивач штампарије, гдје је 

штампарија почела да ради, и кад се тачно то десило. У сачуваним предговорима и 

поговорима књига ове штампарије помиње се искључиво Ђурађ као налогодавац, 

мада су поједини научници сматрали да је заправо Иван Црнојевић основао 

штампарију пред крај своје владавине.198 Расправљало се и о мјесту где је 

штампарија радила – на Ободу или Цетињу.199 У Псалтиру с последовањем из 1495. 

године јасно пише да је књига штампана на Цетињу, док у осталим књигама мјесто 

штампања није поменуто. Још један доказ у прилог Цетиња јесте илустрација преко 

цијеле једне странице у Октоиху петогласнику на којој је приказан Цетињски 

манастир испред којег сједе три химнографа: Св. Јован Дамаскин (у средини), Св. 

Јосиф химнограф (десно) и Св. Теофан Начертани (лијево). Ипак сматрамо да 

питање мјеста прве штампарије није од прворазредног значаја и да не заслужује 

пажњу која му се посвећује у науци већ неколико деценија.  Обод је иначе удаљен 

од Цетиња  два сата хода, тако да суштински ово питање није од значаја.  

У штампарији Ђурђа Црнојевића штампано је укупно пет књига: Октоих 

првогласник (од првог до четвртог гласа, 4. јануара 1494. године), Октоих 

петогласник (од петог до осмог гласа, 1494. године), Псалтир с посљедовањем (22. 

септембар 1495. године), Молитвеник (Требник) 1945–96. године  и 

Четворојеванђење сачувано у препису из 1548. године.200 Није познато колики је 

био тираж појединих издања.  

Није случајно  јеромонах Макарије изабрао да прва штампана књига буде 

Октоих – она је очито била најпотребнија у том тренутку. Читава структура 

богослужења током непокретних празника заснована на пјесмама из Октоиха. 

Књига је намијењена искључиво појцима за свакодневна седмична богослужења, 

изузев на Господњим, Богородичним и празницима светитеља. Користи се у радне 

                                                 
198 Богдановић  1970, 398-402. 
199  Божић  1970, 341-342;  Пешикан 1994, 152-153. 
200 Поједини научници попут Евгенија Немировског не вјерују у могућност да је књига уопште 

штампана:  Немировски 1996б, 35.    
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дане од понедјељка  Недјеље свих светих до уочи суботе Месопусне недјеље док се 

на недјељним богослужењима упортебљава све до Пете недјеље Великог Поста.201 

Првобитни Октоих се први пут помиње почетком  VI вијека, док се стварање 

цјеловитог зборника приписује чувеном византијском теологу св. Јовану 

Дамаскину (650–754). Велики Осмогласник – Параклитик, са пјесмама за сваки дан 

у седмици настао је тек у IX вијеку и у највећој мјери је дјело Јосифа Химнографа 

(† 883).202 Из практичних разлога, због свог великог обима, Октоих је најчешће 

преписиван, а касније и штампан, из два дијела: Октоих првогласник (од првог до 

четвртог гласа и Октоих петогласник од петог до осмог гласа). 

Октоих првогласник из штампарије Ђурђа Црнојевића по својој структури је 

пуни Октоих параклитик са пјесмама прва четири гласа. Октоих петогласник (глас 

5–8) штампан 1494. године представља природни наставак Октоиха првогласника. 

Дуго се није знало да је ова књига спадала међу издања  цетињске штампарије, 

мада је то једина илустрована цетињска инкунабула.  На њено постојање указао је 

1865. године Павле  Шафарик, када ју је открио у необјављеној библиографији 

Лукијана Мушицког из 1822. или 1823. године.203 Исте године у манастиру Слепче 

код Битоља, један примјерак ове књиге пронашао  је архимандрит Антонин 

Капустин, предсједник Руске мисије у Светој Земљи. Према његовом свједочењу, 

књига је била из 7002. године, тј. 1494., али је касније њено постојање без довољно 

разлога доведено у питање.204 Према свједочењу поменутих свештених лица, 

истраживача и љубитеља словенских старина, Октоих петогласник је штампан исте 

године кад и Октоих првогласник. Поводом 520 година прве ћириличне штампане 

књиге, издато је фототипско издање 37 сачуваних листова цетињског Октоиха 

петогласника.205 

Прије Другог свјетског рата у старој збирци Народне библиотеке Србије 

чувало се 8 листова ове књиге у којима су биле двије илустрације. Три химнографа 
                                                 
201  Мирковић 1982, 155-156; Богдановић  1970, 401. 
202 Богдановић  1971, 403. 
203 Костић 1980,  327-343. 
204 Богдановић  1970,  404. 
205 Убипарип, Лазић, Мартиновић  2014.  
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(Св. Јован Дамаских, Св. Јосиф химнограф, и Св. Теофан Начертани) и Христово 

васкресење. Листови су уништени приликом бомбардовања библиотеке 1941. 

године, а илустрације сачуване само у репродукцијама. Један лист са илустрацијом 

Издајства Христова налази данас у Народном музеју Црне Горе – Архивско-

библиотечком одјељењу. Највећи сачувани одломак од 39 листова налази се у 

склопу рукописне књиге такође Октоиха петогласника из збирке манастира Дечана 

(бр. 156), а у њему су четири илустрације: Сабора бестјелесних сила, Сабора светог 

Јована Претече, Издајства Христова, светих апостола и светог Николе. 

Илустрацијама су  раздвојене одређене појачке цјелине  намијењене  дневном 

богослужбеном циклусу. Претпоставља се да су се такве пригодне илустрације 

понављале у сва четири гласа. Свака илустрација  јасно је указивала да послије ње 

слиједи текст за одређени дан у седмици, што се уосталом види и из  наслова који 

претходи  текстуалној  цјелини. На тај начин су се преко илустрација брзо 

проналазиле потребне пјесме.206 Од Октоиха петогласника до данас су сачувана 

само три фрагмента, од којих је најобимнији управо овај из Дечанске збирке. Пет 

других примјерака познато је само из литературе. Пслалтир с последовањем је 

трећа књига из штампарије Ђурђа Црнојевића, чије је штампање завршено 22. 

септрембра 1495. године. Псалтир, као најраспрострањенија  старозавјетна књига у 

православном богослужењу, прати Октоих у свим његовим литургијским радњама. 

Псалтир с последовањем припада словенској традицији, а настао је из крајње 

практичних разлога, највјероватније у XV вијеку. Молитвеник (Требник) завршен 

је 1495–96. године. Он садржи уобичајене чинове и молитве какви се налазе у 

оваквим типовима књига, почев од чинова светих тајни, до разних црквених 

молитвословља.  Није сачуван ни један примјерак Четворојеванђеља.  Постоји само 

посредно свједочанство о његовом постојању. По заповијести  архиепископа 

београдског и сремског Лонгина, презвитер Вук је преписао  једно 

четворојеванђеље „од форме Црнојевића, от сложенија Макаријева“, у сремском 

селу Буђановци; овај посао је трајао  од 15. маја до 14. августа 1548. године. На 

жалост презвитер Вук није навео никакве друге податке о предлошку са кога је 

                                                 
206

 Убипарип 2014,  27, 28. 
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начинио препис. Ђорђе Сп. Радојчић је на основу овог записа 1937. године утврдио 

да је у штампарији Ђурђа Црнојевића штампано и једно четворојеванђеље. 

Међутим у међувремену поменути препис цетињске инкунабуле је изгубљен. Пред  

Други свјетски рат буђановачко четворојеванђеље доспјело је у власништво 

патријарха Гаврила Дожића, али је за вријеме окупације и ратних прилика касније 

нестало. Сачуване су само биљешке и фотографски снимци појединих страница 

које је начинио Ђорђе Сп. Радојчић.207 

Рад штампарије Ђурђа Црнојевића прекинут је децембра 1496. године кад је 

скадарски санџак бег Фериз напао Зету.  

Књиге израђене у штампарији Ђурђа Црнојевића под назором јеромонаха 

Макарија настављају традицију старе писане вјештине. Са палеотипске стране  – 

слова у потпуности подржава развој српске полууставне ћирилице иако 

прилагођене специфичним  захтјевима технике штампања. Како је штампарска 

техника захтијевала знатну типолошку уједначеност појединих слова, она се 

вратила уставном писму у погледу  калиграфије и уједначености. С филолошке 

стране књиге представљају важно свједочанство о одликама српскословенског 

језика крајем XV вијека. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
207 Пешикан  1995, 137, 208-210. 
208 Богдановић 1970, 408. 
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2.4. Скрипториј и библиотека Цетињског манастира од оснивања до 

краја XVII вијека  

 

У задужбини Ивана Црнојевића, манастиру Рођења пресвете Богородице 

основаном 1485. године, од самог његовог оснивања радио је скрипториј.  То је 

разумљиво, јер у истом се манастиру налазило и сједиште Зетске митрополије, те је 

скрипториј имао задатак не само да производи књиге за сам манастир, већ и за  

потребе других цркава  у епархији.  На основу расположивих извора, доступне 

литературе те личним увидом у рукописе саме цетињске збирке, утврдили смо да је 

ту преписано више рукописа.  Најстарији је празнични минеј који се у XIX вијеку 

налазио у Универзитетској библиотеци у Торину.209 У поговору књиге налази се 

запис: -� ���� J���#��� (6992 = 1484) п�
 � �
 ���
& � !�,�����
 ����
, �!�	���� #���	�� 

������� � ��� !�
��#����
�� � (	����)!��
�� � !��%�� (	
���
�% ��%�
	& B�
�
 ������� 

;	���4���&, ���
 ��	�,��� �	����� ���	�����4, &��,� 4� ���	������
 ����
, �	�%��5����%�� 

���	������� ��	� ��
	���� � �������5��� ������� ��	� �
����, ��,� �
 ����
�� ������ 

�
���� � ��#�� ���%� �� �	������ ���� ������ �
 ����
�� ��� �� ���%�� �(�, 
����.210 

У запису су саопштени подаци о времену када је рукопис био писан – од 1. 

септембра (1483.године)  до 31. августа 1484. године. Помен митрополита 

Висариона и епископа Вавиле наговештава да је рукопис писан управо за  сједиште 

митрополије.   Податак о томе да се у манастиру налази сједиште митрополије 

јавља се у повељи издатој  4. јануара 1485. године. Из овога се може закључити да 

су манастир и цетињска митрополија у тренутку потписивасња повеље већ 

постојали, те да нијесу основани 1485. године како се обично сматра, већ нешто 

                                                 
209 Макушев  1883, 232-233.  

Писмо В. Маушева господину Стојану Бошковићу, предједнику Српског ученог друштва и одбора 

за науке историјске и државне у: ГСУД, 1883, књ. 53, 232-233. 
210 ССЗН I, 353. 
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раније – 1483/1484. године. Писар се није потписао, али се претпоставља да је то 

могао бити монах тек основаног Цетињског манастира Никола Косијер.  

Друга књига настала у истом скрипотију је Часловац, који се крајем XIX 

вијека налазио у приватном власништву.211 Књига је писана 1486. године, а данас 

није познато гдје се налази. Опширни поговор који се у овој књизи налази објавио 

је Стојановић: ����������� %��
 � ����5������ 7�
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������ �)!����... ��� �
	�� ���	�����%��� �
�
... �� ����, 
����.212 Податак о томе да је 

ова књига писана у дому господара Ивана, отвара нова питања: да ли је писар 

дошао да по позиву испише наручени рукопис, или је при Ивановом двору 

                                                 
211 Немировски  1996, 146. 
212 ССЗН 1, 355. 
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постојала преписивачка радионица.  Као ктитор књиге наведен је логотет Божидар 

Грк, што би могло значити и да је рукопис био писан при дворској канцеларији. 

Неки истраживачи склони су да у Божидару Грку  виде Божидара Вуковића, који је 

нешто касније, у првим деценијама XVI вијека,  у Венецији основао ћирилску 

штампарију. Ову препоставку  први је изнио Иларион Руварац.213 Како је познато, 

посљедње издање потписано именом Божидара Вуковића је Празнични минеј у 

коме је забиљежен датум завршетка рада на овој књизи –  19. јануар 1538. године. 

У предговору књиге Божидар говори о својој блиској смрти: ���4,� ��7��( �	��� 

�
	��� ��4�, &�� �	��� ��	���� �	�!�7,
��� �.214 У сљедећој књизи,  Требнику,  

колофона нема, а претпоставља се да је одштампана између 1538. и 1540. године. У 

предговору Псалтира с последовањем из 1546. године, Божидарев син Вићенцо 

говори о смрти свога оца и о преносу његовог тијела 1540. године из Венеције на 

Старчеву Горицу, те каже:  &�� �
 ��	����� ������ !���#� � ����� !
���� ��	��� ,��&5�, 

� �
��4 �� ��	��� 4�%  ������ ���	�5���� ��� ������ �
���� �	
�� �� ���
 ������
 I
�>��� 

1540 �
 4�� !
���� �	���� ���� 4�� %������ 4��, � �����
�� � ��	��� '�
	�� ��	��
 �	� 

4��	��� %� d���
	�.215 Овако се може потврдити да је Божидар Вуковић умро 1540. 

године, и да му је тада било око 80 година. А 1485–86. године, у вријеме  када је 

преписан Часловац,  имао је око 25–26 година. Из овога Немировски закључује да 

је Божидар Вуковић могао бити онај Божидар Грк што се помиње у поговoру 

Часловца.216 У запису поменутог  рукописа наведено је још једно име – Никола 

Косијер. Прва вијест о њему потиче  из 1482. године. Његов потпис налазимо на 

документу о постављању граница према млетачким посједима на приморју: „Писах 

ја Никола Грк, бивши логотет господина Ивана“. Овај документ је унесен у 

                                                 
213 Руварац  1899, 36. 
214 ССЗН I, 494. 
215 ССЗН I, 534. 
216 Немировски 1996,  146. 
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Цетињски љетопис.217 Године 1483–84., био је преписан Празнични минеј, а 1485–

86. г.  Часловац о којему је било раније говора. У Часловцу је први пут преписивач 

назван Никола Косијер. Овај писар је свакако преписао много више рукописа него 

што ми данас знамо. Послије смрти Ивана Црнојевића Никола Косијер је остао у 

служби његовог сина; он се потписао  на документима од 10. јануара и 23. марта 

1493. године.218 У првом документу говори се о парници поводом неког убиства, а 

у другом о разграничењу међу неким крајевима у Црној Гори. У тим документима 

потписује се као Никола Поповић: F�
 9����
 F�����ћ�. У једном другом документу 

који није тачно датиран  потписао се као  Николица Косијер.219 Заједно са два 

претходна, овај документ показује да се недвосмислено ради о истој личности, па 

се  Никола Косијер може поистоветити са  Николом Поповићем.220 И током 90-тих 

година XV  вијека Никола Косијер се очигледно бави преписивањем књига. Њему 

се приписује Октоих који се до 1941. године налазио у Народној библиотеци у 

Београду. У књизи се налазио запис следеће садржине:  '�
�
 ��	�5����) �� ���7 
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 �������� �	������. - ���� I?� 7000=1492. 

                                                 
217  Цетињски љетопис 1962 , 40. 
218 Ровински 1988, 726-727; Миковић 1912, 70-71.  

Први документ је објавио П. А. Ровински, према каснијим преписима који се чувају у Библиотечко-

архивском одјељењу Народног музеја Црне Горе на Цетињу( несигнирана фасцикла); уп. Ровински 

1988, 726-727. Други документ објавио је Д. Миковић у Бока, Kалендар за 1912, књ. IV,1912, 70-71. 
219 Томић  1909, 20.  
220 Немировски 1996, 147. 
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'���
 � ����
 
�����
 � �� 4 ����.221 Павле Шафарик је датирао овај рукопис у 1492. 

годину, а он се  тада налазио у манастиру Грабовац.222 Љубомир Стојановић је 

запазио да се у поговору послије прве цифре 7000 налази  празно мјесто које, по 

његовом мишљењу, означава да је преписивач хтио да унесе друге цифре.223 

Немировски закључује да је та тврдња несигурна јер се поговор налази на крају 

рукописа; он је дописан кад је рад већ био завршен.224 У овом случају треба се 

уздржати од доношења коначних закључака, јер је писар за себе рекао да је 

презвитер, а пошто је рукопис уништен – нема могућности да се обави 

палеографска анализа.  Николи Косијеру може се приписати и Молитвеник у чијем 

предговору пише: '� 
�� �	�5�� 9����
 �� ��
��� �
��
(� �� ���� ?
�� 7012=1504 

�	������	� ���� 	
��#�.225 . 

Кад је Ђурђе Црнојевић напустио Цетиње и Црну Гору, Никола Косијер 

остао је у служби код Станише Црнојевића – Скендер бега, потрученог сина Ивана 

Црнојевића. Његови потписи се касније налазе на неколика документа из 1527. 

године, која је објавио Иван Степанович Јастребов (1839–1894).226 Уколико је 

Никола Косијер заиста преписао све поменуте рукописе,  он би био писар који је  

био активан преко тридесет година, и то на два поља – у канцеларији, и као 

преписивач богослужбених књига. Да је Никола радио у канцеларији 

недвосмислено потврђује  атрибут који је више пута поновио уз своје име – 

логотет.  

У вријеме оснивања Цетињског манастира у њега је, врло вероватно,  било 

пренијето више рукописа из других манастирских збирки. Најприје ваља 

помишљати на  манастире  који су постојали на обалама Скадарског језера, као 

мјеста одакле су рукописи могли бити узети.  На основу два  познија записа у 

                                                 
221 ССЗН I, 253, 369. 
222 Schafarik 1865, бр. 100. 
223 ССЗН II,  421, 4921. 
224 Јастребов 1879, 229-230.   
225 ССЗН II, 468, 4616. 
226  Јастребов 1879, 229-230. 
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којима се помиње манастир  на Цетињу може се закључити да је један од њих 

Симеонов типик (НСБ 4068). 227  Други рукопис је  Цетињски псалтир са 

тумачењем, настао почетком XIV вијека (НСБ 3349).228  Оба рукописа писана су на 

пергаменту. Трећи рукопис је Зборник Маре Лешеве, настао 1425. године. Исписао 

га је јереј Арсеније за Мару Лешеву, супругу Леша Црнојевића који се у изворима 

помиње између 1403. и 1435. године.  Ова књига садржи различите текстове 

посвећене Богородици, а у врijеме непосредно по свом настанку, могла је бити 

приложен манастиру Успења Пресвете Богородице на острву Кому. Овај Зборник 

је пренијет са осталим рукописима у новосаграђени Цетињски манастир. Данас се 

тај рукопис налази у збирци Државног историјског музеја у Москви  (ГИМ бр. 

3483). Овај рукопис је свестрано обрадила  Климентина Иванова .229  

 

У  вријеме образовања преписивачких центара у окружењу, у Цетињском  

манастиру је,   послије гашења Црнојевића штампарије такође обновљен  

скрипторијум.  Рад на преписивању рукописа добио је на замаху по обнови рада 

Пећке патријаршије (1557).  Поред рукописа из 1559. године о коме је већ било 

ријечи (бр. 32 у каталогу), цетињски скрипторијум је наставио рад и у XVII вијеку. 

На жалост, праву и потпуну слику о цетињском скрипторијуму није могуће 

склопити, зато што је манастир више пута током своје историје претрпио разарања, 

те су приликом тих догађаје страдали и његови рукописи.  

 За епископа кир Рувима I и игумана кир Василија 1608. године преписан је 

један минеј.230  Такође је по наређењу истог владике Рувима  1608. године преписан 

службени минеј за јул (САНУ 13) у којем је писар Авакум оставио запис у коме је 

описао тешке услове живота под Турцима:  !�
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227 Моšin 1964, 174.  
228

 Моšin 1964, 178-180.  
229 Иванова 2002, 211-229.   
230 ССЗН 1, 972; рукопис се налази у Кијеву и у овом тренутку није идентификован. 
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	��. \(, %(, %(...231 Следеће године 1609 преписан је по наруџби истог митрополита 

Рувима  службени минеј за август  (САНУ 8).232   

Манастир је добијао књиге и на поклон.  За црногорског митрополита 

Мардарија Корнећанина 1638. године преписан је један Номоканон који му је 

поклонио извјесни поп Станоје (ÖNB cod. slav.113).233 Књижница је за оно вријеме 

била богата што је закључио римски мисионар Франческо Леонарди који је исте 

године био у посјети манастиру.234 

У српској средини постојала је жеља да се подражавају узори из времена 

државне самосталности. Можда је и то био један од начина да се његује 

национална самосвијест.  Цетињски митрополити су, подражавајући старе обичаје,   

наручивали књиге са Свете Горе,  у чијим се келијама и скитовима одвијала жива 

преписивачка активност. У вријеме столовања митрополита Рувима Бољевића, 

1676. године  пећки патријарх Максим је храму Рођења Пресвете Богородице на 

Цетињу приложио минеј за септембар (ÖNB 19*).235  Митрополит Рувим Бољевић 

је 1682 године наручио да се за потребе манастира у цркви Успења Пресвете 

Богородице поред манастира св. Павла препише један Апостол (ÖNB cod. slav. 39). 

236  Овај рукопис је исписао јеромонах Василије који је о свом раду оставио 

запис.237 Сматра се да је исти тај Василије осам  година раније (1674)  написао 

                                                 
231 ССЗН I, 969;  Стојановић 1901, 24 (бр описа 42). 
232 ССЗН 1, 980; Стојановић  1901, 25 (бр. описа 44).   
233 ССЗН I, 1320, Стојановић  1890, 206 (бр. описа 38). 
234 Радојичић 1954, 238. 
235 ССЗН I, 1708; Стојановић  1890, 198 (бр описа 5);  Харисијадис 1970, 334-335.  
236

 Харисијадис  1970, 338-335,  
237 ССЗН II, 4470. 
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Поменик манастира св. Павла.238 Те исте,  1674. године,  митрополиту цетињском је 

патријарх Арсеније III Чарнојевић поклонио Архијерејски чиновник у коме је 

својом руком забиљежио да књигу поклања храму Рођења пресвете Богородице на 

Цетињу.239 Патријарх Арсеније је  Цетињском манастиру  1687. године поклонио и 

минеј за мјесец фебруар, такође са својим  потписом (ÖNB cod. slav.12**).240  

Касније те године,  митрополит црногорски Сава Очинић је у истом рукопису 

забиљежио да су Турци истјерани из Херцег Новог.241   Своје име је у том истом 

рукопису забележио и тадашњи ђакон Данило.242 Насљедник митрополита Рувима 

Бољевића, митрополит Висарион Бориловић,  такође је за цетињски манастир 

наручивао и куповао књиге. Интересантан је податак да је у Скадру 1689. године 

купио рукопис који је садржао Житије Св. Григорија, о чему је оставио својеручну 

биљешку: �
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238 ССЗН I, 1700. 
239 Штављанин Ђорђевић 1986, 249 (бр. описа 115/рс. 374). 
240 ССЗН I, 1794; Стојановић  1890, 196;  Birkffellner 1975, 305-306. 
241 ССЗН I, 1882. 
242 Највјероватније је  да је ђакон Данило потоњи  црногорски митрополит Данило Петровић (ССЗН 

I, 1883).  
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(Цетиње 66).243  Владика Висариона Бориловић наручио је да се за потребе 

Митрополије препише и један Архијерејски чиновник (САНУ 16).244  Писар Сава 

оставио је своје име у запису; он је такође додао да је књигу, по митрополитовој 

смрти (1692), откупио за четири „златице“.245   

Владике из куће Петровића такође су водиле рачуна о манастирској 

библиотеци.  Тако је владика Данило (1697–1735), који је одржавао тијесне везе са 

Светом Гором,  наручио  1699. године да се за потребе Цетињског манастира 

препише  Житије св. Симеона и св. Саве.  Овај рукопис се данас чува у Аустријској 

националној библиотеци  (ÖNB cod. slav. 25), а у њему су сачувана два записа 

владике Данила из различитих година.246 Монах Серафион је са Свете Горе донио 

на Цетиње један Псалтир, који је  1686. године  у скиту Свете Ане преписао монах 

Макарије. Владика Данило је 11. септембра 1704. године у овом рукопису 

забиљежио да рукопис припада манастиру  Рођења Богородичиног на Цетињу. 

Данас се он  чува у Аустријској националној библиотеци (ÖNB cod. slav. 19),247 а у 

Беч га је 1856. године продао Вук Караџић.  

Не зна се тачно када, али у XVIII вијеку за Цетињски манастир је  са Свете 

Горе набављен један Хомилијар,  писан полууством, из  средине  XV века.  И овај 

рукопис данас припада Аустријској националној библиотеци (ÖNB cod. slav. 31).248 

                                                 
243 ССЗН I, 1907; ССЗН IV, 7163; Вуксан 1936.  
244

 Стојановић 1901, 8 (бр.описа 25); ССЗН I, 1953. 

Пошто је Архијерејски чиновник књига по којој служи архијереј, владика Висарион је овај 

рукопис очито наручио за своје потребе.  
245 ССЗН I 1907.   
246 ССЗН I, 909, 1592; Bikffellner  1975, 246-247.  
247 ССЗН II, 4267, 4469; Стојановић  1890, 200; Birkffellner 1975, 77.   
248

 Birkffellner 1975,  144-146. 
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Владика Данило није само набављао књиге за свој манастир, он их је и 

поклањао.  Тако је једном приликом, 1732. године, Пећкој патријаршији поклонио 

једно Четворојеванђеље писано на пергаменту. На овај рукопис  је својевремено 

указао Д. Вуксан.249 Није познато кад се и како ово Четворојеванђеље  вратило на 

Цетиње, нити како је завршило у Цетињском  музеју (инв. број 16 830) у коме се 

чува и данас.  

Много касније владика Василије Петровић је такође манастиру поклонио 

један рукопис. Током свог боравка у Москви 1753. године, владика Василије је од 

митрополита сарског и подонског Илариона  добио на поклон једну рукописну 

књигу, која се састала од двије засебне цјелине – из Чина справљања светог мира и 

Синодика.  Данас се ова рукописна књига налази у Архивско библиотечком 

одјељењу Цетињског музеја (сигнатура 16 835). Писана је рускословенским  

језиком. На значај овог рукописа такође је први  указао  Д. Вуксан.250  

Цетињском манастиру су, осим владика, и други приложници поклањали 

књиге. Тако је, не зна се тачно у ком периоду, између осталих црквених утвари које 

је приложио, игуман Рафаило из Фармака, родом из Љешкопоља, поклонио једно 

рукописно Четворојеванђеље које датира из времена патријарха Герасима (око 

1580. године).251 Рукопис се данас чува у Народном музеју на Цетињу. Треба 

напоменути да се данас у цетињском музеју  налази и једно рукописно јеванђеље 

приложника хаџи кир Јоакима Поповића из села Лукавице, које је он поклонио 

пећком патријарху Арсенију III Чарнојевићу. Патријарх се у овом рукопису лично 

потписао: W�,6) �6���6) 
	(�����%� F����: �
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249 Вуксан 1927, 219-223.  
250 Вуксан 1930, 238-242. 
251 Драговић 1888, 15-19, 17-18 (бр. описа 2). 
252 Овај рукопис је из Пећи доспио у Биљарду, те га је вјероватно ту Вуксан видио док је проучавао 

цетињску збирку: Вуксан 1939, 99-100. О овом  јеванђељу је раније писао Драговић:  Драговић 1888, 

18 (бр. описа 4).   
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Колико је било оваквих књига не може се са сигурношћу тврдити с обзиром 

на чињеницу да је манастир 1692. године пострадао у нападу скадарског паше 

Сулејмана Бушатлије. Том приликом велики дио књига потпуно је уништен, јер је 

и сам манастир био похаран и разрушен; у то вријеме један број цетињских 

рукописа прешао је у приватно власништво.  Тако се у приватном власништву 

нашло једно Житије св. Саве од којег је само остао запис који је прибиљежио Д. 
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како треба појати псалтир,  по писању Д. Вуксана такође је негдје у приватним 

рукама а познат је само запис који је Вуксан објавио: '�6 $
���	� ������ ���
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На самом прелазу  из XVII у XVIII вијек, у Цетињском манастиру је радио  

анонимни мајстор који се показао и као успјешан илуминатор. Начином 

интерпретирања старих узора, уношењем нових симболичних представа, он  

                                                 
253

 Вуксан 1936а, 308-309. 
254 Вуксан 1936а, 309. 
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комбинује сликарство истока и запада. Стари балкански  тератолошки стил он 

комбинује са мноштвом стилизованих птица, са разним варијантама људских 

ликова, цвјетовима уклопљеним у једну цјелину. Одлике његовог стила пронађене 

су  у још неколико рукописа, те му се и они  приписују.255 Загорка Јанц је овом 

писару-илуминатору приписала још три рукописа:   Требник јеромонаха Максима 

Милешевца (писан у Милешеви  I
" $" �" 6" (1728)), како пише у запису; 256 Молитвеник 

писан I,�" " �" �" (1716)  на Цетињу � �
���� ���
� ����������� �������
 ���
 9����� %�� 

��
 <	
ђ
��(� ...“  који се данас налази у Музеју и галерији града Подгорице (бр. 

223), 257  и Ирмологиј писан за цркву у селу Братишковићи код Шибеника који нема 

записа.258 Овом мајстору је касније атрибуиран  још један Молитвеник из 

подгоричког Музеја и галерије града ( бр. 222), 259  као и Псалтир из збирке 

Радослава Грујића  (Музеј СПЦ Грујић 25). 260 Рукопис нема записа изузев да је био 

у власништву Софронија Пећког.261 На основу језичких особина, могло би се 

закључити да је  писар родом из Приморја (Котор или Шибеник).262  На основу 

истовјетних заставица, карактеристичних иницијала у облику стилизованих 

људских глава са тзв. фригијском капом и других сличних умјетничких и 

илустративних орнамената овом анонимном мајстору се приписују и следећи 

рукописи: Требник Кијевске духовне академије бр. 175;263 Требник (ÖNB cod. slav. 

                                                 
255 Јанц  1969, 97-104. 
256 Вуксан  1936, 210 (бр. описа 52). 
257 Вујошевић 1989, 171-181. 
258 Мошин, Радека 1958, 203 (бр10).  

Рукописе је на основу утврђивања обиљежја индивидуалног дуктуса приписала цетињском мајстору 

Луција Цернић из Археографског одјељења  Народне библиотеке Србије у Београду: Јанц 1969, 97. 
259

 Вујошевић 1989, 171-181.  
260 Харисијадис 1972-3, 99-105. 
261 ССЗН 4, 7698. 
262 Харисијадис 1972-3, 99.   
263 Харисијадис 1972-3, 104. 
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94); 264 Требник (ÖNB cod.slav. 101); 265  Требник Старе  цркве у Сарајеву (СЦ 

264).266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 Birkfellner  1975, 278-290 (бр. описа II/106); Яцимирский  1921, 55 (79- 81); Харисијадис 1972-3, 

99. 
265 Birkfellner 1975, 278-290 (бр. описа II/106); Яцимирский 1921,  55 (79- 81); Харисијадис, (1972-3), 

99. 
266 Мошин, Траљић  1959, 63-104 (бр. описа 10); Мошин, Траљић 1964, 37, 116. 
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2.5.Скрипторији у XVI  и  XVII вијеку: Црна Гора и сусједне области  

 

Иако су наши стари штампари улагали велики труд да обезбиједе  књиге 

које су биле потребне цркви, њихово залагање није било довољно да задовољи 

растуће потребе.  Прекретницу у овим настојањима означило је обнављање рада 

Патријаршије (1557), поново у старом сједишту – у Пећи.   

Као и у другим српским крајевима у то вријеме, на територији данашње 

Црне Горе образовали су се, како су то прилике дозвољавале, преписивачки центри 

у којима је  обновљено преписивање богослужбених књига. У контексту овог 

истраживања,  најинтересантнији су они центри који су се налазили у непосредној 

близини Цетиња. Једно такво преписивачко средиште био је манастир Никољац у 

Никољ Пазару , са црквом посвећеном св. чудотворцу  Христовом Николи, на 

ријеци Лиму близу Бијелог Поља.267 Ту је 19. децембра 1524. године по наредби 

Цвјетка Вуковића и његове жене Јеле у вријеме султана Сулејмана довршено 

преписивање једног Апостола, који су за душу својих родитеља наручили и 

приложили храму Цветко Вуковић и његова жена Јела.268 Недалеко од Никољца,  у 

манастиру Заступ поред Бродарева, образован је други скрипторијум, такође 

активан у то вријеме.269 У току 1537. године, заслугом игумана Матеја, осим што је 

храм био живописан,  преписивале су се књиге, те знамо да је тада  смјерни и 

„маломоштни“  јеромонах Сава исписао минеј за мјесец јануар ,,в мјесте рекомјем 

Заступе при храме светаго и славнаго чудотворца Архијереја Николи и пречистије 

мироточци“ (Никољац 23).270 Такође, тада је јеромонах Никифор преписао Минеј за 

децембар  (Никољац 31), 271 а презвитер Никола из Никољ Пазара преписао је два 

минеја – за фебруар и јули (Никољац 24 и 28).272 Један од значајних преписивачких 

                                                 
267 Пeтковић 1950, 221; Пејић 2015.  
268 ССЗН III, 5592 и ССЗН III, 5593; Цвијетић  1936, 225. 
269 Цвијетић 1936, 243. 
270 ССЗН I, 560; Цвијетић 1936, 243;  Мано Зиси  1989, 181- 203. 
271 Цијетић  1936, 243; Мано Зиси 1989, 181-203. 
272  Мано Зиси  1989, 181- 203. 
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центара образован 1537.  године  налазио се у манастиру св. Тројица код 

Пљеваља273. Те 1537. године, монах Сава је у овом манастиру  преписао више 

минеја, а у минеју за децембар (Пљевља 24) сачуван је запис који се може 

посматрати као важан  историјски извор – ту се налази  најстарији помен овог 

манастира.274 Касније је 1545. године  дијак Јован у манастиру Св. Тројице код 

Пљеваља написао манастирски типик – Типик јерусалимски (Пљевља 19), 275  а 

1546. године – Четворојеванђеље  (Пљевља 95).276 У оба је записа забиљежио  како 

је у тешким временима обављао свој посао у вријеме султана Сулејмана ,,вQ �
 �)�
 

� �	��	�!�
 �	����
“.277 

Обновом Пећке патријаршије 1557. године, захваљујући браћи Соколовић, 

од којих је један био  високи турски великодостојник, а други из врхова српске 

цркве, створени су услови да се читав народ поново окупи под окриљем једне 

институције чији је ауторитет неспоран.278  Од средине XVI века почело је 

интензивно обнављање старих манастирских центара и запустелих цркава; врло 

брзо појавили су се и нови манастири у крајевима гдје их раније није било. Тако је, 

трудом и подвигом игумана Павла са братијом,   основан манастир Дубочица код 

Пљеваља.279 А нешто касније стари храм Успења пресвете Богородице на ријеци 

Морачи, подигнут трудом и подвигом великога краља Стефана, сина великога 

кнеза Вукана, али порушен прије много година, би обновљен и осликан, управо оне 

1574. године, када је умро српски патријарх Макарије. О томе свједочи запис 

написан на вратима мушке припрате.280 Данас се у цетињској збирци налази један 

рукопис који је у неком тренутку припадао Морачи; у сачуваном запису, међутим, 

нема никаквих других података. То је рукопис бр. 83 (Амартол) који је датиран у 
                                                 
273

 Петковић 1974.  
274 ССЗН I, 492;  Мошин  1958, 246 (бр. описа 46). 
275 ССЗН I, 492; Мошин  1958, 246. 
276

 ССЗН I, 489-490, 491. 
277 ССЗН I, 526 и ССЗН I, 533; Мошин  1958, 252-253 (опис под бр. 84 и 15). 
278 Пантић  1991, 34. 
279 ССЗН, 1, 648;  Петковић  1950, 109. 
280 ССЗН, 1, 710-711. 
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шездесте године XIV вијека.  Да ли је сувише смјело претпоставити да је овај 

Амартол био дио старог морачког фонда рукописа?  Данас Морача посједује малу 

збирку која се састоји од осам рукописа.281 

Отприлике у то  вријеме Саватије Соколовић, митрополит херцеговачки, 

започео је, а десет година касније и завршио (1586) зидање  манастира  Пиве.282 У 

међувремену, Саватије Соколовић је постао  српски патријарх. У свим 

православним манастирима организује се прикупљање, повезивање, а и ново 

преписивање богослужбених књига. Преписивачке центре обилазе црквени 

великодостојници, често и  сами патријарси, тако да неке књиге настају по њиховој  

заповести. У манастиру Подмалинско 8. августа 1559. године, у вријеме султана 

Сулејмана, ,,многогрешни и  недостојни раб божији  Димитрије“ довршио је 

писање једног јеванђеља.283  Исте године поп Јован је у манастиру Заступу,  по 

заповести  игумана Глигорија, написао  минеј за март (Никољац 26).284 У манастиру 

св. Тројица код Пљеваља и даље се одвија жива преписивачка активност. Тамо је 

1560. године непознати монах написао минеј за април, оставивши занимљив запис 

о свађи Селима и Бајазита, синова цара Сулејмана, и о тешким временима по 

хришћане.285  Године 1572. настала је  „божаствена књига глагољеми Златоуст“ 

(Пљевља 8), коју је преписао многогрешни  расодер Висарион, оставивши при том 

не мање значајан запис.286 Током XVI  вијека у овом храму настало је велико 

напрестоно Јеванђеље (Пљевља 78) које је исписао смјерни дијак Димитрије a 

повезао мајстор Јевстатије, чији је потпис доста заплетен, али је одгонетнут.287 

Одлике стила дијака Димитрија и његов уметнички израз чине од овог рукописа 

једну од најзначајнијих књига насталих у време турске владавине у овим країевима,  

                                                 
281 Инвентар, бр. описа:125, 462, 1125, 1231, 1232, 1499, 1928, 2146.  
282 Петковић 1950, 254; Сковран 1980.  
283 ССЗН I, 600; Предњегошевско доба 1966, 117-118 (запис писара Димитрија донијет је у 

скраћеном облику).   
284  Мошин  1961, 690.  
285 ССЗН 1, 673. 
286 ССЗН 1, 743. 
287 ССЗН II, 4445; име  Јевстатија који је преповезао књигу, рашчитао Драгутин Костић: Костић  

1913, 36.   
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и сврстава се у најљепше рукописе XVI и  XVII вијека.288 Данас збирци 

пљеваљских рукописа припадају и рукописи настали у мањем центру – манастиру 

Вранштици  поред Вранеша, у области Бијелог Поља, у коме је 1570. године ,,дијак 

Вук от Никољ Пазара“ довршио Пролог за летњи део године (Никољац 37). 289 Ту је 

такође преписан и један Минеј за новембар (Пљевља 56), који је потписао тајном 

азбуком ,,смјерни“ инок Дионисије.290 У манастиру Куманица, такође недалеко од 

Никољ-Пазара на ријеци Лиму, код Бијелог Поља, од којег су остале рушевине, 

постојао је преписивачки центар.291 У њему је од 1. октобра 1579. године до 8. 

јануара 1580. године јеромонах Висарион писао Пролог за летњи део године (марта 

–  август,  Никољац 38), у којем је записао: ,,тогда правештому весла црквнаја и 

подржештому престол првие архиепископие и учитеља српскаго Сави 

преосвештеному архиепископу пекскому кир Герасиму и прочим патриарха.“292 

Један од значајнијих манастира који је основан у  XVI вијеку је манастир 

Шудикова код Будимља на Лиму, чији је храм посвећем Ваведењу.293 У том 

манастиру је  митрополит зетски Герасим  написао Минеј за септембар, 294 у коме 

је оставио запис следеће садржине: !�
��������� %��
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288 Петковић  1974,  96 – 97. 
289 ССЗН III, 5616; Предњегошевско доба, 121-122; Мошин  1961, 695 (бр описа 37). 
290 ССЗН I, 887; Мошин  1958, 246 (бр. описа 44). 
291 Цвијетић 1936, 245.  
292Цвијетић  1936, 224; Мошин 1961, 693- 694 (бр. описа 38). 
293 Вуксан  1925, 46-51. 
294  Инвентар,  R 312. Рукопис је уништен у бомбардовању Београда  1941. године.   
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 �M, �������  ?�.295 У истом 

манастиру у цркви Пресвете Богородице „настојанијем блаженого игумена Данила, 

јеромонаха с братијами о Христу о сем труди се смјерни в иноцех Данило 

јеромонах в глубоцеј старости, не са својим очима, и стуждима“ је написао један 

минеј 1587. године (Цетиње 22).296  Следећи рукописи који су били  написани у 

скрипторију овога манастира су Псалтир, који је преписао јеромонах Данил 1592. 

године (ÖNB  cod. slav.44) 297  и Молебник-Богородичник, ђакона Михаила из 1600. 

године.298 Није познато како су сви ови рукописи из Шудикове доспјели на 

Цетиње.  

Жива активност преписивачких центара наставила се и у XVII вијеку. Поред 

старих, јављају се и нова средишта писмености. Тако је у манастиру св. Архистрага 

Михаила  на Тари 1600. године, подстакнут од стране игумана Теодора, �	�5�� � 

�
�T5� �� �����(� [U�
  преписао текст Молабника-Молитвеника у коме се у запису 

извињава за евентуалне грешке начињене приликом писања.299 Једно од нових  

преписивачких центара је манастир Добриловина  на Тари, чија је црква посвећена 

св. Ђорђу. У њој је 1602. године био преписан један Богородичник,  који се једно 

вријеме налазио на Цетињу, одакле је однијет за Русију.300 У манастиру су се једно 

вријеме чували рукописи манастира Равна река, који су затим били пренијети у 

Никољац.301 У манастиру Морачи 1616. године радио је зоограф Георгије 

                                                 
295 ССЗН I, 704.   
296

 Вуксан 1936б, 200.  Рукопис је код Вуксана погрешно датиран у 1698. годину, а грешку је 

исправио Радојичић (1951, 334). 
297 Birkfellner  1975,  357 – 358 ( бр. описа II / 173).  
298 Запис је објављен у ССЗН, I, 915. Рукопис се налази у збирци грофа Уварова (данас у Руској 

државној библиотеци у Москви): Суботин-Голубовић 1999, 189-190 (са старијом литературом).  
299 ССЗН I 904. Рукопис се највјероватније налази у Руској националној библиотеци у Санкт 

Петербургу:  Суботин-Голубовић  1999, 104  (са старијом литратуром).  
300 Кавелин  1902, 114 (бр.  описа 754 (168)); Радичевић  1896, 383-384. 
301 ССЗН II, 4581. 
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Митрофановић. У овом манастиру је, по заповијести игумана Гаврила,   била 

преписана  Морачка крмчија. Рукопис  данас припада Музеју Српске православне 

цркве (МСПЦ Грујић 164). За јеромонаха Саватија, проигумана манастира Хопова, 

је монах манастира Вранштице  –  Диомидије, који је путовао  у свети град 

Јерусалим да се поклони Христовом гробу, преписао један Псалтир 1607. године.302 

У  Вранштици  је 1615. године Таха Антоније преписао  књигу Апостол (Берлин, 

Вук 13).303 Посебно видну улогу у XVII  вијеку имао је манастир Св. Тројица код 

Пљеваља. Око средине  XVII вијека, у манастиру је више књига преписао  „худи и 

грешни инок“  Гаврило Тројичанин, родом из  Шћепан Поља. Тако је Гаврило 1643. 

године преписао  Псалтир са синаксаром (БМС 178). 304  Други Псалтир је преписао 

1646. године (Пљевља 62);305   исте године преписао је још и Минеј за децембар 

(Бистрица 4) 306 и Шестоднев Јована Егзарха заједно са Топографијом Козме 

Индикоплова и с текстом Толкованије четири временом. Рукопис је довршен на 

Велику сриједу 21. марта 1649. године (Пљевља 79).307 Рукопис је илуминирао 

сликар Андрија Раичевић.308 Рукопис великог обима који је у науци познат као 

Врхобрезнички хронограф, Гаврило је преписао  1650. године.309 Набројани 

рукописи представљају Гаврила као вриједног и продуктивног преписивача књига.   

У другој половини XVII  вијека књиге се и даље преписују, ради се и у 

другим преписивачким центрима за потребе наших цркава и манастира све до 

Свете Горе Атонске одакле стижу прилози и дарови и одакле се добављају и 

поклањају књиге за спас душе својих најближих и своје као и монаха и калуђера 

који су били принуђени на дуга странствовања или доживотне одласке.310 Тако је 

                                                 
302 ССЗН I, 956; Рукопис је некад припадао збирци манастира Хопово, није идентификован: 

Суботин- Голубовић  1999, 184 (са старијом литературом). 
303 ССЗН 1, 102;  Miklas,  Ščapov, Veder  1984, 40 (Wuk  13). 
304 ССЗН III, 5666; Рукопис је илуминирао Андрија Раичевић:  Радојчић 1950, 57. 
305 ССЗН I, 1404. 
306 ССЗН I, 1405. 
307 ССЗН I, 1436-1439. 
308  Петковић  1992, 113 – 124. 
309 ССЗН I, 1425;  Бошков 2007, 589-608; Шпадијер и др. 2015, 69-72 (са старијом литературом). 
310 Пантић  1991, 82. 
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једно јеванђеље исписано по јеромонаху Макарију ученику духовника кир Саватија 

Морачанина из 1688 године ,,�Q ���� ��	� 
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	��, и би приложено манастиру Морачи (Морача 3).311  Исти 

јеромонах Макарије у скиту свете Ане је двије године раније написао Псалтир који 

je  затим  Серафион Светогорац приложио  манастиру Рођења пресвете Богородице 

на Цетињу, на службу “благословом црногорског митрополита Данила,, у љето 

1704. године 11. септембра. Рукопис се данас налази у Аустријској  националној 

библиотеци (ÖNB  cod. slav.19).312   

Овај преглед рукописа који су настајали до краја XVII вијека у областима 

које се налазе под јурисдикцијом цетињских и херцеговачких митрополита 

показује да се у тим крајевима одвијала жива преписивачка активност. Исто тако, 

значајан број рукописа насталих у  низу поменутих манастира, доспио је у неком 

тренутку у  Цетињски манастир.  Ако се узму у обзир историјске околности и 

страдања Цетињског, а и других поменутих манастира у ратним временима,  

можемо са сигурношћу тврдити да имамо пред собом само мали дио некадашњег 

далеко бројнијег рукописног фонда.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 ССЗН I, 1635; Мошин  1960, 558-560 (бр. описа 3). 
312 ССЗН I, 1857 и ССЗН II 2138; Стојановић  1898, 198 (бр. описа 4);  Birkfellner  1975, 77(бр. oписа 

II/3). 
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2.6.Формирање збирке рукописа манастира Пиве  

 

Смјештен на изворишту ријеке Пиве, манастир истоименог имена добар је 

примјер новог полета који се осјетио послије 1557. године.  Храм посвећен Успењу 

Богородице задужбина је јерођакона Велике цркве у Пећи, потоњег митрополита 

херцеговачког  Саватија Соколовића.   У периоду од 1573. до 1586. године, 

Саватије је био српски патријарх.313   Манастир је посвећен Успењу Богородице. 

Већ  1568. године  Саватије је  својој задужбини приложио један Посни триод 

преписан у Пећи (Цетиње 37).314  Пошто је то најстарији помен књиге која припада 

Пиви,  могло би се рећи да је Саватије тим чином   поставио темеље манастирске 

библиотеке.  У том истом рукопису Саватије је побројао и друго што је приложио 

своме манастиру, те се ту нашло још рукописа:  Јеванђеље, Апостол „на средње 

коло“,  Псалтир Црнијевића, Минеј за мјесец април. Запис у коме је све 

забиљежено гласи:   
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313 Петковић  1950, 254. 
314 Суботин-Голубовић  1999, 164; 
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Данас постојећој  збирци  рукописа у манастиру Успења пресвете 

Богородице на Цетињу припадају 34 рукописа који су раније били у Пиви.  За неке 

од њих сачувана је и стара сигнатура коју су они имали прије преношења на 

Цетиње.  Није познато да ли су то биле сигнатуре само рукописа, или су 

континуирано били нумерисане све књиге које су се у Пиви чувале.  Рукопис 

Цетиње 71 има стару сигнатуру из Пиве 63, те  тако ово питање остаје отворено, 

нарочито ако се узме у обзир чињеница да заједно са осам рукописа који се данас у 

Пиви налазе – пивски рукописни фонд броји укупно 42 јединице.    

Увидом у фонд рукописа манастира Пиве који се налази на Цетињу, јасно је 

да је манастирска библиотека попуњавана на два начина – рукописима који су 

настајали у сопственом скрипторију и набавкама са стране.  

У последњој четвртини XVI века почео је да се води поменик манастира 

Пиве (Цетиње 80).316 За неке од рукописа који су припадали пивској збирци 

можемо само наслутити да су ту преписани: Четворојеванђеље  (Цетиње 5),317 

Минеј за  март (Цетиње 28), 318  Минеј за јун (Цетиње 34).   За неке, пак, знамо 

поуздано да су настали у пивском скрипторијуму:  Цетиње 5 (Саватије Пивац), 

Цетиње 15, Цетиње 19, Цетиње 21, Цетиње 30.319   

Тридесетих година XVII вијека писар Авакум је у  Пиви преписао три 

рукописа (Цетиње 60, 65 и 84).320 Током XVI и XVII вијека овдје су радили и други  

                                                 
315

 Вуксан  1936б, 196. 
316 Суботин-Голубовић 1999, 165. 
317 Вуксан  1936б, 194-195. 
318 Суботин-Голубовић  1999, 165.  
319 Сви ови рукописи су детаљно обрађени у Каталогу.  
320 Васиљев 2013, 113-143.  
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значајни писари – Тома (Цетиње 40, око средине  XVI вијека) и Томаш са Златара 

(Цетиње 62, 1633. година). 

Другој групи припадају они рукописи који су били наручени за манастир 

или су му били приложени.   Приложници манатирске библиотеке  били су  

митрополит рашки Силвестар (Цетиње 56), митрополит руднички Диомидије 

(Цетиње 63), митрополит захумско-херцеговачки Герасим (Цетиње  27 и 31), 

митрополит рашки и новопазарски Висарион који је био родом од Пиве (Цетиње 39 

и 82), јеромонах Теофил (Цетиње 17).  

Није познато гдје је преписан рукопис бр.24 из друге четвртине XVI вијека  

који су Пиви 1693. године приложили Вук и Петар.321 Према запису, Пиви је 1613. 

године припадао, а највјероватније  ту био и преписан рукопис бр.35 – минеј за јун 

из 80-их или 90-их година XVI  вијека.322 

Посебно је интересантна она група рукописа, који су за Пиву били 

набављени, а неки од њих чак и наручени, на Светој Гори.  Из Хиландара је 

набављен рукопис Цетиње 20 (Пива 45) из треће четвртине XIV вијека; у Пиву га је 

донио  владика Захарије. У светогорској келији (или скиту) Самарији, монах Јован  

је 1383. године један Апостол (Цетиње 14).  Из Светог Павла је стигао рукопис 

Цетиње 12 (Пива 11), који је 1614. године исписао  Антоније таха.323 Ова жеља да 

се посједују рукописи који стижу са Атоса свакако су посљедица жеље да се 

одржава веза са старим центрима који имају велики ауторитет у црквеним 

круговима, и да се уједно  и даље његују стари обичаји у набављању књига.   

У Пиву је, не зна се ни како нити када, доспио и један број рукописа 

старијег периода, међу којима посебно треба истаћи Цетиње 4 (30/40-те године XV 

вијека), који је дјело знаменитог писара из времена Деспотовине – инока из  Далше. 

У овом контексту треба поменути и неке старије рукописе  за које се не зна одакле 

потичу нити како су доспјели у Пиву, а настали су осамдесетих и деведесетих 

                                                 
321 Пошто сви подаци о пивском скрипторију показују да је интензивно радио у првој половини 

XVII вијека, могло би се претпоставити да је и овај рукопис ту преписан:  Суботин-Голубовић 1999, 

164. 
322 Исто. 
323 Вуксан 1936б, 197. 
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година XIV вијека:  Цетиње 74 (Пива 5) – Канонски зборник, и  Цетиње 75 (Пива 

41) – Златоуст из Пиве.  

Хронолошки распон рукописа који чине пивску збирку показује да су се 

рукописи прикупљали на разним странама, у жељи да се манастирска библиотека 

попуни свим оним рукописима који су могли бити од користи, без обзира на 

вријеме њиховог настанка.  Захваљујући овој тежњи пивског братства, сачувао се 

читав низ рукописа без којих би наша сазнања о српској писмености старијег 

периода била сиромашнија.  

 У Пиви се данас налази мања збирка од 8 рукописа.324  Нијесмо били у 

могућности да ове рукописе и лично прегледамо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
324 Радичевић 1885, 314-315.  

Кратак опис дјела пивске збирке: Сковран  1980,  51-53; 
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Други дио  

 

I   Каталог рукописа збирке Цетињског манастира   

 

1. Четворојеванђеље (Цетиње 1) – друга четвртина XVI вијека.  

Рукопис је влашко-молдавске редакције, писан је на папиру (189 листова, 

димензије листа  920x212мм, димензије текста 220 x 140-5мм, са 28 редова на 

страници).  

  Није познато гдjе је рукопис настао, нити ко га је писао. Према воденим 

знацима рукопис је датиран у другу четвртину XVI  вијека.325 

 Рукопис је стандардног садржаја, а има и Теофилактовe предговорe.  
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���
 


	��6� !�
������ (	��� !�,�. На истом листу другом руком – '�� ���� � !�,
������ 

��
������ 
�$�����. На доњој маргини почетка јеванђеља је следећи запис: F�
 � � �	��% 

                                                 
325 Момировић, Васиљев 1991, 34 (бр.описа 2). 
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����
, 
��	
 ����
 � 	
��#
, � ћ�	� � �����
. Прва 3 записа на листу 1а објавио је Душан 

Вуксан са извјесним грешкама.326 

Ово четворојеванђеље је 1655. године Цетињском манастиру  поклонио 

извјесни Пејо Вукашиновић. Није познато како је Вукашиновић дошао у посjед 

овог рукописа.  У рукопису је забиљежена и година столовања херцеговачког 

митрополита  кир Арсенија (1724). Ово би могао бити један од рукописа које 

помиње Кухарски.327 

 

Литература: 

Кucharski 1829, 127 ( бр. описа 1?);   Вуксан 1936 б,190 (бр. описа 1); Вуксан 

1939, 99–100; Моšin  1956, 281; Михајловић 1965, 42 (бр. описа 52);  Радојковић,  

Пејовић 1964, 18 (бр. описа 85);  Инвентар, 2055; Момировић,  Васиљев 1991,  34–

38 (бр. описа 2).    

 

 

2. Четворојеванђеље (Цетиње 2) – 50/60 год. XVI вијека  

 Рукопис је српскословенске редакције, писан је на хартији (264 листова, 

димензије листа 381x200мм, димензије текста 190х125мм, 21 ред на страни).  

 Није познато гдје је рукопис настао, нити ко га је писао. Рукопис је датиран 

на основу филигранолошке анализе.328 

 Рукопис је стандардног састава, а има и Теофилактов увод.  

 Записа нема.  

Рукопис је имао стару сигнатуру бр 35, а први га је описао  Вуксан.329 

 

Литература:  

                                                 
326
Вуксан 1936, 192; Момировић, Васиљев 1991, 38; ССЗН VI, 6889. 

327 Kucharski 1829,127 (бр. описа 1). 
328 Момировић,  Васиљев  1991, 34-38.  
329 Вуксан 1936 б, 193 (бр. описа 2). 
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Вуксан 1936б, 193 (бр. описа 2); Вуксан 1939, 99–100; Mošin 1956, 281; 

Михајловић 1965, 42 (бр. описа21); Радојковић Пејовић 1964, 14(бр.описа 65); 

Инвентар 1971; Момировић Васиљев 1991, 38–40 ( бр.описа 3).  

 

  

3. Четворојеванђеље (Цетиње 3) – 50/60-те године XVI вијека.  

Рукопис је писан српскословенском редакцијом, на папиру (207 листова, 

димензије листа  308 x214мм, димензије текста 210х125мм, 23 реда на страници).   

 Писар и мјесто настанка рукописа нијесу познати.  Вријеме настанка 

рукописа одређено је на основу анализе водених знакова.330 

У рукопису нема значајнијих записа, осим  биљешке из познијег времена на 

десној маргини осме свешчице: ��
 ��	�� ������ћ �
 ��) ��5� �
���	�. Запис је 

објављен.331 

 Литература: 

  Вуксан 1936, 193 (бр. описа 3); Моšin 1956, 281; Михајловић 1965, 43 (бр. 

описа 44);  Радојковић, Пејовић 1964, 15 (бр. описа 68); Богдановић 1970, 395;  

Инвентар, 2141; Момировић, Васиљев  1991, 45–49 (бр. описа 4). 

 

 

4. Четворојеванђеље (Цетиње 4 / Пива) –  30/40. године XV вијека.  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (326 листова  

димензије листова 210х140 мм, димензије текста 205х100/120мм, 20 редова).   

Писар овог рукописа је  знаменити инок из Далше, коме је методом 

атрибуције приписано више рукописа. Овај писар био је активан у вријеме 

владавине деспота Стефана Лазаревића. Атрибуцију је обавила Љ. Васиљев. Она је 

приликом својих  палеографских истраживања установила да је у питању писар 

                                                 
330 Момировић,  Васиљев 1991, 40 (бр. описа 4). 
331 Момировић, Васиљев 1991, 45-49.  
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који је дошао у Деспотовину са Свете Горе и који је за вријеме свог боравка у 

Деспотовини преписао више књига.332 Један од тих рукописа је и овај.  

Рукопис је  датиран у 30/40-те године XV вијека на основу анализе водених 

знакова хартије.333 

Рукопис је стандардног садржаја, а има и Теофилактов предговор.  

У рукопису постоји више записа:  

на листу 324а: – 6� �P���� �����
 � � %!���v� �������6��� 6������
 ��	 :s���v
, 
 	���) 

�	�5�
�� �v
�
 ����
 !����ћ
; �Q ��� I�	p��;  

на листу 324а: – �
 � ��
 �
�� �	��
 -��� C	
��ћ���ћQ -�
��� .
����ћ� �
 ���� ����� �
 ����� 

� �
 �������
(� �
 	p� 
�	�, ���� � ������ �����Q !��Q � �	�#��
 �
�� ���, �
�� �, �
�� � � ����, 

� ����� 4 ������ �. �
����	� 9����
, h��& � i

�Q .
����ћQ, �
�� 	���5�, �
�� � 	m����ћ�� 


�	� �
��, �
 ��� ���� ����, ���� �	��
 -��Q � ����� �  �������;  

на истоме листу: –  l �
 ��Q ������, �
�� � �	��
�� ���
�Q ����ћQ �Q ���� o�"o ����� � o�"o-

�
��. ��#�
 ��� �
���Q �
 �
�Q ����
 �(����	�
 o6pJo ��Q, � �
 �
� �
�Q �	�ћ� �
	
�Q Y��
 � 

���� �
�
��	Q � �	���,� �� �� ��%�
 ������ !
����, ���� � ������ �
��
�� � F��� � � 

.����
(Q � �
 �
���Q ���� �	��� ��
����, ��� ����#� ��������Q .
�
���Q � !	
���Q �� 

.
�����Q � ���Q ����Q <��ћ�, � �
�� � �
	
�Q 	�#�: ��� (�ћ� ��������, �Q�� 
�Q & 	��
�, �
 

��Q �	�����Q n �����
 !"
 � �	�#��� ��� �
��	� � o�6p�o �����(Q %�
�Q � �
�(Q �"��, 
 5�� !� 

�����
 ����
 ��
����, �� �
�� � !������ .
�
��, 
 ��Q �� 	�#�: �
 ������ ��5� �� �� � % ��� 

�	����� �
��;  

                                                 
332  Васиљев  1995, 463-467.   
333 Момировић, Васиљев  1991,  45 (бр. описа 5). 
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на листу 325б: – ���
 � ��
, �
�� � �!��
 6%�
�Q -�����ћQ ��
��� ?, �
 �
� �
 �

�� ���� �� 

o�"o ���ћ� ������, 
 ��
 �
 ���� I�	"#; !"Q �
 �
 �	���;  

на листу 328б – На првим корицама изнутра: – �� �P���� ���
��	
 ����, 	
�Q ������ 

�	���� ���, �
 ���� I�p�6;  

лист 329а, некадашњи предлист: – �� ��� �P���� ���
��	
 ����, (	
�� ����6� !x�� I�p�
. 

������	
�5�� �
	 . . .  

Записе је објавио Душан Вуксан.334 Записи који се налазе на листовима 324 а и 329 

б објавио је  Љ. Стојановић.335 

 Из записа на листу 328б и 329а види се  да је ово јеванђеље у неком 

тренутку доспјело у манастир Пиву, гдје се налазило све до 1885. године. Поменути 

записи говоре о преповезивању ове књиге у вријеме игумана кир Аксентија и 

грешног дијака Војина Буквића (1670. године). У осталим записима налазе се 

подаци о прилагању земљишних посједа манастиру. Као приложници се помињу 

кнез Радул са братом Раосавом из села Гусића. Када је умро Стефан Томић, 1600 

године  старац Тома је приложио манастиру дио земље и планине око Рудина и 

позвао кнеза Радула и брата му Раосава са свим селом да буду  свједоци.  

 

Литература:  

  Вуксан 1936 б, 193–194 (бр. описа 4); Моšin 1956, 281;  Михајловић 1965, 42 

(бр. описа 24);  Радојковић, Пејовић 1964, 16 (бр. описа 70);  Богдановић 1971, 395–

396;  Инвентар 1938; Момировић, Васиљев  1991, 45–49 (бр. описа 5); Суботин-

Голубовић 1999, 164. 

 

 

 

                                                 
334 Вуксан 1936 б, 193-194. 
335 ССЗН IV, 6980 и 6981. 
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5. Четворојеванђеље (Цетиње 5 / Пива 12) – 1614/1615. година 

Рукопис је српскословенске редакције; писан је на хартији, има 348 листова, 

чије су димензије   331x225мм, а димензије текста су 215–140, са 20 редова на 

страни.   

Подаци о писању овог рукописа сачувани су у запису који је писар, Саватије 

Пивац, оставио у књизи. Саватије је преписао ово четворојеванђеље 1614/1615. 

године, свакако у Пиви.336  

У календару који се налази послије текстова јеванђеља, поменути су Св. 

Сава (14. јануар) и Св. Симеон (13. фебруар).  

Текст јеванђеља завршава се ријечима:   (x �
# � ����� ���� �
�
 �Q �Q� 
����, 

���� �"	"�"
" (1613�). 

 

Записи 

На крају текста на листу 347а: ("Q �
#. � �����, ���� �
�
 �Q ���6 
�v�Q ���� I�	p�
. На 

претпоследњем чистом листу (348а): l �Q ���� I�	p�� ������Q ���%�� �	��
�� � ��r
 

>�	�
	�& oY"o ��Q, ����Q 	v��
, � v� 6�Pp�6� %�
�� ������ ���
��	� � ��� �
 (����Q n������ n 

��� ���
��	
 �
 �� � �	������ n �
" !
" � �	�#"�� ��� ��"�	� � �
�� �
 ���� �>	��� �
 �� � �� 

ћ�����, �
�� �
 � ���
��	�.  

�
 ���� � ����Q�� 	"� ����,� ћ�	
��Q �� ������
�� ! � �
�
 !�5� ���Q�� �	����� �	?�	Q!�� � 

�"� 	
�Q���	� �
 ������ ������, 
 �
 �
5� �	�(�. ��
 >����Q.  

�Q ���� �p��� ��
 	
& �
	��
 �����
 	
�� �
 .���� �
5�; %����5� � �
	��	
�Q ��r
 6��v
 o�p6o 

�
 � ��
 �
�Q � �	��
�� (
,�
 F
��� >�	�
	�
 o6"o ��Q �
 ���� I�p��o ; !���� ���� ��#�
 �
���Q. 

                                                 
336 Момировић  Васиљев 1991,  49 (бр. описа 69). 
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На последњем листу 
: 6� ��
( 
�Q �	�5�� n Y�Y��
  ���
�Q ���� I�"�o( тајнописом: 

Саватије) 

�
 ���� I�	p�Y �	���,� �
	��� ���	���ћQ ��� ��
 .�#Q�
 �"� ��
�Qћ���� �
�
��	� �"�� !�"�, !��Q 

�
 �
 �	���. 

�
 ���� I�	p�� �	��
�� � �	"�%�( Z����� ����&���Q, !��� ��� ��#�
 �
����; 
�v�Q. 

�� ��
(Q ������	�5�� �����6 		�� �����Q 	����) !	���) � �	�5��). :���. 

На последњем листу 348 !: l �
 ���� I�	p�� �	��
�� � �	������m 
��	
�� ��r
 ����
	
 o�"o��Q. 

 �
 ���� I�p��, �
 � ��
 �	��
�� � �	�����
� ������� �� �	�!��
�
(, 	���� n �	���5
; !��� ��� 

��#�
 �
���Q.  

���� ����� ���� ����� �
 � ��
 �
�� !��� ������� ������
 !��� �
 �
 �	��� � ������� 
���. 

h������ 
	... ... 

����
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� ���
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�
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'
�
��� 

Записе је (са грешкама) објавио Д. Вуксан.337 Касније су  записи правилније 

прочитани  у издању које су приредили П.Момировић и Љ. Васиљев.338 

Историјат 

                                                 
337 Вуксан 1936б, 194-195. 
338 Момировић, Васиљев 1991, 52-53. 
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Стара сигнатура 12, а јеванђеље је преписао Саватије Пивац у вријеме 

херцеговачког митрополита Леонтија  у скрипоторију манастира Пиве  

Литература: 

Црногорка/ II/ 1885, 55; Вуксан 1936 б,  194–195 (бр. описа 5); Mošin 1956, 

281; Михајловић 1965,  44 (бр.описа 67); Радојковић, Пејовић 1964, 2 (бр. описа 5); 

Богдановић 1970, 395;  Инвентар 2164; Момировић, Васиљев 1991, 49–58 (бр. 

описа 6). 

 

6. Четворојеванђеље (Цетиње 6) – 1552.г.   

 Рукопис је српски, писан је на папиру – 348 листова, чије су димензије 

310x210мм.   

Писар је дијак Јован из Никољ Пазара, мјесто писања највјероватније 

манастир св. Тројице код Пљеваља, а наручилац будимљански митрополит 

Методије. Према воденим знацима рукопис је датиран  1552 године . 339 

На листу 343 а у мјесецослову је помен св. Саве архиепископа српског (14 

јануар).  

Записи 

На листу 348а: – �
�
 ��	�5����) !"� % ���Q 
���Q. '���
 � v� �7 � !,"�
��� 

���	�4P��� �� ���� I�s"o ��������4� � �	��64�Q ��!�,���
�� ���	������
 ��	 X�Y
 !�����
��. 

�Q �
 �)�
 � �	��	���
 �	����
 �� ��6� ���
�
 ����
�
, 
�� �	�5�v� ��"�� � � �
��) 

��	��6), #�� � ��� �
��� ���	�5��� ��� ���
�� ����	
���, ��	
���� �)!�� 	
�� ("�� � �� 

�	��������, ���4,� !% �Q ������� ��,�� � �	�!� ��
(Q. 

B ��� �	���,� `��
�Q �
 �#��� ��5� ���� 6�P�6
 ! � �
 ��); !��� �
 �(� �	���; �	�5�� � 

�Q�56� �6
�Q. `%�
�Q %� ������ �
�
	
. 

                                                 
339 Момировић, Васиљев 1991, 53  (бр. описа 7). 
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На листу 348б: –  '� 4�
�ћ���� �	���,� 	
!� !�,� .
��� � B�
�
 � '��� � �
�
��	Q F��� �
 

��) ��5�; X������Q ����� � �
���
, !"� �
 �
 �	���. 

Записе су  објавили  Д. Вуксан340 и Љ. Стојановић.341  

 

Историјат 

Ово јеванђеље писао је дијак Јован из Никољ Пазара који је иначе заједно са 

јеромонахом Савом писао средином XVI  вијека за манастир св. Тројице код 

Пљеваља. Рукопис је  преписан по заповијести будимљанског митрополита 

Методија. Луција Цернић је установила да је дијак Јован око средине XVI вијека 

преписао више рукописа.342 Око 1677. ову књигу су  манастиру Пиви приложили 

Радоје, Иван и Сима Вуковићи.   

 

Литература: 

 Вуксан 1936 б,  195 (бр. описа 6); Вуксан 1939, 99–100; Mošin 1956, 281; 

Михајловић 1965, 43 (бр. описа 38); Радојковић,  Пејовић 1964, бр. описа 37; 

Инвентар, 1990; Момировић, Васиљев 1991, 53–60 (бр. описа 7). 

 

 

 

7. Четворојеванђеље (Цетиње 7) – трећа четвртина XVI вијека 

Рукопис је српскoсловенски, писан на хартији (143 листа,  димензије хартије 

315x210мм, димензије текста 225х130мм, 30 редова на страни).    

Писар није идентификован, као ни мјесто настанка. Претпоставља се да је 

рукопис могао бити написан у Никољ Пазару или у Пиви.343  На оба мјеста је у то 

вријеме посвједочена жива преписивачка активност.  

                                                 
340 Вуксан 1936 б,  195 (бр. описа 6);  ССЗН, VI, 6283; 567; 5606; 6284. 
341 ССЗН IV, 6283 (567-5606), 6284. 
342 То су рукописи:  Пљевља 3, 13, 19, 95; НБС 44, 28 и 663.  
343 Момировић, Васиљев  1991, 63  (бр. описа 8). 



90 

 

Рукопис је на основу филигранолошке анализе датиран у трећу четвртину 

XVI вијека (1550/60). 344 

 Рукопис није сачуван у цјелини, на појединим мјестима недостаје већи број 

листова.  

 Овај рукопис се по први пут помиње  у раду Д. Вуксана.345  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 195 (бр. описа 7); Mošin  1956, 281; Михајловић 1965, 42 (бр. 

описа 33);  Радојковић, Пејовић 1964,14 (бр. описа 7);  Инвентар 2117;  

Момировић,  Васиљев 1991, 60–66 ( бр. описа 8). 

 

 

 

8. Четворојеванђеље (Цетиње 8) – крај XVI  и почетак  XVII вијека 

Рукопис је српскословенске редакције, писан на папиру (има 180 листова,  

димензије листа су 310x210мм, димензије текста 215х120, са 25 редова на страни). 

Није познато гдје је рукопис настао, као ни ко га је писао. Вуксан  је први писао о 

њему у оквиру цетињске збирке.346 Због нестручно обављене конзервације, није 

било могуће  обавити филигранолошко датирање хартије, те је овај рукопис само 

оквирно датиран.      

 Вуксан је овај  рукопис датирао неодређено у XVI – XVII вијек, док је 

Мошин прецизнији и датира га у крај XVI и  почетак XVII вијека.347 

 Рукопис је стандардног састава. У синаксару, од словенских и српских 

светаца има  Св. Петку (14. октобар), Св. Саву (14. јануар) и Св. Симеона (13. 

фебруар).  

                                                 
344 Момировић,  Васиљев  1991, 60 (бр описа 8). 
345 Вуксан 1936 б,195, бр. описа 8. 
346 Вуксан 1936 б, 195 (бр. описа 8). 
347 Упоредна табела коју је приликом филигранолошке анализе урадила Љ. Васиљев 1991, 278-279. 
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 На последњем листу види се само фрагмент записа:�� �
 �	���� ��
�... ....  

Запис је објављен.348 

 

Литература:  

Вуксан 1936 б, 195 (бр. описа 8); Mošin 1956, 281; Михајловић 1965, 44 (бр. 

описа 63); Радојковић,  Пејовић 1964, 20 (бр. описа 80);  Богдановић 1970, 395–396;   

Инвентар 2161; Момировић, Васиљев 1991, 66–69  (бр. описа 9). 

 

 

9. Четворојеванђеље (Цетиње 9 / Пива) – 1558.г.  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (202 листа, 

димензије листа су 210х150, димензије текста 100х105/111мм, 25 редова на страни).  

Рукопис је стандардног састава.  

Ово јеванђеље преписао је 1558. г. игуман Максим у манастиру Крушеву, 

познатом и под другим именом – Добрун.349 У рукопису постоји и запис о смрти 

Гаврила, игумана манастира Тавна (Тамна), 1629. године, те се на основу тога може 

закључити да се рукопис у то вријеме већ налазио у овом манастиру. 350 Није 

познато како је и када рукопис доспио у Пиву, али је монах Руфим из Пиве у њему 

забиљежио годину смрти београдског владике кир Симеона (1698).  

 

Записи: 

Лист 197а-�
�
 !���� ��	�5����) % ���� �� ���7, 
���Q; ���
 � �� ���� I�spJ, �� (	
�� 

�	�5��� ��4...Лист 197б- 6� �P��6� ���
 �������Q �
s��Q �	�����Q �����, 	����) ���) �
 

��,!� �!� � �� ��	��� ��� ����
 ���	������� �6%�66� � �������Q � !	
�v
 � �	����5� ��� 

                                                 
348

 Вуксан 1936 б,  195 (бр. описа 8). 
349 Суботин-Голубовић 1999, 128.  
350Манастир се налази сјеверозападно од Зворника у селу Бањици: Суботин-Голубовић  1999, 176 

(са старијом литературом). 
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n������ 6� �P���� �����Q �
��,���v��Q !���m�7�� n ��� ���
��	
 !���� ���� ��
	m���Q (" � 

��"
 ��� �
 �	
5����� �����. 

Лист 197б-  �Q ���� I��"Y �	��
�� � �������� X
s��Q ��r
 �
	�
 o�p�o 

Лист 197б - �Q ���� �" � 	p6 �	��
�� � ������ �������� ��r
 %�. 
p6o,  !��� ��� ��#�
 �
���Q. 

Лист 198а - �Q ���� I�	p�J �	��
�� � ��
���
 �
�	��� ��"
 &���	6
 o�p
o ��� � ���
�7	� �	���� 

�
 	��� �
�m��. 

Лист 198а- � ����� ��P
����6� ��
���� !
#�
�� (
,� ��	 >����
 

Лист 199а- �
 � ��
 �
�� � %�
�� 
	
��� � ��� ����� ��	�� ����!�5� �"o �����. �
��
(� ���� 

I�" �  

p�. 

Лист 3б- �
 � ��
 ����6� ��
���� !
#���
 ��	 >6���
, ��� 6) ����� �
 	
����Q ���� �����, 

���,� ��!6��Q !7�Q ����� 	��Q (	"�������� �
���	����
�� �	��
 	
�� � ��� ����,��Q !��Q 

����
#���
�� �	
�
 !��
���� � ���#
���� �	"� ��"
����� X�	
�Q, ��,Q ���#����� � �	����	����
, 

��,� ,� !�
��#����� ���
�
�Q !��Q 
������Q �	�	����� � �!7 �6
�
�� ���v�
 &��,� 
����Q 

���
�
 ��"�
 �
 �
	��� 6 �!� ����
�
. 

Лист 4а- �
 � ��
 �
�
 � �	��
�� �� . . . ��
���
 ���%�Q !����	
��� . . . ����6� 	
Q��� !, 

�  

�� !��� �
 ���� I�"�, ��
 ����� �	�5�� � �
�5� � . . . 	�>��Q, �����Q ���
�Q. 

Записи су већ раније били објављени.351  

 

                                                 
351

 Вуксан 1936 б,  190-220; ССЗН V, 7250, ССЗН IV, 6301, 6388, 6491, 6675. 
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          Литература: 

 Црногорка II/ 1885, 54–55; Вуксан 1936б, 195( бр. описа 9); Вуксан 1939, 

99–100; Mošin 1956, 281; Mихајловић 1965, 43 (бр. описа 39); Инвентар 1993; 

Момировић Васиљев 1991, 67(бр. описа 10). 

 

  

10. Изборно јеванђеље  (Цетиње 10) – 1570/80. г. 

Рукопис је писан српскословенском редакцијом;  писан на папиру ( 232 

листа, димензије листова су 305x208мм, димензије текста 221х125мм, 18 редова на 

страни).   

Писар није идентификован, а не зна се ни гдје је рукопис преписан. 

Датирање овог рукописа обављено је на основу филигранолошке анализе 

хартије.352 

Рукопис садржи неколико позних записа који не освјетљавају његов 

историјат.   

Од записа на листу 40а: ��
 ���� #��
����#� �
 ��5� ���� ��� � ��
�� �
� �
��	
 
���) 

�
 ��#�� ������ � !��� �
 �	���; �
 1849 �&��
	�& 12. На маргини биљешка: �	� ���� 

�
��� !���
����#� �,����� �L��� #�	#��. На горњем фрагменту предлиста су написана 

имена: ���# �
&#
, 	
����& 	
��
�
 �������
, ���
�
 #�	#
 ���
��.353 

 Храм Светог Ђорђа који се помиње у запису није могуће тачно 

идентификовати. Неколико манастира долази у обзир, то су: Добриловина на Тари 

и Ђурђеви Ступови код Новог Пазара. Не би требало заобићи ни Ђурђеве Ступове 

код Берана, манастир у коме се од краја XVII вијека налазило сједиште 

будимљанске епархије.354 Из неког од наведених манастира рукопис је 

                                                 
352 Момировић, Васиљев  1991, 68 (бр. описа 11). 
353 Момировић, Васиљев 1991, 72 (бр. описа 11). 
354  Петковић 1950,100-101, 113- 116; Тричковић 1980, 106- 107. 
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највјероватније доспио у Цетињски манастир. Овај рукопис по први пут помиње 

Вуксан.355 

 

Литература: 

 Вуксан 1936 б, 196 (бр. описа 10); Mošin 1956, 281; Михајловић 1965, 42 

(бр. описа 34); Радојковић, Пејовић 1964, 4 (бр. описа 24);  Богдановић 1970, 395–

396; Инвентар 2056; Момировић,  Васиљев 1991, 68–72 (бр. описа 11). 

 

 

11. Изборно јеванђеље (Цетиње 11 / Пива) – крај XIII –  почетак XIV вијека  

Рукопис је пергаментни, има 216 листова (260x180мм). Текст је исписан 

двостубачно, што је управо одлика времена у коме је рукопис настао. Датирање је 

обављено на основу палеографских одлика писма. Нема података о мјесту 

преписивања овог рукописа, као ни о писару.   

У синаксару нема помена светих Срба. Касније је млађим рукописом 

дописан помен Свете Петке (14. октобар): �	����%!��� �
��	6 �
5� �����.  На листу 

216б исписан је чин агрипније, гдје се помињу  ,,ученик Стефан и Сава богоносац“ 

: ...�
�	��� �	,
�� �	
�
 �
5��� ��>
�
 �	�5
 �(7�� ��5
�� �
�� ������� ���� ������ ��64 

������
�� �	�#���� ��
�7#��� �
5� !���	����� �	��� ���� �
	�� #
��(� � !������(� 

��� ���
�� �	�	��
 � �	��#� �	�����
 6%
��
 � ����(� � �	��
���(� 
������ � ����� 

�	�	���� ��#����
 ��>
�
 � !�����
� 
�
...  

Владимир Мошин је идентичан распоред јеванђеоских чтенија пронашао и у 

изборном јеванђељу из Леснова, рукописа који је настао приближно у исто вријеме 

када и пивски рукопис.356 

 

Записи: 

                                                 
355 Вуксан 1936 б,  196 (бр. описа 10). 
356 Мошин 1955,122-123. 
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На листу 9б - �	
���� � ����������� � �
�� #
�� ���
����� !	
�� ��x��	���� 

(неразумљиво и нечитко) на горњој маргини листа 216б запис следеће садржине: 

Z�� ������ � % 	
!� ��	�� ��� % (	���)!�6���� �
	6 �
5��� '��>
�� % ��!���.357 

 

Литература: 

Црногорка I / 1884, 256; Вуксан 1936 б, 197 (бр. описа 11); Вуксан 1939,  99–

100; Радојичић 1951,335; Mošin 1956, 281; Михајловић  1965, 40 (бр. описа 1); 

Радојковић, Пејовић 1964,  23 (бр. описа 85);  Богдановић 1970, 395–396; Инвентар 

458; Момировић, Васиљев 1991, 75–76 (бр. описа 12). 

 

 

 

12. Тумачење Јеванђеља  (Цетиње 12 / Пива 11) – 1614. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на хартији (II+344 листа, 

димензије листа су 310x210мм, димензије текста 215–140мм, 31 ред на страни).    

Рукопис је у светогорском манастиру Свети Павле преписао монах Антоније 

1614. године.358 

Рукопис се састоји из два дијела; први дио (л.4-263б) садржи  тумачења 

Јеванђеља по недјељама литургијске године, а други (л.263,  до краја) садржи поуке 

на  Христо-богородичне празнике, као и чтенија из Јеванђеља и поуке за дане када 

се прослављају  изабрани свеци (Јован Златоусти,  Свети Димитрије, Свети Козма и 

Дамјан, Свети Ђорђе, Свети цар Константин).  

Рукопис се завршава записом писара: 

F	����� ��!� ,�,����� �7�����. @Q ��� !����#���� ���#����. ZP
�����
�� ��
���) 

	
������
  

                                                 
357 Записи су објављени: Момировић, Васиљев 1991, 75 (бр. описа 12). 
358 Момировић, Васиљев 1991, 72 (бр.описа 13). 
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�Q�������
��, 	
������
��) � %���	�����), ��#	�����. B !���	���
���, � ���
�6��� �����. C
,� 

�Q���,��� ���� �	
��7� �	�(�
����. B ����5���� ����5����4�� ����#���. ��� !� 4�� �	
#!
 

�Q��� �	
��7�� �������� � �	�(���. B ��	
��� ��#�� (?) (	���
��
�� �	
���
��� 

�������
�� ������
��
 �	
�����	�� � ���#����. 

Запис на листу 264б: �
 ���

 � !�,
����
 ����
 ��
 � �Q ���� ��	� 
Y���� �Q 

���
�7	� ���� �
���. B ��
 � ���
�7	� ����
 ��
����� ���
. B 4�� (	
�� ������� 

�	����7� !���	�����. F	�� �������� ��	 P��%��� 6�	����
(�. B �Q �� �	��� �	��� �Q ����) 

��	� ����� ���4���� � ������ �
 �� ���� �
#���. B !�,�4) ������) � �
��&��4�� !	
�
 

�
5��� ���4���
 Q�	�5� �. B �
 !������ ��� ����
, �Q !�������� ���� �	
5�
�� �	�5����
 

� &��4��& (	����
. B �
 �	�5�7�� � ��� �	�����5�� � !�
�������� 
 �� ��������, &��  

�
 � ��6 !�
��������� ���75��� %�� �����
 � �	����� !�
����	��� %���
 ����� �
��������, 

�������
��� �
�� �
	���� ����� ��	
. -Q ���� �	�x
, ����
 �����	6
 �x. C�s
 � ��� ǀ
������ 

�
(
. 

Записи су објављени.359  

Литература: 

  Црногорка  (1885)/ II 54–55; Вуксан 1936 б, 197 (бр. описа 12); Вуксан 1939, 

100; Mošin 1956, 281; Михајловић 1965, 44 (бр. описа 68);  Радојковић,  Пејовић  

1964 (бр. описа 30); Богдановић 1970, 395–396;  Инвентар, 1808; Момировић, 

Васиљев 1991, 77–78 (бр. описа 13); Суботин-Голубовић 1999, 164.  

 

 

 

 

                                                 
359 Вуксан 1936 б, 197; ССЗН, IV  6533. 
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13.  Апостол (Цетиње 13 / Пива)  – трећа четврина XVI вијека  

Рукопис је српски, писан је на хартији (227 листова,  димензије листова су 

340x215мм., димензије текста 330–140/150мм, са 27 редова на страни).  

Вријеме настанка овог рукописа – трећа четвртина XVI вијека – одређено је 

на основу водених знакова хартије.360 

Садржај рукописа је уобичајен; он обухвата посланице апостолске и Дјела 

апостолска.  

Записи:  

Лист 4а и исти запис на 224б- � 
�����Q �
	�#� �	��
 .
����� ����
���� �	��� �
 ���,� 

�� �
 �
�� ����
 
�
 

Лист 228б – прегледао Никанор Жички 1893 

Записе је објавио Д. Вуксан.361 

 Рукопис је по први пут поменуо Душан  Вуксан у свом опису цетињских 

рукописа.362  Није познато како је рукопис доспио у Пиву, а у Цетињски манастир 

је доспио заједно са осталим пивским рукописима.   

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 197 (бр. описа 13); Mošin 1956, 281; Михајловић 1965, 44 (бр. 

описа 56) ; Радојковић, Пејовић 1964, 3 (бр. описа 12); Богдановић 1970, 395–396;  

Инвентар 111; Момировић, Васиљев 1991, 78–82 (бр. описа 14). 

 

 

14.  Апостол (Цетиње  14 / Пива) – 1383. година  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на хартији (332 листа,  
димензије  листова су 285x203мм,  димензије текста 200х135 мм, 20 редова на 
страни).    

                                                 
360 Момировић, Васиљев 1991,  78 (бр. описа 14). 
361 Вуксан  1936 б, 197. 
362 Вуксан 1936 б, 197  (бр. описа 13). 
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Овај рукопис је монах Јован преписао на Светој Гори, у скиту или келији 

званој Самарија. Јован је преписивање рукописа завршио 6. августа 1383. године. 
363 Није  познато како је овај рукопис доспио у Пиву; можда су га пивски монаси у 

неком тренутку купили за свој манастир.  

 Садржај рукописа је уобичајен (посланице апостолске и Дјела апостолска), 

али су у синаксар унијета имена двојице српских светаца – Светог Саве и 

преподобног  Симеона: 14. јануар - �,� �� ����6(� %���
 �
5��� 
��6 �	�
�� 


	(�������
 �	!�
��, ���,!
 �
 ���!	
 �6".;   13. фебруар - �
��� �	�����!�
�� %���
 

�
5��� ���%�
 ��	%��#�
 �	!�
��, ���,!
 �	�����!��6#��
. Док се у Симеоновом 

случају упућује на службу преподобноме (очигледно из минеја општака), дотле је 

уз Савино име наведено да њему треба служити цијелу службу 13. новембра.  

 

Записи:  

Лист 332б �� ���� J"%"#"
", ����� J" 
P����� �6x, !Q �����, #
 J" ��	�5� �) ������ 

�	
s
������ 6%
��  
("���
( �� !�������6�, �� 
�
	6�, ���
 ��	����
 ������. -�#�

 �
���� 

�	�����5�� �, 
����. <����� 6��� (	��� ��� !�,6� �������� �� �	�5�
��, 
����, 
���� 

�	����
 !���	����� ���
�
� �
��. 

Записе је објавио Д. Вуксан.364 

 

Литература: 

  Вуксан 1936 б, 197 (бр.описа 14); Радојичић 1951, 333; Mošin  1956  281; 

Михајловић 1965 41 (бр. описа 16); Богдановић 1970, 395–396;  Инвентар 57; 

Момировић, Васиљев 1991, 82–87 (бр. описа 15).  

 

 

                                                 
363 Момировић,  Васиљев 1991, 82 (бр. описа 15). 
364 Вуксан 1936 б, 197; Момировић, Васиљев 1991, 86. 



99 

 

15. Апостол (Цетиње 15 / Пива)  – трећа четвртина XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, писан на папиру  (223 листа,  

димензије листова су  310x210мм, димензије текста 215х130/140, 26 редова на 

страни).  

Рукопис је највјероватније у манастиру Пиви преписао анонимни писар. 

Вријеме писања приближно је одређено уз помоћ филигранолошке анализе хартије. 

365    

Уобичајени текст апостола са саборним посланицама, те се овај рукопис у 

потпуности подудара са претходним (бр. 14).  На крају је додат и синаксар.  

На маргини  посљедњег,  223 листа, постоји запис из 1677. године, из кога 

сазнајемо да је монахиња Марта купила и приложила један крст манастиру Пиви: 

���
 � ��
 �
�� ���� ���
(�
 �
	�
 �	�� �
 ��� (��&�� � �	���,� �
 �� ���
��	 ���� (	
�� 

������
 �	������ !�����	����, � ��� �
 %������ %� ��5�	�#����
 (	
�
, �
 �� ���
 

!���	����
 ��
	���
 �
 ���� ������ �
 ���	��� �	�5
���) �� ���� ��	�����. 

Записе је објавио Душан Вуксан.366 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 197–198 (бр. описа 15); Mošin 1956, 281; Михајловић 1965, 43 

(бр. описа 45);  Инвентар, 116; Момировић, Васиљев 1991,  87–93 (бр. описа 16). 

 

 

16. Апостол из Сухог Грла (Цетиње 16 / Пива 2) – трећа четвртина XVI  
вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (270 листова, 

димензије листа 215x143мм, димензије текста 160x90-95мм, 24 реда на страници).   

                                                 
365 Момировић,  Васиљев 1991, 87 (бр. описа 16). 
366 Вуксан 1936 б, 197-198; Момировић,  Васиљев 1991, 92  (бр. описа 16). 
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 Рукопис је преписан у храму Успења пресвете Богородице у Сухом Грлу. 

Време писања рукописа одређено је на основу водених знакова.367 Рукопис је 

писала једна рука.  

 Рукопис је стандардног састава – садржи Посланице апостолске и Дјела 

апостолска.  

Записи:  

На унутрашњој страни предње корице: �Q ���� I�	"6, ������
 o6"o ��"
 ���. o�p�o ��Q ������. 

(	
�� ������ !�"� � �(��	��� �	��
�� � �
	�Q 4	����
(Q 
�
, ��#�
 �� �
���Q. 

 �
 � ��
 �� � �
��� �	����, ����
: 
" �P���, 
" 
���; �" %���
; �" ����
; �" �P�	"�6�; 
" $
���	Q ���(Q; 


" ��
�����Q � �
�� 
" ����
 ���
 !�"�; �" �"
�����
; �" ���,���; Y"  ���
�Q �����6� 	 . . . 
" 

n#���Q � �
�� 
" $
���	Q �
 ��,�; – �" ����	
(��
 . ����
 !��"������6
 ��"�, Q���6� (�"�, �" �z�6�, 

�Q ��(Q �

 � ���� �"7( � ����� �" �
 ����, �"� �	
���� � (�
���� �
" � % ���� 	
���4� �; �" 

�
	������, �" ��&
 ����

, �" �
������� n ����, 
" ���v
, �Q �4�,� 	��
 ����. 
" ���#��Q . . . . � 

�����
 � ���	
, �" 	
�
, �" �
�
��
, �" !
�	
#
 � ��	��� 
", �����
 � �����, �" ��5
�����, �" #
�	
, �" 

�	��	� !, 
" (
	���Q, ��
�Q � ��
�
, �" �
��, �" ������
 ,�����
, �" !
�&, �" ����; 
" ��
; 
" !����
 

!; 
" !�
��; 
" ��	!
; 
" ������Q �
 ��#�, �" �	Q����, �" �����, 
" �
��6
, �	���
�Q ,������.  

На листу 269б  �� �
�� � �	�!�
�#�...!�	�5���� �	�� �
��%�� � �	��� �������Q ��������Q 

�	��	������Q �
���Q � ��
��5� �� ��	�5� Y � �����) � %��!���5� �.  Испод текста је 

запис као на л. 20б.    

На празном листу 20б: F	�%��������� ���	%�%���� ��
���� �	��	����%�� ��	 ��(
�� 

��
����. 

Записи су објављени.368  

                                                 
367 Момировић, Васиљев  1991, 93 (бр. описа 17). 
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 На основу сачуваних  записа може се закључити да се рукопис неко вријеме 

налазио у Призрену, могуће чак у митрополији. У прилог томе говори и чињеница 

да је призренски митрополит Михаило забиљежио своје име у овом апостолу. 

Рукопис је највјероватније преко Пећке Патријаршије доспио у Цетињски 

Манастир. У њему се налази попис  богослужбених књига, као и других црквених 

утвари, које је су биле потребне цркви за нормално одвијање богослужбеног 

живота. Забиљежена је година смрти јеромонаха Саве 1602.  

Рукопис је по први пут у литератури поменуо М.Драговић, а записе које је 

он објавио, преузео је Стојановић.369  

 

Литераура: 

Вуксан 1936 б, 198 (бр. описа 16); Радојичић 1951,  343; Mošin 1956 , 281; 

Михајловић 1965, 41 (бр. описа 11); Радојковић, Пејовић 1964, 3 (бр. описа 10); 

Богдановић 1970, 395, Инвентар 117; Момировић, Васиљев 1991, 93–96 (бр. описа 

17). 

 

17. Апостол с тумачењем  (Цетиње 17 / Пива 36)  – 20/30-те године XVII 
вијека  

 Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (159 листова, 

димензије листова 110x320мм, димензије текста 210x130мм, 26 редова на 

страници).   

 Датирање рукописа је обављено на основу анализе водених знакова 

хартије.370 Није познато гдје је рукопис био преписан, али би се могло 

претпоставити да је настао или  у самом Пећком манастиру или у његовој 

непосредној близини. На ово би управо указивала чињеница да је Теофил био 

егзарх пећког трона (како стоји у запису).   

                                                                                                                                                 
368 Вуксан 1936 б,   198; Момировић, Васиљев 1991,  96. 
369 ССЗН  IV, 6459. 
370 Момировић, Васиљев 1991,  96 (бр. описа 18). 
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 Овај рукопис садржи бројна тумачења апостолских текстова која су 

саставили Јован Златоуст, Кирил Александријски, Дидим, Севир, Епифаније 

Кипарски, Јевсевије и други. Текст је оштећен, на почетку недостају двије 

свешчице.  

 Ову књигу је 1678. године, како слиједи из сачуваног записа, Пиви 

приложио јеромонах  Теофил, егзарх пећког трона. Теофил је у више наврата 

поклањао књиге овом манастиру.371    

 

Записи: 

На задњој  корици: –  l 6
 ����
 �
����
�6� 
�������� �%�
��	
 ����, (	
�
 �����6
 

�	����6� !�"�; 6� ��
(Q ���� I� ������ 	JpY. � �
 �� ���� !��Q 6��s
	(� �
�	6
	(��� Y��>��� 

6�	���
(� ����
 !���. 

Записе је објавио Душан Вуксан.372  

  

Литература:   

Вуксан 1936 б, 198  (бр. описа 17); Mošin 1956 ,  281; Михајловић 1965, 43, 

бр. описа 74; Радојковић, Пејовић 1964, 2 (бр. описа 7); Богдановић 1970, 395–396;  

Инвентар 1821; Момировић, Васиљев 1991,  96–100 (бр. описа 18). 

 

 

18. Пролог зимски (Цетиње 18 + 26)  

Рукопис је конволут, састоји се од двије независне цјелине, настале у 

различито вријеме. Оба дијела укупно имају 325 листова.  

Рукопис бр. 18  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (226 листова, 

димензије хартије 280x190мм, димензије текста 210x130/140мм, са по 30 редова на 

страници).  

                                                 
371 ССЗН I, 1746. 
372 Вуксан 1936 б, 198. 
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Овај дио конволута преписан је у манастиру Свети Павле на Светој Гори. На 

основу филигранолошке анализе, утврђено је да је овај дио рукописа настао 80-тих 

година XIV вијека. Овај дио рукописа обухвата мјесеце септембар – децембар.  

 

Рукопис бр. 26 

Рукопис је српскословенске редакције, писан је на папиру, има 99 листова; 

димензије листа су 280x190мм, димензије текста 215x145мм, са по 29 редова на 

страници.  

 Овај, други дио рукописа преписао је 1544. године у Никољ Пазару дијак 

Јован.373  

 Оба дијела рукописа садрже стиховни пролог устаљеног састава за поменуте 

мјесеце.  

 Запис се налази у  млађем дијелу рукописа, на л.  326а:  -� ���� ���� �	��%� � ��	��4� 

!�
,��
��  ��	����
(
 [
�
	
 �
 5������ !��� �
 �(� �	��� � !�
,��
 4	����
(
 9��
��	
 � 

���
 �)�
 � �	��	�!�
 �	�����
 ��� ���� ����
( ��( ���� �������
 �!��
 ,��� � ���6�, 

�	�5�6� � �
�5� �
#� ��( �6
�� �%
��, 
���� �� ����. 

У овом рукопису је својеручну биљешку оставио епископ Никанор Ружичић 

1893.године. 

Записе је објавио Душан Вуксан.374 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 199 (бр. описа 18); Радојичић  1951, 339; Mošin 1956, 281; 

Михајловић 1965, 44 (бр. описа 13); Радојковић, Пејовић 1964,  9 (бр. описа 42); 

Богдановић 1970, 395–396;  Инвентар,1163; Момировић, Васиљев 1991, 117–122 

(бр. описа 26). 

                                                 
373 Јован је познати писар тога времена, који је преписао више рукописа. Упор.: Цернић 1989, 255-

305;  Мано-Зиси 1994, 312-313 (са старијом литературом). Јован је преписао и рукопис бр. 6  

цетињске збирке.  
374 Вуксан 1936 б, 201. 
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19. Минеј за октобар  (Цетиње 19 / Пива 33) – 1614/1615.година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на   папиру (254 листа, 

димензије папира 310x210мм, димензије текста, 200/205 x 120 мм,   26 редова на 

страници).  

Писар је на крају рукописа оставио опширан запис из кога се види да је 

књига преписана у Пивском манастиру, али није забиљежио и своје име.   

Овај минеј садржи службе за сваки дан у мјесецу октобру без пролошких 

житија. Има службу светој Петки (14.окт.) и службу архиепископу Арсенију (28. 

окт.).  

На листу 253а запис: – !�"�����4�6��Q �,� �Q �	"�� �
���
�� !
", Q��
 � v
 !,"���

 ��7�
 

	����� �#"���� %�����	6� �Q ���
��	7 ������ ���
 �	� (	
�� �����6
 �	��7� ���"�� �
5� !�"� 

� �	"�� ��"7 �
	6�, �������6��Q ��	���
�� 6�����
 ��	 '�����
 6�	m���
(
 Q ���Q !	
�����Q. 

На л.  254а запис: ���m,�  
�� 	�������
�7 6) ��6�� �	������ ��) Q�	��
�Q 	���� 

�������Q �

) � �Q
���� #Q������ ��� �	����)���� n ���, 
�� �� �!	����� ���	�5��m�� 

������Q ��� ��7���Q, �7 ,� &�� ��!�� (���,���� ����� �
 �Q��� 	
���
5
, ����v� ���� 

����6
, ��
���m � �
���Q ��	{�6
 n �
5��� !��"�� �Q��(������
�� %�	���6
 ��	
��)���, ���� 

,� (��
�� � �	�5�
�� �)!m�� 	
�6 (�"7 �� �������, �Q !�"��������, ���4,� !�(Q �����Q ��!��Q, 
 

�
!���6��Q !��
�Q. 

 | Q��
�6
 ��	� ��} I�	p�
, 
 n �Q������v
 �
" �
5��� 6�r (r  I
(p�
 ! �	�� ���� oY"o 
 ���� o�p6o 

��
�� #��� o�p6o Y����6%�� o
p6o ������6%� Y". ��
(�
 ��~o �"o 

 ����
 ��!	� �	����%�� �	
���� 	Q!��
�� ��"���
 �	�%������� 
	(6���� ! ������� 

�P	 6%
��� � �	� ��%������� ���	������� (�	��������� �P	 '6��%��. 
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 l v� ����� ����) 	�!	
 ���� ��	��m�7 �Q �����(� 
�	
��� 6�	���
( � �
r ��� 

�75�	�#��m���� (	
�� �
 ��,��6�, % ����
5� � �
��,�� �
����Q��
�6
 �Q !������ ���Q, ���
 

���Q �Q��
 � ����,�� �� ���%�� ���. 

На поставном листу задње корице – !,"6�) ������) �P�	������� ���� I�	p��, 

Записе је објавио Душан Вуксан.375 

 

Литература: 

Вуксан 1936б, 199  (бр. описа 19); Радојичић 1951,338;  Моšin 1956 , 281; 

Михајловић 1965, 44 (бр. описа 19); Радојковић, Пејовић 1964, 9  (бр. описа 42); 

Богдановић  1970, 395–396;  Инвентар, 776; Момировић, Васиљев 1991, 102  (бр. 

описа 19); Суботин-Голубовић 1999, 164. 

  

 

20. Панaгирик за мјесец октобар (Цетиње 20 / Пива 45) – трећа четвртина 

XIV вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (237 листова, 

димензије  листа 280x210мм, димензије текста 215x140мм,  по 27 редова на 

страници. 

Рукопис је највјероватније преписан на Светој Гори; писар није 

идентификован. 

На основу филигранолошке анализе папира, овај рукопис се датира у трећу 

четвртину XIV вијека, и то око 1375/85. године.376 

 У овом панегирику заступљени су текстови (углавном мученија)за скоро 

сваки дан мјесеца октобра.  Уз мученије Светог Димитрија, додата је и једна 

похвала овом свецу.   

 У календару нема српских и словенских светаца.  

                                                 
375 Вуксан 1936 б, 199 (бр. описа 19). 
376 Момировић, Васиљев 1991, 102-104 (бр. описа 20). 
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Запис на листу 238б (некадашњем предлисту): �
 ����
 ��
������ �
�
��	�� �
�
��	
 

���� �����
 �	������ ��
��#��� �
 	��� ����U � �
 � ��
 �
�� � �	���
�� �
 � �����5� 

�
�	�6
	( 	!�� ��	 
�� @
����� �� ���� I��x6,         ����
 
�����
 �
 ������v ? 

Записе је објавио Д. Вуксан.377 

Овај је рукопис био преписан у Хиландару. Заједно са другим цетињским 

панагириком (рукопис бр. 64), њега је у Пиву донио  владика кир Захарија.  У 

рукопису постоји и биљешка о смрти патријарха Калиника 1710. године.378  

 

Литература: 

Вуксан  1936 б, 199 (бр. описа 20); Радојичић 1951, 335; Mošin 1956,  281; 

Михајловић 1965, 41 (бр. описа 12); Богдановић 1970, 395–396; Инвентар 2200; 

Момировић,  Васиљев 1991, 102–104 (бр. описа 20). 

 

  

21.  Минеј за октобар (Цетиње 21 / Пива)  – 1569. година  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (206 листова, 

димензије листова 305x210мм, димензије текста текст 223x130/140мм, са 28 редова 

на страници).  

Вријеме писања саопштено је у запису – то је 1569. година.  Водени знаци 

хартије припадају трећој четвртини XVI вијека.379 Нема података о мјесту писања 

овог рукописа.  

Садржај овог минеја је уобичајен и устаљен. Има службу Светој Петки (14. 

октобар).  

На крају текста на листу 208а запис писара:  �
�
 (�"� !�" �
#��m5� � Q�	Q5��5� 

�
�� ����. 6
 ����
 ��
 � �	� ������� �P	 ���
��	�� �Q ���� I��"J. 

                                                 
377 Вуксан 1936 б,  199 (бр. описа 20). 
378 Патријарх Калиник је умро у Темишвару: ССЗН II, 2212. 
379 Момировић, Васиљев 1991, 104 (бр. описа 21). 
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На листу  208б:  �
 �"

 � ��5����
��
 ����
 ��
������ ����� ��
 ����� �
 ��) 

��5� � �
��, !"� �
 �	���.  

��
 ���
�Q �) ����� �"��� ���
��	� ���� �
 ���,!��, �!� �
 ���� ������ %����� 

���

 � ��5����
��
 ��
������ ����
 ����� �	���,� � ��� �
������ћ� �
 ��) ��5�, ���� 

��	
���, � ���
��	� ���� �
 ���,!�� ��v�� ��5� !. 

Записе је објавио Душан Вуксан.380 

Рукопис је приложио (вјероватно је платио његово преписивање) Симо 

Мастиловић. То је вјероватно исти онај, чија је мајка Степанија за душу свог 

покојног мужа Гвоздена приложила Поуке светих отаца (рукопис бр. 69 у 

цетињској збирци).381 И овај је рукопис 1885. године пренијет из Пиве на Цетиње.   

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 200 (бр. описа 21); Моšin 1956 , 282; Михајловић 1965, 43 

(бр. описа 43); Инвентар,757; Момировић, Васиљев 1991, 104–105 (бр. описа 21); 

Суботин-Голубовић 1999, 165. 

 

 

22. Минеј за октобар и  новембар (Цетиње 22 / Пива 44) – 1598. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (329 листова, 

димензије листа 313x211мм, димензије текста  225x135мм,  28 редова на страници). 

  Овај је рукопис 1598. године преписао јеромонах Данило у манастиру 

Шудикова (код Будимље на Лиму).382  

 

                                                 
380 Вуксан 1936 б,  200 (бр. описа 21). 
381 Вуксан 1936 б, 215 (бр. описа 269). 
382 О манастиру Шудикови као једном од значајних преписивачких центара крајем XVI  вијека и 

јеромонаху Данилу опширније: Суботин-Голубовић 1999, 189 ( бр описа 124). 
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 Рукопис садржи устаљени репертоар служби за мјесеце октобар и новембар.  

У састав овог рукописа укључене су и службе двојици српских светаца: 

архиепископу Арсенију (28. октобар) и Стефану Дечанском (11. новембар). Има и 

службу Светој Петки (14. октобар).  

 На листу  275а запис  на маргини :F�
 
�� ������	�5�� 

На листу 330а:   �� ����� Q��
5� � �Q ���� I�"J. �Q ���
��	� d�������, �Q �	��7 

�	�"�7� !�"� �
��6
5��Q !�",���
�� �������
 C
���
 6�	���
(
 Q !	
�6&�� % (�r, � % ��Q �	��� 

� ��	���6� �Q �����(Q C
���� 6�	���
(� �Q ���!���� �
	���, �� Q ����Q �#��
 �� Q 

���,���
, � �	���,�(�� �Q �
�� !"� � �
 ���,!� ��"� � �
 �	6����� �Q�!��7� �"� !"� �
5� �� 

��& �. � ��� �( n4����� n ��� ���
 !��#���� Q ����) ���	
���), �
 �� ��r !��r����. 

Записе је објавио Душан Вуксан.383 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 200  (бр. описа 22); Радојичић 1951 ,  334; Моšin 1956, 282; 

Михајловић 1965,  43 (бр. описа 51); Радојковић, Пејовић 1964, 2 (бр. описа 6); 

Богдановић 1970, 395–396;  Инвентар, 759; Момировић, Васиљев 1991, 105–108 

(бр. описа 22). 

 

  

23. Минеј за октобар и новембар (Цетиње 23 / Пива) – трећа четвртина 

XVI вијека 

Рукопис је српскословенске редакције; писан је на папиру, чије су димензије 

210х310мм, а димензије текста на листу износе 230х130/140мм, са 27 редова на 

страници.  

 

 

                                                 
383 Вуксан 1936 б, 200 (бр. описа 22). 
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Минеј је стандардног састава, али се текст прекида у служби 26. новембра.  

Запис на листовима 2а, 3а, 4а (по доњој маргини):  �
 ����
 ����6 ��	�
�� 

���	������
 '
�
���
 �
(���
�� � ���� (�	�������
��, �����,��� �	�!���� ����    "�$x�" 

Записе је објавио Душан Вуксан.384 

Рукопис је припадао захумском и пол херцеговачком  митрополиту  

Саватију, отечеством из Пиве, поријеклом из Рућића,385 који га је приложио Пиви 

1702 године.   

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 200 (бр. описа 23); Радојичић 1951, 338; Mošin 1956 ,  282; 

Михајловић 1965, 43 (бр. описа 46); Радојковић, Пејовић 1964, 4 (бр. описа 17);  

Инвентар, 771; Момировић, Васиљев 1991,  109–111(бр. описа 23);  Суботин-

Голубовић 1999,  165. 

 

 

24. Минеј за децембар (Цетиње 24 / Пива 38) – друга четвртина XVII вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (281 лист, димензије 

папира су 310х206мм, димензије текста 195x120/130мм, са 24 реда на страници. 

Нема података о писару и мјесту његовог рада.  На основу анализе водених 

знакова  рукопис се датира у другу четвртину XVII  вијека (1620/40).386 

Рукопис је стандардног састава, осим једног изузетка. Наиме,  у састав овог 

минеја за децембар унијета је и служба царици Теофано (16. децембар), чији је 

аутор трновски патријарх Јевтимије. Резултати истраживања овог текста које је 

обавила Климентина Иванова показали су да је у питању специфична српска 

прерада ове службе. Карактер текстуалних измјена потврђује претпоставку 

                                                 
384 Вуксан 1936 б, 200 (бр. описа 23). 
385 ССЗН, I, 1983, 1984; Руварац  1902, 22. 
386Момировић, Васиљев 1991, 111 (бр. описа 24). 
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Иванове, која сматра да су оне настале по преношењу моштију Свете царице 

Теофано из Видина у Деспотовину (1398).387   

На листу 281а налази се запис: ���
 � ��
 �
�� �	���,� �) ����� 	
!Q !�,� ���� � ���
	� 

� �
�
��	� ����, �
 ��� ,� (	
�� ������ �	������ !�"�, �	���� � ���������  �	���
(
 ! 

����
��
 ���� I�"
. 

Запис је објавио Душан Вуксан.388 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 200 (бр. описа 24); Радојичић 1951 ,  338; Mošin 1956, 282; 

Михајловић 1965, 44  (бр. описа 64); Радојковић, Пејовић 1964,  1 (бр. описа 2);  

Инвентар, 832; Момировић, Васиљев 1991,  111–114  (бр. описа 24);  Суботин-

Голубовић 1999,  165. 

 

 

25. Минеј за јануар (Цетиње 25 / Пива)  – 70/80-те године XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (274 листа, 

димензије листа 310x210мм, димензије текста су 210х130 мм, 27 редова на страни.  

На основу анализе водених знакова хартије, утврђено је да је рукопис настао 

у 70/80-тим  годинама  XVI вијека. 389 

Рукопис је стандардног састава. Од српских светаца, има службу Светом 

Сави (14. јануар).  

У опису овог рукописа из 1991. године стоји да је на отцијепљеном 

подставном листу ,,горње корице,, највјероватније била записана стихира на 

успење Пресвете Богородице, али како је приликом конзервације дотадашњи повез 

                                                 
387 Иванова 1988-1989, 83-109; Т.Суботин-Голубовић 2001, 617-635.  

У Београду су мошти царице Теофано биле све до 1521. године. После турског освајања Београда те 

године, оне су биле однијете у Цариград.  
388 Вуксан 1936 б, 200  (бр. описа 24). 
389 Момировић, Васиљев 1991, 114 (бр. описа 25). 
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уклоњен – ње више нема.390 У рукопису нема никаквих записа који би пружили 

податке о мјесту писања и о писару.   

Душан Вуксан је  први описао овај рукопис. 391 

 

Литература:  

Вуксан 1936 б,  201 (бр. описа 25); Радојичић 1951,  338; Mošin  1956,  282; 

Михајловић, 1965, 44  (бр. описа 57); Радојковић, Пејовић 1964, 1 (бр. описа 3); 

Инвентар,540; Момировић, Васиљев 1991, 115–117 (бр. описа 25); Суботин-

Голубовић 1999, 68. 

 

26. Рукопис бр. 26 описан је заједно са бројем 18. 

  

 

27. Минеј за март (Цетиње  27 / Пива 2) – трећа четвртина XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (129 листова, 

димензије листа су 300х213мм, димензије текста 205х130мм, са по 24 реда на 

листу.  Рукопис није потпун, недостају листови у појединим свешчицма (што је 

утврђено на основу прекида у тексту), као и цијела девета свешчица. Према 

нумерацији свешчица, рукопис би требало да има 144 листа.  

Према воденим знацима рукопис је датиран у трећу четвртину XVI виjека 

(око 1570/85.г.).392 

Пошто је ово минеј за март, његове службе се комбинују са службама 

Посног  триода и, дјелимично, из Пентикостара за последњу недјељу-двије кад 

Васкрс падне рано.  Стога су службе врло кратке, имају краће вечерње и каноне на 

јутрењу, јер се остало узима из посног и цвијетног Триода. Веће су службе 

Благовијести и Севастијских мученика.  

Записи:  

                                                 
390 Момировић Васиљев 1991,  114. 
391 Вуксан 1936 б,  201 (бр. описа 25). 
392 Момировић, Васиљев 1991,   122 (бр описа 27). 
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По доњој маргини прва два листа запис:  7 ����� �����(Q 
�Q ��	��7� 

���	������Q (������7� ! � (�	�����
#��� ��	
��Q � �	���,�( �
 ���
��	� F���. 

Записе је објавио Душан Вуксан.393 

Судећи према запису,  рукопис је био поклон захумског и херцеговачког 

митрополита Герасима манастиру Пиви, мада није назначена година поклањања. 

Митрополит Герасим је 1705. године потврдио поклон који је поп Вук приложио 

манастиру (Златоуст).394 

 

  Литература: 

Вуксан 1936 б, 201 (бр. описа 25); Mošin 1956   282; Михајловић 1965, 43 

(бр. описа 47); Радојковић, Пејовић 1964,  5 (бр. описа 28); Инвентар, 562; 

Момировић, Васиљев 1991,  122–124 (бр. описа 25); Суботин-Голубовић 1999,165. 

 

 

28. Минеј за март (Цетиње 28) – крај XVI–почетак XVII вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (102 листа, 

димензије листова су 310x215мм, димензије текста 210x120мм,  са 26 редова на 

страници).  

Филигранолошко датирање одредило је вријеме производње хартије која је 

употребљена за писање овог рукописа – крај  XVI-почетак XVII вијека (око 1613. 

године).395  

Рукопис је оштећен и непотпун, недостаје му више листова на почетку и на 

крају; сачувани текст започиње службом Севастијским мученицима (9. март). Исто 

тако, у ове службе нијесу  уклопљена пролошка житија.  

Има више сачуваних записа који свједоче о томе, да је рукопис припадао 

Пиви:   

                                                 
393 Вуксан 1936 б,  201 (бр. описа 27). 
394 Вуксан 1936 б,  217 (бр. описа 77). 
395 Момировћ,  Васиљев 1991,  124 (бр. описа 28). 
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На предлисту – �
 ����
 ��"��
 ����� ���
��	
 ����, (	
�� �����6
 �	�r��� !�"� � �	r�����" 

�
	��, �
 	��� ����. 

Лист 77б и 77а: �
 ����
 ��
�����
 ����� ���
��	
 ���� (	
�� ������� �	������ 

��
��#��� �
5� !���	����� �	��� ���� �
	�� !���� �	��
 �
 	��� ���� ��$��� �	� �
. 

На листу 102б: ��
 ���	��� �� �������� (?) � �
� ��
 ����
 ���
 %�
. 

F������ �� !�,� �� ������� ... ��
 �
 � ��
 ����� ������
. 

Записи су објављени.396 

 

Литература:  

Вуксан 1936 б,  201 (бр. описа 28); Mošin 1956 ,  282; Михајловић 1965, 4 

(бр. описа 53); Радојковић, Пејовић 1964, 19 (бр. описа 79); Инвентар,578; 

Момировић, Васиљев 1991, 124–125 (бр. описа 25); Суботин-Голубовић 1999, 165. 

 

 

29. Минеј за март (Цетиње 29) – прва четвртина XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (123 листа, 

димензије листова 317x210мм, димензије текста су текст 215x140мм,  са по 30 

редова на страници).  

Није познато гдје је рукопис био преписан, нити ко га је писао. На основу 

филигранолошке анализе, рукопис је датиран у прву четвртину  XVI вијека.397  

 Овај минеј садржи службе за мјесец март, али без пролошких житија послије 

шесте пјесме канона.  

Нема записа.  

По први пут овај се рукопис помиње код Душана Вукасана.398 Он је навео да 

су старе сигнауре овог рукописа биле 41, а прије – 24. 

                                                 
396 Вуксан 1936 б,  201;  Момировић, Васиљев 1991, 125 (објављен је запис на л. 102б који је код 

Вуксана био изостављен).  
397 Момировић,  Васиљев 1991, 126 (бр. описа 29). 
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Литература:  

Вуксан 1936 б, 201 (бр. описа 29); Mošin 1956 ,   282; Михајловић 1965, 42 

(бр. описа 35); Радојковић, Пејовић  1964, 4 (бр. описа 26);  Инвентар, 540; 

Момировић, Васиљев 1991, 115–117 (бр. описа 25); Суботин-Голубовић 1999, 165. 

 

 

30. Пролог за љетњи дио године (март–август)  (Цетиње 30 / Пива 29) – 

последња четвртина XIV вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (274 листа, 

димензије хартије 284x200мм, димензије текста варирају 190/200x130/40мм).  

Није познато гдје је рукопис био преписан, као ни како је доспио у Пиву.  

Рукопис је стандардног састава, те садржи краћа житија светих за љетњи дио 

године.  

 У рукопису се налази више записа из познијег времена, из прве половине 

XVII вијека, који показују да је манастир у то вријеме примао обилате прилоге у 

новцу и земљи од околног становништва. На основу тих записа може се закључити 

да је Пива у материјалном погледу добро стојала.  

Записи : 

На предлисту (страна б) су 3 записа: ���
 � ��
(Q �
�� �
	��� ��,� �
 !
#�� � 

%�
�� ����) ��) � ��� !	
�� �
 
�
���� !�,���� �	���� � ���
�
 � � ��
�
 � � !
�#��� � � 

B�
�
 � � .
����� � � ��
���� �������
 � � ��
�
 � � !
�#��� %�
 �
 
�
���� !�,���� �
 ���� 

�	�x�. 

�
 ���� �	#x� ���
 � ��
 �
�� �	��
�� �
��
 �����Q � !	
���Q �	��
�� ����� � �
 �
�
���� ���� � 

>����� �� � � ����� �� ��#��
�Q � �
�� � ������ � �
 �
�
���� �
 ��
�Q �(�
�
 � >. 
�	�. 

�Q ���� �x � 	x � Jx. 

                                                                                                                                                 
398 Вуксан 1936 б,  20 (бр. описа 29). 
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Лист 275а - 9��
 � ��
 �
�� �
��,� ���
 ��
������ � �	��
 �����Q ���Q �
	�� ���
�� �
 

�Q�6� ��
�� 	�x 
�	�, ������ ��
���
 ћ����6�, 
�	
��� � �	���. 

Лист 275а – апокрифно заклињање од уједа бијесног пса:   %�� !��
 $
:  

5
��	 


	��� 

����� 

���	
 

	��
 

���� 6� �	�x� 	�#� �������Q �	������
 ����� B�
�Q ��������� �6�Q, ����� � �	���� (
	
#� ��
ћ
�� 

� ��Q � ������ ���� �
���Q ���
, !�� �
 �(Q �	���. 

[��� �� .�x. ��x�� 	"s" � �" ����!: ���Q ���	���ћQ ����
 ���6
 .�." �
�Q, , 
 ���
 �	��Q �� ��". �
�Q 

���Q � ,��
�Q ������, 
 ���
 ���Q ����(Q 
�
����. 

9��
 � ��
 �
�� ��ћ� ћ�	� �� ���
���ћ
 	
����� ��� � �
�
��	� ���� � �	���,� ���� � #��
�� 

���) � ��
 %���� �". �P", ��� �?� %�� ���
��	
 !��� �
 �
 �	��� � ���
 � �����
 %���
, � 

�
��	Q � �
� !	
��), � ���� !� �����Q ����
 ���
���ћ, �
��
5���ћQ � ���Q �? !�	����ћ
. 

На истом листу другом руком: C
 � ��
( ��� ���(Q �
��� 	
���Q� �
��(Q %�� !
����� �" 

,��
 ���
�
 	"� 
�	� 6
x �	�5
 � �	�(� � ��#�(� � 
� Y ���
	�
, ����
 
�	��
 �" ���� � ���
��	� 

���
	
 �	��Q �	%�� �� 
�
�%�Q � �>��Q. (?)  

Записи су објављени.399 

                                                 
399 Вуксан 1936 б, 201–202; Момировић,  Васиљев 1991, 132. 
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Литература: 

Вуксан 1936 б,  201 (бр. описа 30); Радојичић 1951, 335; Mošin 1956 ,  282; 

Михајловић 1965, 41 (бр. описа 14); Радојковић, Пејовић 1964, 1 (бр. описа 1);  

Инвентар,1193; Момировић, Васиљев 1991, 128–13 (бр. описа 30). 

 

 

31. Минеј за април (Цетиње 31) – 30-те године XVII вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (155 листова, 

димензије папира 200x300, димензије текста 205x120мм, са 26 редова на страници).  

Обухвата службе за сваки дан у мјесецу априлу без пролошких житија по 

шестој пјесми канона. Репертоар служби је стандардног састава.  

На листу 155а запис: ����!
5� 
�������� ���� � ���
� � �,� �� ����� �
��	� ��� 

������� ������ ������4 ������ ��4 � �
����� &�� �
 �� �
��� 4,� %�� ����4 ����� 

��(�,����� ���	���� �
 	�,����� �
 	�,��5�4 4�� �	���,���� ����������)�� ���,� %� �
��� � 

��4. B!� � ���� �	��
,�
(� ��55�) (�	�>��4 �,� � �� � ���� ����
�&)�� �. ��� ������� � 

%  ���5
(� �
5�(. 

На последњем листу 12-те свешчице (лист 96а)  биљешка писара: - �	����� !	
���, �� 

%!	���(Q �Q ������(Q �	Q��!�".  

На предлисту у дну маргине постоји биљешка: '�6 ����� �����(� 
�� ��	��6� ���	������ 

�
(�����6� � (�	�����
#��6� ��	
�� � �	���,�( �
 ���
��	� ����. 

Записи су објављени.400  

Рукопис је манастиру Пиви приложио јерођакон Велике цркве у Пећи 

Саватије заједно са посним триодом, Јеванђељем, Апостолом, Псалтиром 

подгоричким (издање Божидара Вуковића) и једним омофором.401  

                                                 
400 Д. Вуксан 1936 б,  202–203 (бр. описа 31); Момировић, Васиљев 1991,  122 (бр. описа 31). 
401 Вуксан 1936 б, 204 (бр. описа 37);  ССЗН IV, 6341. 
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Литература: 

Вуксан 1936 б, 20 (бр. описа 31); Mošin 1956 , 282; Михајловић 1965, 41 (бр. 

описа 66); Радојковић, Пејовић 1964, 12 (бр. описа 55); Инвентар, 609; Момировић, 

Васиљев 1991, 132–135 (бр. описа 31). 

 

 

32. Минеј за април са пролошким житијима (Цетиње 32; стара сигнатура 

1) – 1559. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (179 листова, 

димензије листа 179,117x210мм, димензије текста 217x130мм, са 26 редова на 

страници.  

Овај минеј писао је митрополит Ромил II 1559. године, који о томе оставио и 

запис у самом рукопису.402 Рукопис  је писан у Цетињском манастиру, што само 

потврђује да је   на том мјесту, непосредно по обнови Патријаршије, започела жива 

преписивачка активност. У овом је рукопису касније пред крај XVI вијека, 

митрополит Рувим I оставио знаменити запис о томе које се све књиге налазе у 

манастиру.  

Службе овог априлског минеја скраћене су – оне садрже мањи број  текстова 

које улазе у њихов састав него што је то уобичајено, зато што се репертоар овог 

минеја преклапа са  службама великопосног циклуса. Стога се значајан дио 

текстова узима из триода посног или цвијетног и комбинује са материјалом који се 

налази у  минеју. По шестој пјесми канона налазе се пролошка житија. На л.  177а – 

179а постоји додатак  Слово Јефрема Сирина у вријеме великог поста ( о 

благоугодним дјелима): '���� �,� ����(� �5x��� Z>	��
, % ������
��(� !�
��(� ���
 �� 

,��
��
 !�,�
. 

Први запис на л.1б : �� ���� I�	"
 ���
�� � ������� ����
�� .������. 

                                                 
402 ССЗН IV, 6303.  
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 – B �
�� �
 � ��
 �� �
ћ�  ����� �� �
�
��	Q �
 ;����� �" �P����
, 
������, ���	���, �", 

������
�
, o
"o �	�����
���, ������������, ������, �	
#������, o�"o $
��v�	
, o�"o ����	�6�, ���� 

�
��
��, o�"o �
�����
 �����
, o�"o �
�
, o�"o �	v%�
 ���
, o�"o �	v%�
 �	�����
, o�p6o ���
�� ���#����, 


". %�#����� � ����� $
���	� � ��
 � �	m� #����6
 ���
!��. ���
 �� �
ћ� ���
�
(� o�"o � ����.  

Запис на листу 179а: �
�
 (	���� �
5���� ��
���� �
�5���� �
#��� � �	5���� 

Лист 180а, запис:  ��#� � � ��	5� � �
 !�,����

 � ��5��
�
 ��7�
 
�	��7� ����� � 

�	������� n !���
 �� ���� I�s"�, 
 n 	�,���
 I
>p�Y !, �	�� ���� o�p6o 
 ���� oYp6o, ��
�� #��� o�"o 

�������%�� o�"o � ��
 � �
 ���� 	����� ;�����, �� c	���� ��	�, �� �	�����( ���� �����, (	
�� 

	�,��
 �	����(� !���	�����, � ���) �� %�� � !	
��4, ���� ����#�� � #��
�� ��� �	�����
��, � 

�� �
����� ���	�5��� ���
�	
����, 
 �
� �� �������, �� �
#� !�
��������, � �
� !��� 
����. 

(�
ј����) ;�������%�(�� - ��%Y ǀ .����� ������� ��
 

 – V�� �	v��( �
 ���� I�	p#�. 
�� �	�5�� .����� ��
���
, �
	�#��� 9�5� � [������, �	���( 

�
 ���
�v	� ;����� �
 c	��� ��	� n ����� !���, ��) �	��� �
 �
,� �
�� ���	� ��,� ��
��, �� � 

#��� �Q�� � �
	��� �������. �
#�) ���, ���, �� ��#��
�� �	�( 	
�� �
5�(. ��,� !��Q �
�� 

�7ћ��� �
��� 
	(��	��� %!���
 ��
 � �
�	�
	(
 � ��) ��
	(�). �
�� �� 	
�
��
�� n !��!�,��(Q 

#���. �Q ��,�� �	��� �	,��� 
� �
�
��	 
 ��
	(��) �
�%������ ���	������ �P	 -�
	���Q, 

��� ,� ����
 ���
, �
�� ����� ����� �����. 

Записе је објавио Душан Вуксан.403 

 

Литература: 

                                                 
403 Вуксан 1936 б,  203 (бр. описа 32). 



119 

 

Kuharski 1829, 26 (бр. описа 7);Вуксан 1936 б,  203 (бр. описа 32);Вуксан 

1939, 99–100; Радојичић  1951 ,  335; Mošin 1956 ,  282; Михајловић 1965, 43 (бр. 

описа 41); Радојковић, Пејовић 1964, 12 (бр. описа 55); Инвентар, 596; Момировић, 

Васиљев 1991, 135–13 (бр. описа 32); Суботин-Голубовић 1999, 186–187. 

 

 

33. Минеј за мај (Цетиње 33) – 60-те године XIV вијека 

Рукопис је писан македонском редакцијом, на папиру (114 листова, 

димензије листа, 274x190мм, димензије текста  220x130мм, број редова на страни 

варира од 24 до 26).   

На основу филигранолошке анализе рукопис је датиран у шездесете године 

XIV вијека. Из дјелимично сачуваног записа види се да се писар звао Теофил, али 

нема других података који би омогућили идентификацију. Не зна се гдје је Теофил 

писао овај рукопис. Овај минеј садржи службе за сваки дан у месецу мају, али без 

пролошких житија по шестој пјесми канона. Рукопису недостаје почетак, те текст 

почиње у служби 7. маја. Овај рукопис има једну службу која се ријетко јавља у 

јужнословенским рукописима – службу Светом Ахилију Лариском (15. мај).   

Запис начињен руком писара на листу 114б: ������L !�,6L, � ������
 �� ���7�( 

��	
	( ��	5� � ����
 �
��. X��
(�� Y��>����. 

Записе је објавио Душан Вуксан, који је уједно и први описао овај, до тада, 

непознати рукопис.404  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 20 (бр. описа 33); Mošin 1956 , 282; Михајловић 1965,  41 (бр. 

описа 3); Богдановић 1970,  396;  Инвентар, 611; Момировић, Васиљев 1991, 137–

140 (бр. описа 33). 

 

 

                                                 
404 Вуксан 1936 б,  203 (бр. описа 33). 
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34. Минеј за јуни (Цетиње 34) – 80/90. године  XVI вијека  

Рукопис је српскословенске редакције, писан је на папиру, има 158 листова; 

димензије листа 307x211мм, димензије текста 220x130мм, има по 28 редова на 

страници).   

 Није познато ко је и гдје преписао овај рукопис. Можда је био преписан у 

Пиви. Датирање рукописа обављено је на основу филигранолошке анализе.405 

 Минеј је устаљеног састава; службе немају пролошка житија по шестој 

пјесми канона.  

Записи на листу  159а ( некадашњем предлисту) :'�
 ����
 ����� ���
��	
 ���� 

(	
�Q ����6� �	����6� !���	�����, �
 ���� �".".�".6" 

 Записе објавио Душан Вуксан.406 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 203  (бр. описа 34); Mošin 1956 ,  282; Михајловић 1965, 43 

(бр. описа 48); Радојковић, Пејовић 1964, 13 (бр. описа 60);  Инвентар,649; 

Момировић, Васиљев 1991, 140–141 (бр. описа 34); Суботин-Голубовић 1999, 165. 

 

 

35. Минеј за јули (Цетиње 35) – 60/75. године XVI  вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (139 листова, 

димензије листова  307x210мм, димензије текста  220x140мм, 27 редова на страни).   

На основу филигранолошке анализе, утврђено је да је овај рукопис преписан 

око 60/75. године XVI вијека.  

Садржи службе без пролошких житија за сваки дан у мјесецу јуну. 

Непотпун је,  недостају службе за прве два дана јуна и од трећег дана недостаје 

мала вечерња, два сједална на јутрењу и текст  почиње од дијела трећег сједалног 

на јутрењу ...c�� �	���4 �����6� �,� ��6�
...,затим иде до краја. 

                                                 
405Момировић, Васиљев  1991, 140 (бр. описа 34).  
406 Вуксан 1936 б, 203 (бр. описа 34). 
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Запис писара: ���
 ������	�5�� 
.
.
.			��66?407 На посљедњем листу који је 

залијепљен на задњој корици, почетак неког текста, али како је лист оштећен слова 

се не виде.   

Рукопис је први пут поменут код Вуксана.408  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 203 (бр. описа 35); Mošin 1956 ,  282; Михајловић 1965, 43 

(бр. описа 49); Радојковић, Пејовић 1964, 18 (бр. описа 76);  Инвентар,675; 

Момировић, Васиљев 1991, 142–144 (бр. описа 35). 

 

 

36. Минеј за август (Цетиње 36) – 20-те године XV вијека и 70/80-те 

године XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (206 листова, 

димензије хартије 267x187мм, димензије текста 200x140мм, 24 реда на страни). На 

прва три листа уочени су водени знаци, на основу којих су они датирани у 

двадесете године XV вијека. Водени знаци главнине рукописа  потичу из треће 

четвртине XVI вијека.  

 

 Рукопис садржи службе за месец август,  без пролошких житија.  

Записи: 

Лист 207а: �� ����� %!���� � � �����
 �Q ���� �	�"� �������6�� 6����
�
 �P	 :�s���6
 

�	�5�
�� �6
�
 ��6�
 !�����ћ
 ����
 
�����
 ��x. 

'�� ����� ���
��	
 ���� ��
 � �Q ���� �x� ��
 � � �� ���� !��� ��
�� ������. 

Записе објавио Д. Вуксан.409 

 

                                                 
407 Преко записа је прилијепљена рестаураторска хартија тако да се слoва не виде. 
408 Вуксан 1936 б,  203–204 (бр. описа 35). 
409 Вуксан 1936 б,  204 (бр. описа 36). 
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Литература: 

Драговић 1884, 54–55; Вуксан 1936 б, 204 (бр. описа 36); Mošin, 282; 

Михајловић 1965, 42 (бр. описа 21); Радојковић, Пејовић 1964, 12 (бр. описа 56); 

Инвентар,685; Момировић, Васиљев 1991, 144–147 (бр. описа 36). 

 

 

37. Посни триод   (Цетиње 37) – 1568. година  

Рукопис је писан српскословенским језиком; обим рукописа износи 350 

листова, писан је на папиру,  димезније листова су 306x200 мм, а димензије текста 

200х130/140 мм, са  36 редова на страници.   

 Рукопис је стандардног састава. Вријеме писања рукописа 

забиљежено је у Саватијевом запису.  

Записи: 

на листу 249а–249б:  l �������4�Q ��
 � ����5��6��Q ��
 � Q�	Q5��6�� �"�� �(
 ���
 � 

���

 � !,"���
 ����
 ��"4�Q �	6%� �������6�� � !�"���6�� !�,��m���5
�� � �	��������
�� 

�����6�
 �!�
�� ��
 � ��#����& � �
�	6
	(
 ���� 	Q!�4�m � !�Q�
	%�m � �
�
��&�� ����	6
 � 

���	��� �	
�
� �P	 �
�
	6
 ����
��, �	��%� � ����) ��
�
 ��	��m�
�� � ������	�5�
�� �Q 

�����(� 
�
�6
 6�	��6
���
 �����7� �	��� ���7 � �	���,�( 6) ����� �"�� � �"����� �!����� 

����6� �	���� ���"#�� �
5�� !�"� � �	��� ���� �
	�� ���
��	 �,� ��Q ���
 �	���. � ���  ) ��� 

n��� n ��� (	
�
 �
 �	
5��� ��� (�"� �	#"�

 !�"���� �
 �� !����� Q�
	���
 � �
 ��� 

�	�����Q n �
" !
" �Q��	Q,����& � ��"6 �7(Q n��, �,� �Q �����, � �	"����!��( � !�"�����( n�Q 

�
5�(Q ���%�
 � �"�& 
�� ����� � �Q�(Q �7"�(Q, �,� n ���
 !�"� ���,�
�5�(, �
��,�� � n 

�
5��� ��	��6
 �
 ��Q �	�����Q, 
�� � �	�(%�Q Q�	Q,��� ���, � !� ��
(Q �Q �
�� 

Q(	
�4�6� � ���	Q,���6� ���
 I��"J. ��
 6�� o�p6o ��Q � ���, ����
 �	��	Q,��� �	�� ���� o�"o, 

����qo�"o ������
 o
p6o � ��� �	���,�( ��� (	
�� �P�"�� � 
�"�Q �
 	���4 ���� � $
���	Q 
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#	Q������
, �����	�#��, 
" ���,�� n ��	m �>
 o
"o ���� ����� ��rQ 
�	��, �Q��,�� �
 ��Q 

��n������ ����� n �"�� (	
�
 ���. 

C
 � ��
 �
�� �	��	� 6���
�Q ћ�	
��Q �	��� o�"o ћ���� Q �
��6
5��Q 6�	���
(
 
���6
 ! 

� 
	��6
, 6�	���
(
 (	���>�	
, � �
 �� �	��� ������ 
����� ���� Q ����,��6�� ���
�
 �������ћ
 

� Q �
��&�6��Q 6����
 ћ�	
��
; � �Q �� �	��� !7�� 	�5�
����ћQ �
 (�	�������� � �
���
 

���
 ����� ����
 ��� ��
5�
 �
 (�	��������, �Q ���� I�	"�. 

– ���
 � ��
, �
�� �
�� ���
 ��� ��5���ћ� ��
�� 
Q�	� � �
�� �� ���� � ��Q�� � �
��
�� � 

�
�� 4 � 
Q�	� �	���
�� �
 ���� �"-����Q�� � 	" � �p
. 

– � �
� �
� �
�� � �
�
���Q � �
�
��	Q � �	����Q �Q	� ! ������ ���ћQ� � �
 ���. . . (��	�?
�� 

!). 

– �
 � ��
 �
�� !�� ���
	
 � 
�
 � �����	�� � ���� I���. ���� ! � �
�Q �	��� ���
��ћ�	� � 

6
�
#�� � 
�
 � ���
�Q. 

На листу 193б: �� ��
�5� �� ��&(� !�Q�� � �
��� �Q
�6� ����� 7 ���
����� � �)�� 

!�������
( �%��
 � ���� 	��� �������. 

Записе је објавио Д. Вуксан.410 Запис (пропуштени) на листу 193б су 

објавили П. Момировић и Љ. Васиљев.411 

 Овај рукопис припада почетном фонду пивске збирке. То је један од 

рукописа који је своме новооснованом манастиру приложио Саватије, у то вријеме  

јерођакон Велике цркве (Пећког манастира), потоњи српски патријарх (1573–1586). 

Рукопис је настао уз благослов тадашњег патријарха кир Макарија.  

Литература:  

                                                 
410 Вуксан, 1936 б,  204–205. 
411 Момировић,  Васиљев 1991, 150 (бр. описа 37). 
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Вуксан 1936 б,  204 (бр. описа 37); Радојичић 1951, 342; Вуксан 1939, 100; 

Mošin 1956, 282; Михајловић 1965,  43 (бр. описа 42); Радојковић, Пејовић 1964,  11 

(бр. описа 53); Инвентар, 1707; Момировић, Васиљев 1991, 147–151 (бр. описа 37); 

Суботин-Голубовић 1999, 163. 

 

 

38. Триод Лазаревац (Цетиње 38 / Пива 21) – 1673–1675. година  

Рукопис је писан српскословенском редакцијом. Текст је исписан на папиру, 

има 392 листа чије су димензије  210x310мм.  

 Рукопис је 1673–1675. године преписао и илуминирао чувени калиграф 

Христофор Рачанин. Христофор је  на рукопису радио у дому светог 

великомученика Георгија у Бањи, скиту манастира Раче.  

Ово је триод устаљеног састава, који садржи службе за сваки дан 

пентикосног циклуса,  од вечерње у петак уочи Лазареве суботе до Недјеље свих 

светих.  

На првих седам листова по доњој маргини запис:  6) ��") � !,�"����) ����� 

������) �	6%� ��������
	� �� ��#
) ����!	��� � ���6� Z��>
�v� 6�	���
( ����) 	�!	
 o�"o 

	�!	���� � �	���,v� ��� ���
��	� F���, ���,� �� 4�� ���	��Q � n#����. �
 4r �Q �
	Q 

�	�#"��� !�"� � �Q ��,!� ��� (	
�� �����6
 �4 � �
 ��!�
 �
��
�� �������6
. � �
 4r ��n���4�
 

n ��� ���
 ������� (�������� ��� �
�����Q �	��� �����6� ��,�� ���
��	��, �
 �� ��r �	��� �� 

!�"����. -� ���� !��6
 I�"
, n 	�� (�"
 I
(p#Y, ��r
 )�o�"o .  

На последњем  листу:  �
�
 �,� �Q �	���� �
������ !�"� �
5���, � �4� ,� �Q
��� !�
��� 

���� �
#��� �	�4��4� � �Q Q�	Q5���� �	�(����Q, �Q� ,� � ��) ��� !�"���(�������� !,"��Q�
�� 

��
�v
 ����, �Q Q�	5��6� �4 !�",���Q6� ����7 �	6��
 ����6���
	
 ���"�Q ����,�. 9
#��
 !7r 

��
�� �
 �"

 ����
 �� Q���� � �� !��"������6) ��
 6�����
 �P���6
 6�	���
(
 � %!5�
�� ��
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�(����
�� �P	 Y��>6�
 6�	���
(
 � �Q��� Q!�	
 �
�
��	
 .
#�. �
#� ,� �Q,���4��� � 

�	������4�6��Q n �Q��� 	��
 � �,�����6��Q ,� ����6
, �	�# 	�!	
, #�����5
�� �	�6�����
 �P	 

��%��6
 6�	���
(
 !7�5
�� 	���� n ��� ����#�7 !��� ���
 �
�4�
. � ���
�� ) �Q ��� 

���
��	Q ��4�� 	
#
. ���,� � ��
� ��
�� ���� ���	�,�, �
 ��,� �� �"�� �!�����. ���m,� � �
 

�����,� �	Q����� �	������ ) ��� � ��
�� �	��� �	���, �
 ��r �	��� �� !�"����, ��
 ,� 	���) 

�!��
�� ��!	��Q6 ���7, !��
�
�� ,� �Q �	��( � �Q�5
�� �Q �����(Q (	���>�	
, � ����
 

�	�!7�
)�� ��  �Q ���� ���7���� �Q ���� �". ��"�. �#. ���	�6
, �����Q �Q ���7��, 
 ����Q 

�Q �6	�. 1673. 

B �	����� ��� �7 �
" 	
�6, 
�� � �Q��( �Q��� �Q � �	��Q ����� �����(, �
���� !� (���Q ���
���� 

!�(�, ���
 !� �
 ��
 ���
 Q�Q	5�(�. B �
 ����
 �� ��!	
 �����
 ��
�
. 

– :	���� !,6�) ��"�6) 
	(6������Q ����7 � �
��Q 	Q!��� � !��
	%�Q � �
��� 6���	6�
 

�
�	6
	(Q. 

:�Q ������7 � (���� �	����� – ��5� ������
5�  – �"��5�� 
	(6�������� � �
�	6
	(6� 	Q!�6� ���P 

�	����( �
 ��"� ���	��
��� ���
��	Q ����, ),� n ����
�6
 �
����,� �"��5� �
�	6
	(Q 	Q�� ! 

�P	 
�
�6�. 9
5Q �	�(��Q !��� �	� �	���"������ ���	������� (�	�����
#���Q ���������Q 


Ps���6��Q, � �	� 6������ ��� �!����7 �P	 
Y
�
(�, � ������ ���5��6� 
��� ��6(��, &��,� 

�(�����, ��� � ������. ǀ 6� !�� �
 ���� ���� I
$p��. 1727 �
v
 o�p6o 14. 

       � �����
(Q ���	�#�� 

      : 	  � � v й  c � � � 	 Q � v � 
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 Ову књигу је 1693. године случајно пронашао и откупио је за 50 сребрњака 

јеромонах Епифаније, а затим ју је приложио Пиви.  У овај  рукопис се својом 

руком уписао патријарх Арсеније IV када је 1727. године посјетио Пиву.  

 

Литература:  

Вуксан 1936 б, 204 (бр. описа 38);Радојичић 1951, 335; Mošin 1956 ,282; 

Михајловић 1965, 45 (бр. описа 73); Радојковић, Пејовић 1964, 20 (бр. описа 81);  

Инвентар, 1785; Момировић, Васиљев 1991, 151–156 (бр. описа 38); Суботин-

Голубовић 1999, 128. 

 

 

39. Псалтир с последовањем (и 82?) – друга четвртина XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру; има 413 листова 

(димензије листова су  210x310мм, димензије текста 220x130/140мм са 28 редова на 

страници.  

 Рукопис је датиран у другу четвртину XVI вијека. Из записа се види да се 

писар звао Авакум, а преписао је ову књигу у Новом Брду.    

 Псалтир је устаљеног састава. У састав последовања овог псалтира улазе 

дјелови часослова, одломци из посног и цвијетног триода, мјесецослов минејски, у 

петак пете недјеље поста – Акатист Богородици. Затим слиједе Канон Исусу 

сладчајшему, Канон Ангелу хранитељу, Канон Јовану Претечи, Канон Светим 

оцима, Канон животворном Крсту,  Канон на исход душе. Служба светога 

причешћа. На крају столпови гласова, јеванђеља и апостола на литургији. На крају 

се налази садржај цијеле књиге. 

��
�� (����%�� �	�,
�� $
���	� (устав светог Саве српског)  

У мјесецослову су поменути Св. Јован Рилски (19. X),  пренос моштију 

светог Илариона Мегленског (21.X), Св. Арсеније Српски  (28.X), Свети славни 

великомученик и цар Стефан Дечански   (11.XI), Св. Сава Српски (14.I),  Св. 

Симеон Мироточац (13. II) Свети  Кирил Филозоф и учитељ словенски,  свети и 

преподобрни отац  наш Јоаким Сарандапорски (16.VIII).  
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Записи:  

На доњем окрајку првог листа 1а исписано је: -�
	�%�� ���	��%���� 	
5�7 � 

�����
�
	�7, � �
	���
5�7 6� $
���	� �	���,�( (	
�� ����6
 �	�"�6� !���	����� 4,� 4� �� 

���� ���,� �7 !7� 	�,����� � %�#
���; � ��� ћ� %� ������ %� ���� ���
 �
�� 4� ���

 

!���	����
 ��
	���
 �
 ���	�� �	�5
���); � ��� !� !	
� ,� ����5� ����
 � �
 �	�5��( � за 

�) ����� �
�� �� ���
�
 
�� !	
�6� ��� � ...  

На последњем листу 413: ��
 	��
 �	�5�
 ���� �	�����1676. 

B��������� %��
 � �����5����� 7�
 � ��	�5��6��� ���
�� ��(
, �
 !�,���
 ����
 ��
����� 

s6�
�
	�, ���
 � �� ���� .?".��, ����
 ��. �
� ���. B ���
(� 
�� �	�5�� � ����5� �� 

����������( ����5� %� ��( :��
���. '� ��
�
 � ���� ����� !	�� � ���
�� ��>
�
, 

����,�(%� �� ��) ��!	
��� �,� !��
)�� ���!� ����
 (������� �
 ���� �
 ��
�� ����	�!�. 

D��,� ���) �� %�Q�� � !	
��
, ��)��� ��� #����� ��� �	����)��, 
��� ��� !����� ���	�5�� 

��	
����, !�
��������, 
 �� ������, � !��� �
 !�
������ �
� � �
 %!��� ���#�� ������ (	���� 

��� � �
�� ,� ����� ��� %�
	�� �, ����,� ����
 ��(� ���� �� 
������, �� 	��
 �	�5�
 � 

����
, �
����� ���
 � ��
 � ���
�� ��(
 � ���& � �	��� � �� ���� ������, 
����. B �� �� �	��� 

!�5� ���
 %� ��	�� � ��
�� �����
 �� ���� ����� #����� #�����
 �
 ����	�. \� ����
 ��� ��,
(� 

�� ���
(� �
,��� ��	�� ����� ,���, ������ � ��� ��� (��&(� �	��
�� ��� �
 ,���. 

B��
 � 6
 ������
 �Q ���� J".�".�".�".(1479) �� ���� ��(���
 �
	
 ��
 :��	
�
. 412 

                                                 
412 Четири записа који су услиједили очигледно су преузети из неког старијег извора, јер говоре о 

догађајима који су се одиграли много прије настанка овог рукописа. У њима се помиње смрт 

султаније Маре (1479), ћерке деспота Ђурђа Бранковића, и догађаји везани за турско освајање Новог 

Брда  (1455).  
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B �Q �� ���� (1479) �	��
�� � �
	
 �����
, �������
 ��	�
 �
 '�	�5�� ���� �
	��
���6�Q Z,���. 

B ����	 !� ������ (	���
���. F���!� �
	Q X�(��� �Q ���� J".�". ��) 9���!	���
�� ... �". 

'�����, � %�� ��(� �6���Q �6" !���� ,� �
 �
�� �Q ����, 
���Q. 

B ����	 !� ������ (	��
��� ����!� �
	� ��(��� �� ���� J���... ��) �����
	
 ����!	���
�� ... �� 

�����, � %� ��( 7���� �6� 7����, !���� ,� �
 �
�� �� ����, 
����. 

'�
 ����
, ��
����� $
���	� %�	
�� � �	� ������� �	���	�), ���� �.�.���.6�, 
 %� 	�,����
 
.�$.�6� 

	���) 6%
��
 	
!
 !�,�
 ������	�
.  

-� ���� �.�.��.��.� 
 %� (	��
 
.�$.��.�6.� �	� �� � �����5��� ���	������� (�	�����
#���� ��	 ��	
��� 

��!����5� � ����� �
ћ�����
 � ���� ����
. W��5� ����
 ������� ��	 �%�� �	���
(�. 

Записе објавио Д. Вуксан, запис на првом листу П. Момировић, Љ. Васиљев и Љ. 

Стојановић.413 

 Овај рукопис је  манастиру Пиви 1582. године поклонио  рашки и 

новопазарски митрополит Висарион.  

Бројни записи освјетљавају историјат овог  рукописа.  На њему је грешни 

свештеник Авакум записао мјесец и годину када се преписао синаксар и 

молитвеник за сваку потребу, а то је 21 септембар 1582 године, када је манастиру 

поклоњен псалтир, са назнаком да је писан у цркви св. Стефана у Новом Брду.414 У 

рукопису су записи, који свједоче о  преповезивању и поправци овог рукописа од 

стране мајстора Јована Светогорца 1710 године.  Такође се на истом мјесту налази 

запис о обнављању манастирских конака у вријеме митрополита херцеговачког кир 

                                                 
413Вуксан 1936 б,  206–207; Момировић,  Васиљев 1991,158; ССЗН III, 4118 (6366); ССЗН I 698 

(6362), 347 (6363), 348 (6365); ССЗН, II 2207 (6367), 2268 (6368). 
47 Петковић 1950, 310.  
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Герасима, које је обновио игуман Јов 1714 године. Том књигом се иначе служио 

проигуман Григорије, који је умро 1711 године.415  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б,  206 (бр. описа 39 (82));Радојичић 1951, 337; Моšin 1956 , 

282; Михајловић 1965,  42 (бр. описа 32); Радојковић, Пејовић 1964,  19 (бр. описа 

78); Богдановић 1970, 395–396; Инвентар, 1315; Момировић, Васиљев 1991, 156–

158 (бр. описа 39); Суботин Голубовић 1999, 165. 

 

 

40. Псалтир  (Цетиње 40 / Пива) – око средине XVI вијека 

Рукопис је српскословенски, писан је на папиру (138 листова, димензије 

листа 300x210мм, димензије текста 220x120-125мм, са 18 редова на страници).  

Овај псалтир је у Пиви преписао јеромонајх Тома. На основу 

филигранолошке анализе вријеме настанка рукописа је смјештено у 50/60-е године 

XVI вијека.416 

 Садржај рукописа је стандардни; он садржи 150 псалама и библијске пјесме. 

Псалми су подијељени на 20 катизми за литургијску употребу. У тексту има 

прекида, а приликом конзервације поједини листови су уложени на погрешно 

мјесто.  

 На завршном листу је отиснут  печат манастира Пиве. 

 Није позната стара (пивска) сигнатура овог рукописа.  

Записи:  

Лист 138б:  �	���6 ,� � % ��� �	�5�� �Q 6����(� Y��
 6�	����
(�.  

C�s
 �� % Y�%�  

Лист 126а, 127а, 128а - '�� $
���	� ���
�	
 F��� 

Записе објавио Д. Вуксан.417 

                                                 
415 Вуксан 1936 б,  бр. описа 55 и бр. описа 64. 
416 Момировић,  Васиљев 1991, 156 (бр описа 40). 
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Литература: 

Вуксан 1936 б, 207 (бр. описа 40); Mošin 1956 , 283; Михајловић 1965, 42 

(бр. описа 20); Радојковић, Пејовић 1964, 16 (бр. описа 69); Инвентар,1243; 

Момировић, Васиљев 1991, 158–159 (бр. описа 40). 

 

 

41.Псалтир са последовањем манастира Драче  (Цетиње 41)  – 1627. 

година 

Рукопис је писан српскословенском редакцијом, на папиру (264 + I лист, 

димензије листа 310x210мм, димензије текста 205x130мм,  17 редова на страници).   

 Рукопис је вјероватно преписан у манастиру Драча.  У овом псалтиру 

постоји запис рудничког митрополита Серафиона из 1627. године,  те се 

претпоставља да је рукопис настао отприлике у то вријеме. Водени знаци хартије  

не противрече овој претпоставци.418 

Рукопис садржи стандардни текст псалтира, а у додатку има тропаре по 

непрочним, васкрсне и Богородичине тропаре, синаксар, синаксаре триодског 

циклуса. 

Записи: 

Лист 255б- 'Q��
 � �
 !�,
����
 6 ��5����
��
 ����
 ��
������ $
���	Q �Q 

���
��	
 C	
#� �	� (	
�� ���
�� 
	(��	�
 � #)�����	�
 �����
� ���������� � �
��&���� � 

��	Q���� ���������
 ���	������
 	����#�
�� ��	 �	
>���
. 

Запис није нигдје објављен. 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 207 (бр. описа 41); Mošin 1956 ,   283; Михајловић 1965, 43  

(бр. описа 79); Радојковић, Пејовић 1964, 17 (бр. описа 72); Богдановић 1970, 396;  

                                                                                                                                                 
417 Вуксан 1936 б, 207 (бр.  описа 40). 
418 Момировић, Васиљев 1991, 159 (бр описа 41). 
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Инвентар, 1392; Момировић, Васиљев 1991, 159–165 (бр. описа 41); Суботин-

Голубовић 1999, 128. 

 

 

42.  Псалтир  (Цетиње 42; стара сигнатура 9) – 1614. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (174 листа, 

димензије листова 319х210, димензије текста 215x140мм, са 20 редова на 

страници). Уз главнину рукописа увезан је и  лист из неког јеванђеља. На основу 

филигранолошке анализе, рукопис је датиран у другу деценију XVII вијека 

(1614).419 

 Први дио рукописа садржи 150 псалама (подијељених на 20 катизми), затим 

слиједи девет библијских пјесама, изабрани псалми за  велике празнике. На листу 

171а–174а налазе се  F	����
 ��!	
�7� ���6�� ���	��6� �P	 ������
, �
 	�,����� 

!���	����� �	����� �� ���6����. Припјела су на Крстовдан, Јовану Богослову, 

Димитрију, Јовану Златоусту, апостолу Андреју светом Сави Јерусалимском, 

Светом Николи, Евстратију и дружини, на Рођење Христово те  Василију Великом, 

Стефану првомученику,  Богојављењу. Има и припијела  Сави Српском, Антонију 

Великом, Атанасију Александријском, светом Григорију Богослову, у Недјељу 

месопусну, у Недјељу Крстопоклону, светоме Георгију, у недјељу Четрдесетнице, 

на Рождество Претечино, Атанасију Атонскоме, на Преображење, на Усјековање  

часне главе Претечине и на Успеније Богородичино. На листу 174а–174б налазе се 

к���
�7 �Q�	�7 %���� ��
���� �Q �����), ���
 � ��
� �
 ��
s
	� 	�������, ���7, 

����
��, ��
, 
. 

У рукопису постоји и више записа:  

л. 1а–17а (по доњој маргини): 6
 ��6�
 	
�6 $
��6	� ���
�6	
 F��� (	
�
 ����6
 �	����� 

��
��#��� �
5� W���	����� � �	��� ���� �
	6� 

                                                 
419 Момировић, Васиљев 1991, 165 (бр. описа 42). 
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л. 173б : �
 !�,
����
  ��6�
 ��
������ $
���	� ���
��	
 ���� ���� �""�"�" 

-Q ���� �" 	" �" �" ��%�Y�( писац) тајнопис л.146б 

Записе објавио Д. Вуксан.420 

Из записа се јасно види да је рукопис 1715. године припадао  манастиру 

Пиви.  На жалост запис  у којем   је 1676. године забиљежено да је игуман 

Аксентије био игуман манастира Пиве пуних 12 година,  највјероватније је 

приликом преповезивања рукописа изгубљен. Игуман Аксентије наследио је 

игумана Герасима 1664.  године.421 Прије Вуксановог сигнирања, рукопис је имао 

стари инв. бр. 9. 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 207 (бр. описа 42);Радојичић 1951, 334; Mošin 1956 , 283; 

Михајловић 1965, 44, (бр. описа 69); Радојковић, Пејовић 1964, 17 (бр. описа 72);  

Инвентар, 1252; Момировић, Васиљев 1991, 165–170 (бр. описа 42); Суботин 

Голубовић, 1999, 165. 

 

 

43. Псалтир с последовањем (Цетиње 43) – четврта четвртина XVI века  

Рукопис је писан српскословенским језиком, писан је на папиру (395 

листова,  диманзије листа 304x200мм, димензије текста 215x130мм, са 24 реда на 

страни). Димензије текста, ако и број редова на страни варирају.  

Није познато гдје је овај рукопис настао, нити ко га је преписао. На основу 

филигранолошке анализе, утврђено је да је рукопис преписан у последњој четвтини 

XVI вијека.  Листови 101—112 убачени су у првој четвртини XVII  вијека са 

воденим знацима: котва у кругу са тролистом и иницијалима АР, испод знака, и 

контрамарком 2—3, врло сл. Мошин 2277 из 1614/17. год. Листови 99—100 

                                                 
420

 Вуксан 1936б,  207 (бр описа 42);   Момировић,  Васиљев 1991, 169 (бр. описа 42). 
421 в. Историјат рукописа: Четворојеванђеље (бр. 5) и Триод посни (бр. 37). 
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убачени су у последњој четвртини XVII  вијека са воденим знаком: три 

полумјесеца са контрамархом 8—8, сл. Велков-Андреев 307а из 1684. године.422 

Први дио рукописа чини псалтир, а у другом дијелу се налази додатак 

(последовање). После девет библијских песама, слиједе тропари васкрсни за 

недјељу послије непорочних,  тропари васкрсни богородични по гласовима из 

осмогласника, (98а–101а), затим почетак псалтира са молитвама које говори јереј 

(лист 101а–111б) и таблица распореда читања Матејевог јеванђеља васкрсног и 

Апостола (посланица Римљанима) на литургији на јутрењу (лист 112а). На листу 

(113а–237а) је последованије које обухвата мјесецослов за цијелу календарску 

годину. Од српских и балсканских светаца има: Свету Петку (14. окт.), Јована 

Рилског (19. окт.), Арсенија Српског (28. окт.), Стефана Дечанског (11. нов.), Св. 

Саву (14. јан.), Све. Симеона (13. фебр.), Св. Никодима и патријарха Јефрема (15. 

јун), а на листу 148б је је послије кондака патријарху Јефрему –  �Q ��,�� ���� 

�
���� ���
�� ���#����
 ����
 �
�
	
 �	��
	, ��
, .�".;  18.  јануара је помен св. 

владике Максима, бившега деспота. Затим слиједи (другом руком исписан) тропар 

Василију Острошком.  За овим делом слиједи  часослов.   

 

Записи: 

На листу 412а/412б: �
 �"

 � !,"���
 ����
 	����� $
���	�  

����) o�p6o ���
�
. �Q ���� I�	p��. 

412 !– �p��. �
 � ��
 ������ � 
	
#
. �� � �
� ���ћ
��Q �
 ����� �
�
��	
 !���� I�	p�� 
�	�. 

– I�"� � �". �
 � ��
 �
�� �	��
�� `
ћ��Q F��	���ћQ Q ���	��
 ���
�� �	65�� �
 �Q	�Q !
	
 

���
	Q��� ������ X
�Q��� � !���� �
�
��	Q � �
 �� �� �
�� ����
�Q ���
 ���
	���
 � �	
�� 

��Q 

                                                 
422 Момировић,  Васиљев 1991, 170 (бр. описа 43). 
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На листу 412б -ѕ҃ �	�5
 � ���Q ��
�
 Q &�Q�� � ����Q ��Q ���Q ��
�
 %�Q �	��
��Q �����
 

� ���� Q &	����Q � ����! ����
�Q �
�� `:ћ���  � ��� �� F��	� � 9����� � :���Q�, 
 ��� 

�
5� ���� ����� �	�5�� � �	��
�� ���, �
 �� ��
 �
 �� ���
�� �� ���Q�� ���
��, � �� !� 5
��Q 

[��
 @
�
!�ћQ � X�	� � ����Q ћ�	� �� W���� � '��� �����Q. 

 ���
�   ���
�   ���
�   ���
� 

               �	�
    �	�
                    �	�
                                 �	�
 

 `:ћ��Q   F��
	Q   9����
   :���Q
 

– �
 � ��
 �
�� ����!� ������
 B��&, 
�	�5� �
 �	�!��&�� � ��6�#� �
 X��
� �
5
 � ��� �� 

��
ћ� o	"o ���
 � �����
 o("o ��
�
, �
 ���� I�p�6. 

– I�"�. �
 �  ��
 �
�� ��ћ� X���	
����ћQ �
 9�5�ћ� �
 �	
�Q I�	p#Y; �
 � ��
 ��Q 	��5�
����ћ
 

I�	p#�; �
 � ��
 � ���
�� I�"� ; %�� ����
�
, �
�� 6 ���
��� !����. 

I�p��. ��
�� � �� ��
 � �	Q�Q�� !�%���
 �
�
��	
. �	Q�� [���
 �
љ� !]. 

I�p��. ��
�� � ������ �
�� �
�Q��Q �
��	� ! 
�� 
�	� �
���	
 o
"o �����Q. �
�� o
"o 

�����Q, �
�� o
"o �
���	Q, �
�� �
�) o
". �
���	Q, �
�� ����	� ���� o�"o �
���	Q. 

– I�"#. ��
�� � �
�� ��#� 
�
 �	
���� ����5���� � �#��� �
 oY"o �
�Q. 

– �
 � ��
 �
�� ������ �) ����� ��"��� 
���	Q �%
�Q C���ћQ �
 ��) �5"� � �
 ��� ���
ћ��� 

-��
�� � �
 ��& #��
, �
 ��Q � ��#��� ����� � �
�
��	� �
�� ��������#����
 (p�
 <��	��&, !"�Q 

�
 �(Q �	���. -
 ���� I��p
. 

– I�p�J. �
 � ��
 �
�� !� ��
 ���
 � ��#� ��� ����Q �
 ���
�Q �
�Q �� !�,�ћ��, �
�� ��� �� 

ћ��	ћ��
 ��� � !� ��
�Q. 
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�
 � ��
 �
�� !� ��
��
 �����
 � �	�!�
��� �
 ���� I��p
.  

I�ps�. ������ � �
������ �
�
��	�� ����: ��
�
 o"o ������
 o6p�o; �
������ ���� ������  

��
� .	�"�. ���
 o�p�o 5���,� o�p6o 

Записе је објавио Д. Вуксан.423 

Неки записи који су постојали на унутрашњој страни повеза, а које је  

забиљежио  Вуксан,  изгубьени су приликом преповезивања књиге.424  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 207 (бр. описа 43);Радојичић 1951, 338–339 Mošin 1956, 283; 

Михајловић 1965, 44 (бр. описа 59); Радојковић, Пејовић 1964,  13 (бр. описа 62); 

Инвентар, 1328; Момировић, Васиљев 1991, 170–180. 

 

 

44. Псалтир (Цетиње 44/Пива 39)  – 1528. г.(додаци  1570/85.г. и крај XVII 

вијека)   

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (496 листова,  

димензије листа су 195x148мм, димензије текста 150x290мм са 21 – 22 реда на 

страници).  

Основни дио рукописа (л.191–481) исписао је 1528. године дијак Јован из 

Новог Брда; други дио је из 1570/85. године, док су последња два – с краја XVII 

вијека.  

Основни дио рукописа од листа 191—481 је према запису из 1528 (29). 

године са следећим воденим знацима: 1) воловска глава са змијом, сл. Брике 3485 

из 1522. год., 2) кардиналски шешир са контрамарком ЗВ, врло сл. Брике 3485 из 

1522. год.; 3) котва дуплих контура у кругу са звездом и контрамарком АС, врло сл. 

Мошин 875 око 1547. год. 4) круг са иницијалима А8, врло сл. Брике 9876 из 1536. 

године. 

                                                 
423 Вуксан 1936 б, 208 (бр. описа 43). 
424 Вуксан 1936 б, 208 (бр. описа 43). 
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Други дио рукописа је из последње четвртине XVI вијека (лл. 1—18 и 21—

135) са воденим знацима: 1) котва у кругу са тролистом и контрамарка Н—8 сл. 

Мошин 2183 из 1577/83. год.; 2) котва укругу са угластим тролистом и 

контрамарком N—8; котва сл. Мошин 2399 око 1570/85. год. (са контрамарком 

МТ). 

Трећи дио рукописа је из прве четвртине XVII вијека (лл. 142—189) са 

воденим знацима: 1) котва у кругу са тролистом и контрамарком С—С, врло сл. 

Мошин 2170, око 1600/15. год.; 2) исти знак са контрамарком ,,лантерна", врло сл. 

Мошин 2287 из 1600/20. год. 

Крај рукописа као и неки листови напријед (листови 19 и 20) су из треће 

четвртине XVII вијека; 1) круна, са звијездом и полумјесецом и контрамарка I—V, 

врло сл. Панаитеску 318 из треће четвртине XVII вијека; 2) само контрамарка I—С, 

вjероватно уз круну из истог времена.425 

Садржај 

Књига је подијељена на два дијела. Први дио је Псалтир са Давидовим 

псалмама подијељена на катизме. Други дио је последованије који садржи молитве 

за причешће, затим,васкрсне тропаре, синаксар од септембра до августа, тропаре и 

кондаке велике четрдесетнице, Часловец дијака Јована, Сједални осмогласник, 

васкрсне стихире од првог до осмог гласа, покајну стихиру, Пасхалне таблице, 

отпусну молитву са поменом Стефана Дечанског.  

Слиједи : F�������
�6� % �Q���5��� ��������6� ���7 ����
��� � �
 W���&����64, 

���
 � �������� �	�#���� � ,������	�5��(� � �	�#�6�7(� �
���( ��(� �� Q���� 

���(���
�� %��
...На листу 190а се налази  молитва Богородици послије причешћа 

(на убаченом листу из неког другог  рукописа). На листу 192а–193а су тропари за 

мртве, и непорочни васкрсни тропари,  затим на листу 193а–251а је синаксар : 

'��
��
	� Q W����7 ��#��
��� ���4 �	��
	�, � ����
 �	
?������� � �
	�#��7�� ���7�� 

                                                 
425 Момировић,  Васиљев 1991, 180 (бр. описа 44).  Детаљна филигранолошка анализа за сваки 

појединачни дио преузета је из наведене публикације.  
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%�� ������	��
 �� 
�����
 ������,у коме се помињу св. Сава (14. јануар; лист 223а), 

св. Симеон (13. фебруар; л. 229а), св. Петка  (14. октобар; л.  205а) и св. Арсеније 

Српски ( 28.  октобар;  л. 205б). На л.  251а – 263а налазе се: �	��
	� � ����
�� ���6�7� 

�"��, �Q �����) % ��Y
	
 � >
	���, �	��
	� ���	����, ��
��, ����
�, ��
� �" ����!�� 

�75�7( 6��(�.. . На л. 263а–296а:  Q !����Q ��#��
��� #
������� ��� ������) � 

��������) ���,!�, �� ������ 6�	��
����� ���
�� � �	�����!�
�� %���
 �
5��� 


��7...На листу 296а–298а:   !����� ��#��
��� %����
�7�... На л. 298а–523а се 

налазе  васкрсне стихире првог, другог, трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и 

осмог гласа до Недјеље свих светих. На листу 442а је стихира покајна. На листу 

524а–526б су Пасхалне таблице. На полеђини 526б листа је упуство за употребу 

Пасхалије, а на листу 526б је сказаније васкрсним јеванђелима. На л.  527а је 

отпусна молитва са поменом Стефана Дечанског: ...� ���
�� �	
�
 '��>
�
 �,� �Q 

C�#
�� ��#��
���.  Рукопис се завршава са 11 васкрсних јеванђеља (лист 528а–538б).   

 

Записи:  

На листу 190б – '�
 ���
 � !�,
�����
 ����
 $
���	 ���
��	
 F6�� (	
�
 �����6
 

��
�7#��� �
5� !���	����� � �	��� ���� X
	6� �
 	��6 �������� ����, 		�
����	�� 

���������������... 

Лист 297б –�Q ���� �.	".�".�". �	���
��� �	
5�� ������ �6�� ����
 ���
 ��x, 
 ,ћ�	��
 �". '��� 

���7 ����
 � �	������; �����
 ����
 � ���� ������, .�x. � �	���; ��#�
 �� �
��� 

Лист 523б - ��
 � �
 ����
 �� !���(	
������ �	
�� ������ !	��� �	� �������m���� 

���	������� ���
��	� �	
#
�m���� �� ����	��� ���� !	��
, ���
 �� �6
��(� ���5� � �	�5�� 
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6%
�� �6
� �	�!
���� ��� 4	�%�
(� 
�� � �����) ���
�� ��������#���
 ���	�6
, �Q %!�
�� 

�	��������. -Q ���� ��"� ����
 ��. 
6". ����. 

На истом листу: 6
 ��6�
 ��
������ $
���	� ���
��	
 ����, (	
�
 �����
 �	����� 

��
�7#��� �
5� !���	����� � �	��� ���7 �
	6�, ����,�� �	���,� 4	����
(Q '����� C�#�ћQ 

�
 ��) ��5�, � ��� !� %���
�� �� ��5� 	�#��
�� (	
�
, �
 4 �	Q����Q � �
���
�Q !�� �������6
 

�������
 � 
�� �	���� ������Q �	
,��Q �
�����Q �
 � �	�#�
 ���	��Q �	�5
��6), �,� 	�5� 

�
���, 	
��� ���. 

Записе је објавио Д. Вуксан.426 

 

Рукопис је написан у Новом Брду при грачаничком митрополиту Никанору; 

био је потпун. Рукопис је касније доспео у  власништво  Симеона Дучића који га је 

поклонио манастиру Пиви око 1676 године.  Симеон Дучић се помиње и као 

приложник једне рукописне књиге 1673 године манастиру Пиви.427 Прије 

Вуксановог сигнирања рукопис је имао инв. бр. 39. 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 208–209 (бр. описа 44); Радојичић, 1951 ,  342; Мошин 1956 ,  

283; Михајловић 1965, 42 (бр. описа 30); Радојковић, Пејовић 1964, 12 (бр. описа 

58); Инвентар, 1276; Момировић, Васиљев 1991, 180–186 (бр. описа 44). 

 

 

45. Изабрани псалми (Цетиње 45) – прва четвртина XVI вијека 

 Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру  (54 листа, 

димензије листа 208х145мм). Књига се састоји из два дијела; први, који обухвата 

30 листова, нема пагинацију; димензије текста износе 155x95–100мм, са 19 редова 

                                                 
426 Вуксан 1936 б, 209 (бр. описа 43). 
427 ССЗН 6999. 
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на страници. Изгледа да је рукопис био обрезан приликом неког старије 

преповезивања. У другом дијелу (24 листа), димензије текста износе 155x90/100мм, 

са 14 редова на страници.  

 Рукопис је преписан у првој четвртини XVI вијека.428 

Текст је подијељен у два дијела. Први дио садржи 30 листова и почиње на 

листу (1а–30а) :'�6(��� ��!	
�6�%� $
��6	
 ���
��� �� ���6���
(� �
 �� �	
���6�� ������6� 

�	
���6�� ��
���6�� �... Затим слиједе изабрани псалми са припјевом на рођење 

пресвете Богородице, на подизање часног Крста, на Ваведење, на Рођење Христово, 

на Богојављење и Сретење, на Благовести, на Вазнесење, на Преображење, на 

Успење, на празник Претече и свих праведних, на рођење Претечино, припијело 

опште апостолима, апостолима Петру и Павлу, опште припијело св. Ђорђу, св. 

Димитрију, св. Сави Освећеном, и св. Николи и тд.  На листу 28а–30б је текст: c��� 

�
 �Q���,��64 #
��
�� � ,������	�5
�� �	�
 ��� ���	��� �� ��
�#
�� ,� ��(�	� �
 (�
���� 

�����
 �
�����6� ������...На листу 31а–54а је текст: 9
#���� ������ ����#�	����, са 

изабраним псалмима шестим, дванаестим, двадесетчетвртим, деведесетим, сто 

првим.  Рукопис нема завршетак, а по садржају могло би се закључити да је писан 

за личну  употребу.429 

 Осим записа на л. 30б (F��
 ����#�	���
 ���4��
 �
��
(� ���5
�� �
��#�	Q�6�
), 

других записа нема.430 

Рукопис је први евидентирао Д. Вуксан.431  

 

Литература:  

                                                 
428 Момировић,  Васиљев 1991, 186 (бр. описа 45). 
429 Момировић,  Васиљев 1991, 186. 
430 Запис је објављен: Момировић,  Васиљев 1991, 186. 
431

 Вуксан 1936 б,  209 (бр. описа 45). 
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Вуксан 1936 б, 209 (бр. описа 45); Mošin 1956 ,283; Михајловић 1965, 45 (бр. 

описа 80); Радојковић, Пејовић 1964,  16 (бр. описа 71);  Инвентар, 1216; 

Момировић, Васиљев 1991, 186–188 (бр. описа 45). 

 

 

46. Октоих  првогласник  (Цетиње 46) – 1550/1560.година   

Језик рукописа је српскословенски, а писан је на папиру (I + 211 листова, 

димензије листа 272x190мм). Текст је исписан двостубачно, а димензије једног 

стубца износе 225x60мм, по 29 редова.   

Рукопис је датиран око 1550/60. године на основу филигранолошке анализе 

папира.432 

Рукопис је устаљеног састава. У додатку има Теодосијеву службу Светом 

Сави (14. јануар).   

Вуксан је приликом описивања овог рукописа забиљежио записе који су, 

услед непажње конзерватора, изгубљени приликом преповезивања рукописа у 

новије вријеме. Тако је на доњој маргини предлиста стојало:  �
 ���
 � !�,
����
 

����
 ��	����
 � �
	���)�
, ���

 � %�����
 ��
�����
 ����
 �!�� ����� �	���,� � ћ�	�� 

ћ�	�� F���� ������ ���
��	� F���, ����6) �	������ !���	����� ?
 ��� ��#�� ����� ����� � 

���� ��� F
���, !��Q �
 �	���; ��
 4	����
(� Y������ ���
�Q �
 �x$x�x
x. Други запис:  �
 � 

��
 �
 ����
 ���
 ���
�
 .
���
����ћ
, %��#
����Q %�� ��
 F������, �,� !��?� ����	��& 

c	��6� <�	�, !��?Q ���
 �
�4�
, � �!����� %!	
�Q ���
����ћQ �? ,
�	
�! �
 ��) ���5�; !��Q 

�
 �	���, � �
�� 7��, �Q ���� ���", ����
 ����
	
, Y" �� �
�4��, �
����5
 X���5Q 

�
�)5
����. Приликом свог проучавања рукописа Момировић допуњава Вуксана и 

преписује неке остатке записа,  са поменом митополита Мелентија, 1741 године, 

                                                 
432 Момировић, Васиљев 1991, 188 (бр. описа 46). 
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затим запис  писара јеромонаха Теодосија из мјеста Бихора – Босна.433 На жалост 

послије конзервације књиге обављене на незадовољавајући начин, ови записи су се 

изгубили. Записе је у цјелини је објавио Д. Вуксан.434  

Из данас изгубљених записа произилази да је књига била приложена Пиви 

1742. године. Те исте године помињу се  монах Мелентије и Теодосије Пивац.435 

Била је у власништву попа Живана Радовановића из села Петнице,436 преповезао је 

Обрад Ненадовић, из Жабља, који је 9. јануара 1747. године  са капоношом 

Милошем Палушанином пивском манастиру приложио и један крст.437 

  

Литература: 

Вуксан 1936 б, 209 (бр. описа 46); Радојичић 1951, 338; Mošin 1956 ,283;  

Михајловић 1965, 44 (бр. описа 54); Радојковић, Пејовић 1964, 15 (бр. описа 67);  

Инвентар, 1019; Момировић, Васиљев 1991, 188–190 (бр. описа 46). 

 

 

47. Служабник (Цетиње 47/Пива 21) – друга четвртина XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру  (123 листа, 

димензије листова 237x165мм, димезије текста на страни нису уједначене, већ 

варирају:  175x120мм, са по 19 редова на страници, 170x120–130мм са по 18 редова 

на страници и 170x12мм са по 20 редова на страници).  Текст су писале двије руке, 

прва рука од л.1–89 и 116—123, а друга рука од л.90  до 115. 

Филигранолошка анализа хартиеје показала је да је рукопис преписан у 

другој четвртини XVI вијека.438 

 

                                                 
433 Момировић, Васиљев 1991, 188. 
434 Вуксан 1936 б,  209 (бр. описа 46). 
435 ССЗН, 5795;  Вуксан   1936 б,  209 (бр. описа 46). 
436 Село на граници са Црном Гором. 
437  Радојковић (1963), 63. 
438 Момировић,  Васиљев 1991, 190 (бр. описа 47). 
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Рукопису недостаје почетак, текст почиње проскомидијом Литургије светог 

Јована Златоустог. На листу 3б се на трећем приношенију,  између помена свих 

светих православних епископа, а  послије св. Николе,  помиње св Сава Српски, а на 

листу 4а, послије Атанасија Атонског –  св. Симеон Српски. Затим слиједи 

Литургија Светог Василија Великог (л.34а–52б); за њом је исписан текст Литургије 

пређеосвећених дарова (л. 52б–64б). Затим слиједи 11 васкрсних јеванђеља (74б– 

89а), а за њима иде текст 12 страсних јеванђеља на велики четвртак ( 89а–115б).  

Рукопис се завршава пасхалним таблицама. 

Осим више кратких безначајних биљешки, на листу 123б налази се  запис 

следеће садржине: C��(������ �����	� ������	
�� ��
 %���� <�%	��) �	������	� ���� 

������� �. F�
 �6(
��� %�� �
��
5�  �" ��� ��
��, �
,� !��
 ��... 

F��
 ����
 �
�� �� ���� � !�% #. 

C
 � ��
 �
�� �	����
��
�...недовршено и неразумљиво. Један запис, на фрагменту 

хартије, који се односио на ђака Вуицу из Гравца  евидентирао је Момировић.439 

Записи и биљешке су у цјелини објављени.440 

Рукопис се први пут помиње код Вуксана.441 У збирци манастира Пиве овај 

рукопис је имао сигнатуру 21. 

 

Литература:  

Вуксан 1936 б,  210 (бр. описа 47);  Mošin 1956 ,  283; Михајловић 1965, 42 

(бр. описа 36); Радојковић, Пејовић 1964,  3 (бр. описа 9);  Инвентар, 1495; 

Момировић, Васиљев 1991, 190–195 (бр. описа 47). 

 

 

48. Служабник (Цетиње 48; стара сигнатура 42)  

                                                 
439 Момировић, Васиљев 199,  195. 
440 Момировић, Васиљев 1991, 195. 
441 Вуксан 1936 б,  210 (бр. описа 47). 
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Језик овог рукописа је српскословенски; рукопис је писан на папиру (174 

листа, димензије листова  213x140мм, димензије текста 160x90мм, са по 18 редова 

на страници).  

Није познато ко је и гдје исписао овај рукопис. Према воденим знацима хартије,  

овај служабник се датира у двадесете године XV вијека.442 

 Служабник је стандардног састава, те садржи Литургије Светог Јована 

Златоустог,  Василија Великог и Григорија Двојеслова.  У додатку има још и разне 

молитве. 

Рукопис је имао записе које су евидентирали Душан Вуксан и Петар 

Момировић.443 Ови записи су нестали приликом новог преповезивања овог 

рукописа. Записи су гласили: l 6) ����� ������ (��� 	
!� �
��,��� �"�� ����� � �
�v
��, 

!�"Q �
 �
 �	���, 
���Q. l �	��
�� � 	
!Q !,"� �	����
(Q �	
>�%�Q ����
 �
& o�"o ��"�.444 

Записи објављени код Вуксана и Момировића свједоче о томе да је и ово један од 

рукописа донијетих из Пиве.  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 210 (бр. описа 48); Mošin 1956 ,  283; Михајловић 1965, 42 

(бр. описа 22); Радојковић, Пејовић 1964, 14 (бр. описа 63); Богдановић 1970, 395– 

396; Инвентар, 1446; Момировић, Васиљев 1991, 195–197 (бр. описа 48). 

 

 

49. Служабник (Служабник 49) – 50/60-те године XVI вијека 

Језик овог рукописа је српскословенски; писан је на хартији (111 листова, 

димензије листова 240x170мм, димензије текста 155x90/95мм,са по 20 редова на 

страници).  Приликом конзервације листови су измијешани.  

                                                 
442

 Момировић, Васиљев 1991, 195 (бр. описа 48). 
443  Вуксан 1936 б,  210 (бр. описа 48); Момировић, Васиљев 1991,  195.  
444  Вуксан 1936б, 210; П. Момировић, Љ. Васиљев 1991,  197. 
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 Рукопис је датиран на основу филигранолошке анализе хартије у 50/60-те 

године XVI вијека. 445 

 Овај служабник садржи три литургије: Јована Златоустог, Василија Великог 

и литургију пређеосвећених дарова. Затим, од  листа 57а до 79а слиједе  апостоли и 

јеванђеља општа и јеванђеља страсна ( Велики четвртак) на Пасху; од листа  79а  

до листа 97а су чтенија из апостола и јеванђеља са прокименима и антифонима за 

одабране празнике, а од 97а-99а, су Возглашанија на Пасху. Даље је текст слабо 

видљив и само фрагментарно сачуван.  

 У рукопису нема никаквих записа. Рукопис се први пут помиње код Вуксана 

1936 године.446 Највјероватније да је у Цетињски манастир доспио приликом 

формирања збирке, када су на Цетиње били прениjети рукописи из Пиве.  

 

Литература:  

Вуксан 1936 б, 210 (бр. описа 49); Mošin 1956 ,  283 ; Михајловић 1965,  42 

(бр. описа 37); Радојковић, Пејовић 1964, 17 (бр. описа 73); Инвентар, 1496; 

Момировић, Васиљев 1991, 197–199 (бр. описа 49). 

 

 

50. Служабник (Цетиње 50)  

Рукопис је бугарски, писан је на папиру (67 листова, димензије листова 

230x160мм, димензије текста 180x115мм.  

 Рукопис је из новијег времена (средина XIX вијека), али је преписан са 

знатно старијег предлошка.  Овај служабник није потпун, он нема ни почетка нити 

завршетка. Садржај му је стандардни. Нема никаквих записа који би  помогли да се 

расвијетли његово поријекло.     

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 210 (бр. описа 50); Mošin 1956,  283; Михајловић 1965, 45 

(бр. описа 84). 
                                                 
445 Момировић,  Васиљев 1991, 196 ( бр. описа 49). 
446 Вуксан 1991, 210 (бр. описа 50). 
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51.  Служба светом Василију Острошком (Цетиње 51; стара сигнатура 

76)  

Рукопис је писан црквенословенским језиком,  на папиру (51 лист, 

димензије папира 210x150мм, димензије текста  150x105мм, са по  13 редова на 

страни).  Текст је уоквирен, како је то било уобичајено у вријеме преписивања овог 

рукописа. Не зна се ко је преписао овај рукопис, али би се по садржају могло 

претпоставити да је он био преписан у манастиру Острогу.   

  На основу филигранолошке анализе, утврђено је да је рукопис настао у 

последњој четвртини XVIII вијека.447 

  Рукопис садржи текстове намијењене штовању Светог Василија Острошког 

– службу и житије.  

 На основу непотпуног записа, могло би се претпоставит да је рукопис писао  

Иларион Рогановић, јеромонах острошки. Познији запис (1854) свједочи о томе, да 

је са овога рукописа био начињен и препис:   

л. 1б - 6� ����� ���
��	
 ��	��
, ��
� B�
	��� 	��
����ћ� B�
	�� 4	����
(Q ��	�5�� �� 

;����� 
�� �Q 

л. 2а - �	���
� ���Q ��	� 	
�#���ћQ, ����
 �
�& 185; испод овог записа:  ���	������Q  
� 

9�����ћ  

 Рукопис је највјероватније приликом формирања цетињске збирке крајем 

XIX вијека  донијет из манастира Острога у Цетињски манастир; прије Вуксановог 

сигнирања рукопис је имао стари инв. бр. 76. 

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 210 (бр. описа 51); Mošin  1956 ,  283; Михајловић 1965, 45 

(бр. описа 83); Радојковић, Пејовић 1964, 3 (бр. описа 11); Момировић, Васиљев 

1991, 201 (бр. описа 51). 

                                                 
447 Момировић,  Васиљев 1991, 201(бр. описа 51). 
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52. Требник Максима Милешевца (Цетиње 52; стара сигнатура 77)  – 

1728. година  

Рукопис је писан црквенословенским језиком, на папиру (109 листова, 

димензије листа 152x102мм, димензије текста 108x75мм, са по 24 реда на 

страници). 

Име писара овог рукописа није познато. На листу залијепљеном на 

унутрашњој страни задњих корица, стоји да је књига манастира Милешеве, а 

другом је руком забиљежено име Максима Милешевца и година (1728).  

Филигранолошка анализа  поткрепљује годину наведену у запису о настанку овог 

рукописа. 448 Пошто је Максим Милешевац сахрањен у манастиру Рођења 

Богородичиног у Грбљу, може се претпоставити да је овај рукопис био његово 

лично власништво, које се послије његове смрти (1740) обрео на Цетињу.449 

 Сам почетак рукописа недостаје. Овај рукопис садржи стандардне молитве 

и последовања која улазе у састав требника:  канон Богородици, молитва за жену у 

први дан по рођењу дјетета, чин крштења,  чин обручења, чин брака, чин 

јелеосвећења, причест болесника, чин погребења младенца (дјетета),  почетак свете 

Педесетнице, молитве за оснивање дома,  молитве ако се храна оскрнави, ако 

нечист упадне у вино или мед.   

Записи: 

Лист 93а – ��
 � ��� ���
�J�, �$� ����, ����
 � 
�����
 ��" �
�. 

Лист залијепљен на задњој унутрашњој корици: X
�
��	
 ����5��
 ��$����� 
����
 �� 


	(��6
����... 
��
 � �
 ���� �������. C	���� 	����: ��	�
�� 4	����
(
 �
s��
 ����5���
. 

Лист  94а –   ������ !��� �
5� 6�� (	��� 6 ���	� �
�� ����� #���4���)!�
 �
 �	������� 

#��� � �	�� �
 
�	�5���
 ���& �
�� ��������� 6�	�� ��
��) ��� ��� �
���� �	
�
) � 	
��	�5
) 

                                                 
448 Момировић,  Васиљев 1991, 201(бр. описа 52). 
449 Момировић, Васиљев 1991,  203 (бр. описа 53). 
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��. \!
#� �	�(��� ����(� �
 ��� %���
 � ��
 � ���
�� ���(
 � ���& � �	��� � �
 ���� 

������ 
����. 

Лист 107а – �
 ��� �
 ������� �
���� #������ �	�� ���� ����� %�
 ����
 �
�� & �
��� 


������ �
ћ�( � ����ћ
�� � ,�����, 
 � �
���� 	
���
�� � ���
( ������ �� 
�� ���� ��,
�� 

� �� �� � ��� ��,
��, ��,
� 
�� ћ��
�� ћ�	��� ������ � �����
, ������ >�������ћ� ��� �� ���, 

	
�
 �����
 ��� �� � ���
�7 � ��!��� �� ��5�, ��	� ���#��� ��� ��, �%�� ����5��� ���., �
	�� 

���#��� ��� 
�, ���� ������ ����� ���, � 	
%��ћ
 ��� �� � �	������. 

 Лист 107б – �����	� %� ��
: � ���
 ��5�	����
 	�� 
�	�; � ���
 ��	
5��
 �� 
�	�; � ��& ��� 


�	�; � �%�
 #�� 
�	�; � ћ���
 ���#
	
 	�� 
�	�; � ����
 ���
 	� 
�	�; � ���
 ���#��
 ��� 
�	�; � 

�
��& &���
 	�� 
�	�; � �����
 �����
 	�� 
�	�; � ��
�
 ��5����
 �� 
�	�; � ��
�
 �
�
� � � 

�
��
 �� 
�	� �
 ��!���; ћ�	
�
 	� 
�	�; � 5�
���	
 ����
 � ���
 �� �	�5
; �J�; 
 � ����5
 �����
 

����� J�, 
 � ����
 ����
���
 
�� 
�	�; � �
	�
 � ����
 %�� ��; � �
���
 #���
 %�� ��; 
 �
�� 
� 

��
��; � ���
 �������ћ
 ���. 

Лист 108а – 
	(��&��� �%�
�; на истом листу – ��
 �
	�� �	��� �
	�
, 
��ћ��, �
��, 

�
	��, ���
 �
	�
, J� ���. Другом руком – ��>��	� %� ��
 � ���
, 
 ��>��	 Y ���
	� ��� 

��
��5� ���
 	� 
�	�. Испод тога – �
 ���ћ� � ����� �����
 	� 
�	�(; � ������ ��
���
 #m�J� 


�	�(, � 	
�
 	����
 	�� 
�	�(, � �
�&�
 ��
�
�
 #��" 
�	�(; 
 � �
�
 �%�
5��
 ��J�; ����� 

������	� ��
���� ��� 
�	�; �
�
 � �	ǁǁǁ � ����
 �	
�����
 ���� 
�	�. Запис на листу 93а је 

објавио Д. Вуксан, а остале записи су објављени  много касније.450 

Прије Вуксановог сигнирања рукопис је имао стари инв. бр.77.  

                                                 
450 Вуксан 1936 б,  210 (бр. описа 52); Момировић, Васиљев 1991,  202 (бр. описа 52). 
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Литература: 

Вуксан 1936 б, 210 (бр. описа 52); Mošin 1956,  283; Михајловић 1965, 45 

(бр. описа 81); Јанц,(1969), 97–104; Радојковић, Пејовић 1964, 5–7 (бр. описа 32); 

Момировић, Васиљев 1991, 201–202 (бр. описа 52). 

 

 

53. Пролог стиховни зимски (Цетиње 53) – 50/60-те године XVI вијека 

Рукопис је македонски, писан је на папиру (337 листова, димензије листова 

300x210мм, димензије текста 227x130мм, са 26 – 27 редова на страници).  

Рукопис није потпун, недостаје му више листова, а приликом конзервације 

(1964)  волантни листови су измијешани и  стављени на погрешна мјеста. Датирање 

према воденим знацима показало је да је за писање употребљена углавном хартија 

из педесетих и шездесетих година XVI вијека.451 Није познато гдје је овај рукопис 

настао. Палеографска анализа показала је да су у преписивању овог рукописа 

учествовала тројица писара.  

 Овај пролог  садржи житија и помене светих који падају током септембра, 

октобра, новембра, децембра, јануара и фебруара. Садржај пролога је устаљен. Од 

словенских светаца има помене преноса моштију Свете Петке (14. октобар), помен 

преноса моштију  Илариона Мегленског (21. октобар) и пролошко житије Михаила 

Војина (22.новембар).  

На последњем листу налази се запис следеће садржине: ��
�� � ����
 �	��� 
�� 

�	�5�� >����6� ����
�6�� � ���
��	Q ���� ����ћ� �
 ���� ��x�, ����
 ������	6
, 
 %�� 

	�,. �
 �$�x�. 

'�) ����� %����6(Q 	
!Q !�,�6 �	����
(� 
�
���Q �
 ��) ��5� !��� �
 �	���. 

                                                 
451 Момировић, Васиљев 1991,  203 (бр. описа 53). 
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Запис је објавио Д. Вуксан.452 Из записа се види да је овај рукопис био откупљен за 

Цетињски манастир 1733. године.  

 

Литература:  

Вуксан 1936 б, 210 (бр. описа 53); Вуксан 1939, 99–100; Радојичић 1951, 339; 

Mošin,  1956 ,  283 ; Михајловић 1965, 44 (бр. описа 61); Радојковић, Пејовић 1964, 

3 (бр.  описа 9);  Инвентар, 1184; Момировић, Васиљев 1991, 203–207 (бр. описа 

54). 

 

 

54. Патерик  (Цетиње 54 / Пива 50) – трећа четвртина XIV вијека  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (273 листа, 

димензије листа 200x145мм, димензије текста 145x85/90мм, са 21 редом на 

страници).  

 На основу водених знакова, рукопис је датиран у трећу четвртину  XIV 

вијека.453 

 Овај патерик садржи слова разних светих отаца, па би се могао ближе 

одредити као сводни патерик.  

 

Садржај 

Садржи слова од Патерика Св. Отаца који су дати у следећем тексту по редосљеду 

листова: 

Лист 1а : '�!�	���� ����(� %����. %#� !�
������ F�#��
� – .�#� 6%
�� ��
������ % ������ 

��� �
 #����� ����� !�,��(� �	�,�� ������� �
 %��	���� �� � 	#
��� �
 �� ����� ���5� 

�
��
��7�. �� �
� �	���5�4 ���� ���	�(� �!� (...)  

Лист 4а :  '���% ��������� ���5� (...) 

                                                 
452

 Вуксан 1936 б,  210 (бр. описа 53). 
453 Момировић, Васиљев 1991,  207 (бр. описа 54). 

У Инвентару (бр. 1089) рукопис је датиран у 1390. годину.  
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Лист 8а : ����. 6%
��
 ��
����
�� % ���. Z,� ����� �7��� �� 	
�����. ���... �m	
5�7�. 

\��#� (...)  

Лист 10а : F��#���� ���
�� �
���
, %��#�, inc. - :����� �������� ��
4�� ���� ���� (... ) 

Лист 11б :  '���� � 	
����#���� ���5�, inc. - Z��
 ���5
 	
����#
4 � %�� ���
. �
�� 

�	�4��)�� ) 
����7 (...) 

Лист 14б : `�%
��
 ��
����
�% ��	��, inc. -  9� !�� � #����#� ��	��. ��� � �
#� �	�(��
 !�� 

(...) 

Лист 15б : '���� % �
�
��(�: ����,��. � ��%�� (...)  

Лист 16а : - ���4�) ���������,  ����, % ���	��� �	�5����� �����
 !��
 �
5��� !��
 

���
 (	��
 !�
������ %#�, inc. - F	����� �)!���� ���, �	����� %���� � !	
��
 ��& (...)   

Лист 28а : -� 4,�. ���� ���� ���
�� �>	��
 � ���

��, � % �)!�� � % �	�����, � % 

������
���, � % !��������� ����. i	���� ��(�
�
, inc. - 9�#��,� ��#���� �)!4�7�
& ��& 

!	
��& (...) 

Лист 40б : \�� �	�����!�
�� %�
 �
5��� �>	��
 ��� % ����7� !�% ���
 ���
, inc.  –\�� 

	�#��64 4,� �	��� �	�#
��4��, �	����� ���	��� �
�� ��!� &���� �. 	
������ ��,� � ���� 

������ (...) 

Лист 53а : ����� �	�����!�
�� %���
, �
5��� ����7����
. X
	�
 
Y���
�� ,��5
�� �� 

��	�, �	
#���. ����� � %! ������� �Y�%��� �	��� (����� 4�7���. \��#� !�
������, inc.  - 

F����
 �
�� 
��
 �	
��%��. '���� �� �� �����	�� ����7�7 (...) 

Лист 67б : '�
�
��� 4,� �
�� 
�p���� ��p� �����, �pp��� 4��>
��) % �#���, inc.  - F����5
��� 

!	
��4� 7������ � 	
������, �
�� ������&�� !� �
�� n(����� n �	"��� (...) 
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Лист 72б : '�
�
��� 4,� �� �	�(����� %� ���
 �
 ���� ��� �	�(����� �
�� ����, !�
������ 

%#�, inc.  - -�	
 �
�� 4�� ��
����� ����� !�
���. !�� ��	7 ��!� ����� ������� ��4 ��,
��4 

(...) 

Лист 79а : '���� ���
�� �>	��
 ��	��
 �� ����7�� !�
������ %��#�, inc. - W	
�� 

���5������ ,���) ��(����� 4��. ��!	� ���� �������� 4�. 
�� �(	
��5� �� ����
 (...)   

Лист 87б : '����
 �
��	��#��

 ��!	
��
 ���� % 
��� ZP�����, inc.  - '���� 
��� ZP����) 

�	�5��5�� ���� ������
(�� �. ����� !�  �
	��� ���75��� %�� �
���
 (...)  

Затим следе кратке поучне изреке светих отаца (л.91б – 139б): Пахомија, 

Јефрема, Исака, Евагрија, Јеронима, Макарија, Касијана, Јована Лествичника  и тд.   

Лист 140а : ����� �	�����!�
��, %��
 �
5��� �
��& �����
��, ���
�� �	�����!��� 

%������ �
5�� 6%
���� �������� !�
������ %#�,  inc.  - ��� ,� �	
�

 ��	
 ���, � 4,� 

���

 ����m�
 � �	�(�� ��
  ������ �)!���( �
 (...) 

Лист 209а :  '����
 ���7( %����, !�
������ %#�, inc.  F����
5� ��#����� 
�	
�
 Z�����
. 

&�� ���
 �
 �
	��, �� 
��s
��	�) �	��
��
 	
��  	�������
��& (...) 

Лист 218б : B,� �� ���7(� %���
  �
5��� 
Y
�
�
 �����
�� �
�	�
	(
, 
��s
��	��
��. 

����, inc.  @� �
�������� !�,�
��  �"��� %��	��5�� � ��	
, � (������� �
�� � (...) 

Лист 230 б : '���� ������� % ���#������ ,���, inc. h��75��� !	
��4, ������ ��#�� ��!��7 

���#��7� #���. � �����
 �
�
 %!	
�
 (...)  

Лист 264а :  X���
 �����!	
  �p� �
��� � �	������ ���
�� %�
 �
5��� 
�>���(�
 ������
 

� �
�� %�� 
����
 �"���� !�
������ %��#�, inc. - !� 4���� ���,� ������� 
�>���(��, � 

�	
������ 7� � !�
��#�����  (...) – Недостаје крај. 

Записи: 
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На листу 139 – ����� ����6 ������ � ����	�5���� ������6 

Лист 274а - �� ��
#����  �
�
��	
 ���� (	
�
 �������
 �	������ !���	����� 

�
 � ��
�� �
� � �	��	� �	��
 ���� I�  " �" �" 

Записи су објављени.454  

 

Литература: 

Вуксан 1936 б, 211 (бр. описа 54); Радојичић 1951, 343; Mošin, 1956 ,  283; 

Михајловић 1965, 41 (бр. описа 18); Радојковић, Пејовић 1964, 5 (бр. описа 29); 

Богдановић 1970, 395–396; Инвентар, 1089; Момировић, Васиљев 1991, 207 (бр. 

описа 54). 

 

 

55. Патерик или отачник манастира Пиве (Цетиње 55 / Пива 18) – 80-те 

године XIV вијека 

Рукопис је македонске редакције, на папиру (307 листова, димензије листа 

185x130мм, димензије текста  165x95мм, са по 26 редова на страници).  

Од 292. листа нове пагинација па до краја има 16 листова. Величина је 185х130мм, 

текст 150x90 мм, са 24 реда на  страници. Текст је много ситнији, друкчији и 

различити од претходног. 

 Према филигранолошким одликама, вријеме настанка овог рукописа ставља 

се у осамдесете године XIV вијека.455 

 Није познато ко је и гдје преписао ову књигу.    

Садржај 

Обухвата поучне изреке и бесједе Св. Отаца наведених у тексту сљедећим 

редосљедом: 

Лист 1а (нема почетак) :  ... ��
� !� 
����7 � 
	�
�����: ���	L�� &,� (��� (...)  

                                                 
454 Вуксан 1936 б,  211 (бр. описа 54);  Момировић,  Васиљев 1991, 20 (бр. описа 54). 
455 Момировић,  Васиљев 1991,  208 (бр. опис 55). 
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Лист 11а : И,� �Q ����( � �	�����!�
�� %���
 �
5��� ��%��	
 �������
 %!����� 
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�� ��	�� !� �  
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Лист 14б : D���,�� ��U#����,  inc.  W�
�������� !��� #L�
 ��
...  

Лист 15б :   \ ����7(� ���
�� �
��&,  inc.   'Q�	Q5
��5�� ���� �����#��
�� ,������
 

� ��� �,� ������7( ���� %�������4 ,����� L %�� �
������(� �������(� ... 

Лист 17б : \�� �
	#����
 – 	�#� ���7� %�� &��, ���7 �,� �
... inc.   - .�#� ���7�  %�� 

%���� &��, ���7� ,��
 � %�� ��� �	����� ��,��� ��!7�� L ������ � (7�	���� ���
�
��. 

�� %�� ����!����7� ��7 (	����7 ...   

Лист 17б – 21б:  кратке изреке светих отаца: ���
�� :����v
, X
�
	�
, '�����
, %� 

!��� <	���	�
 � F��	
, које се завршавају житијем оца Харитона – ...�
 �� �������5� L �� 

�
 ����  �� �
 ����. Наслов– %� X
	�
	��� V�
��������(�, ��#�� �	
������� �Q !��� !Q�
�
� 

�	�5���� ,� %� �(� ��!�����, inc.   - F�#�� 	
�� 	�#� %���� !� ��� ��#L� L % ��,� �
�� ... 

Лист 25а : \� X
	�
	��� V�
��������6, inc.    – F	����7 �� ����� L %!��
��
, � �7 

�����5
��
 ... 

Лист 28а : B,� ���7(� %���
 �
5��� 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 6%
�
 ��
����
 

��(�
����� �	�5��5���� �Q �	����,  inc.   - X���� �	L ���
��� ���
������ �
 �� ���� �	����� 

�,� �	�,�� �
	�#��

 ... 
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Лист 33б : B,� �� ����(� %���
 �
5��� 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 �%
�
 

��
����
��, ���� �
 ������,  inc.   - :�� ���#������� �
 �	���
�5��� ���� ... 

На маргини истог листа:  �	���� ���� �
 ������ ������ ���(
, inc.   – .�#� ���7 ���(�. 

�75��� !	
��� ... 

Лист 48а : B,� �� ����(� %���
 �
5��� �
�
 �	
���
. ����
 �����#�
, ���� ������
 � 

�
�����
, inc.  - '�	
(� !�,6�, �
#L�� ��!	�������� ... 

На маргини :  ������ ������ ���
�� �
�
, а на маргини 56а кратак текст следећег 

наслова ������ %�� �	��Q��, %�� ����,�� �����6... 

Лист 56а : --Q .�"Y. ����
 �����
 ���#���� ���
�� ��(
��
 !��5
 ��#����
 ���
�� 

��%��	
 ����
��, inc.   - -Q �� ��!� �	��� ���
 !�,
�����7� ��%��	� �Q �
�	� ���
�� 


�7 ������ �	�!7�

5� ,���� ... 

Лист 66а : \� ,���
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�� �
�6
,  inc.   - 'Q���#� L ��!� �������� %� �
	��� ���	��� 

��#������ ... 
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 ���
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��
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 ������ ��� ��
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 �
5��� 6%
�
 �
�
���
 �%�� �
 !�
��������� 

�	����7� ��
�7#��
 �
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Лист 87б : \� �
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��
 D�%��	� �����. �	� ��!� ��� 	�,������7� 

�	
��, �(,� 	
�� !7�
��� ���. �
���)!�� 	�!	��)!� � �
���)!�� ... 
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Лист 89б : F����� ���5�������
, &,� ������
 ��%���� ��Q����� ��%��	�� 
	(��������� 

��������, inc.   - W7�� ��,� ����� �Q �	
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�� ����, ��
��� ,� � 	�!	��� ... 

Лист 94б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� ��	��
 
	(�������
 ��	��
����
�� 

%��
5���� �	������ �� ��	��
����. � ���

�� � %�
����� �	�(%��. �� �m� ,��� 
�� 

��
������ ������. &�� �� (��� ��	�� �	�5�����. �� �!	
���� L � ,���� !7�� ����, inc.   - 

[)�� �	�(�. � �L,#��5� ������ ���5� �
�����	��������� ... На маргини истог листа – 

%�� �
	#��
�� (кратка бесједа о пророку Илији).  

Од листа 105б – 114а :  почетак јеванђеља по Матеју 

Лист 114а :  9
��
�� % �	��
�� �����
 �
5��� 6��
 (	��
 �,� �Q�������Q �
��
 

�P	���7�� ��7����. �������� �,� Q !�
��%!	
����� �%7>%�� � ���� ���	�!�5� ���� 

6�����. �Q ���� ,� �����
�� ��%���
 �
	� �����
��L��� �	���,�� L ��� �P	���7(� �
 

�	#�

 ��� � ����
 Q���#�5� � �	� ���
�� ����������, inc.   – -Q ���� �L���
�L���� 

�
	��
 ����	�
 ��
	
 �
	��������� �Q 	��� ... 

Лист 142а : F�U#���� ���
�� ��%��	
 �U���
, inc.   - W	
��� � %����. ��� 	
�� �Q���� �
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������� !����� �
	����
 

��!��
�� ... 
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�
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5���� ... 

Лист 148б : F	�����!�
�� %���
 �
5��� �>	���
 ���
	
 , inc.   - 'Q� %� �	��	��7(� 

	������� 	�,���Q !7�� � �7 �	��	��7�  �� ���
�7	� 5��5�, � �
��	� ���
����Q !7�� ... 
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Лист 150а : F	�����!�
�� %�
 �
5��� ���	�
,  inc.  - 'Q� 	�,���� !7�� �
 ������ ...   

Лист 151а : F��#���� �L�
�� ��%�%	
 �U���
,  inc.   - W	
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 ��
 � %���� � #L�
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 ... 

Лист 152б : И,� �� ����( %���
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 ���#����, inc.   - W	
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 ��
 � 
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 ... 

Лист 154б : \� �
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 %�Q ����
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 ... 

Лист 156а :\ � ,���
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�� �
�
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...   

Лист 166а : 'Q��
�6
 %�� ���#���� � %�� ,���� � %�� ������� �	�����!�7(� � 

!������
(� %���Q �
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. h ������� �,� �Q �v�� !�
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%��#�,  inc.   - Z����(� ���7� �	�!7�

5� �Q���	��� ����7��%�
 ... 

Лист 173а : \ ���� !7�5�� �Q ��	� ��
����, ����� ,� ���5� � !7�� �P	����,  inc.   '�
�
 

�
�� ���7 %� %���
 ... 

Лист 181а : h ���
��� !�
,��6��, inc.  - \���� 6
���� �����
 �
� ���� �� 	�#� � ��� 

��
����� ... . Лист 188а :  \ %�	������� ���#����� %� ���	�, ����,��� %�
�� ��� ,��� 

%�
�� ��� !������ 7��, inc.   - \���� �
����� �Q�7�� Q ��#����%� ����� �Q �	
�
 


���
��	�L ... 

Лист 189а : \� ,���
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�� �������
��, inc.  - B��5� ,� �� !�
,���7�� �
#� ���(� 

���,
� ... 

Лист 197б : F����� % %���� �
����,  inc.   - 'Q ��!� %���� �
���Q %� ��
�����
 %�	L�� 

L ��	Q � ,���5� �� �P�� ...  

Лист 199б : \ %���� ��	
��� �,� ���� ��	
!��
, inc.   - '�
�
 �
�� �����  %� %���� ... 
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Лист 202б : F����� ���	��
 
	��
��
,  inc.  - F����
5� �
�� � �  %���� ��%	��
 �
	��
��� 

:	��
��� .... 

Лист 236а : F������ ����,  inc.   – '�
	��� ���7� ,���5� �Q ����	� ... 

Лист 239а : \� ,��v
 �
!�
, inc.  - -Q �
�	� ,� �L�
�� �
!7�  ���(���. � �����
5� �
�� 

�,� �
�� ,����v� %���� ... 

Лист 241б :\ %����  (	���>�	�, inc.  - П����
 �
�� %���� D�%����Q 5��5�� �� 	�#� �Q 

%!�� ,���� ...  

Лист 242а : \� ,���
 ���
�� 
�����
 ���
�%, inc.   'Q �	�����!�� %���Q �
5Q 
������. 

%� ��
��6�(Q !��
�7(� 7� ...  

Од листа 250а до листа 257б су разне бесједе о молитвама, које се завршавају са 

реченицом – ... ���L !���( ��
 Q���	��Q � ������(� ���75��� �
��� L. 

Лист 257б : \ ��!��7�Q ��� �Q (	
�� ���7� !���	����
 �,� �Q (
����	
���, inc.   - 

F	������	Q ���7� �����
 �
�Q 6�L. &�� (	
�� �	�#��� !���	����� �Q (
����	
��� ... 

Лист 261а : \ �����5
�6� ...   

Лист 263б : \ %���� �����>��,  inc.   - B�� ,� ������� %� %���� ����(��� %���
 �����>�
 

... 

������ #)��
: – W	
�� ���7� �����
 �
�Q ��� ��L���L ... 

Лист 266а : h  ����7�� !�,
�5��  �� ����7�L, inc.  \���� 6%

�� �����
 �
�� ��
���L. 

&�� #	��	����
 ���L
 ,���5� �Q ������ �	
�� ... 

Лист 270б : \ �	����Q �
���, inc.  - W�
,��� %���� �
���� �	��7� ��#���(� %���
 

:�����
 ...  Лист 272б : \� ,���
 ���
�� �	���	�
 �������
,  inc.  - -� �	
�� ����� 
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��
������� ���	�
, �	������	Q ���7� !�, � �Q��	��, L��� �	���Q %� �����
 � �
��, Q 

�	
(��Q Q!�)�
5� ... 

Лист 281б : \� %�	�#��� �,� �
 !��
 (�����5
, inc.  - -Q� !� �	p����� ��
����� � �Q ���� 

��
����#���� ����	
���� �Q���� �Q �
	���� ��!��� �� ����	����� ... 

На маргини наслов - %���
 �
�!
, inc.   - \���� �
�!�, ���
 ��#����
 ����� �Q �	
� 


���
��	v� �	��
�� 	�������� ��% ... 

Лист 286б : F����� %���
 �
�6��
. � 
��	����� � % ,��� ��%, inc.   - F����
 �
�Q %���� 

C
���Q ... 

Додатак на л. 293а - �,� ����(� %���
 �
5��� 
Y
�
�
 
��s
��	��
�� �Q 
���%(�� 

��L��� % ��%�7(� ��,���7(� �Q�7�
��(� �,� �Q !�,�����7( ��
���(Q %!	��
L��(� 

L. �,� %� �Q�(� (	���
�Q ������ L ��Q,�7�. ��
�
 
x, inc.  - F	Q�� ��!� ��	��
5� � �����5� 

L �Q �	���
 ��4������L ...   

Од 168 листа до 194 на доњој маргини исписан је запис:  '�
 ���
 � ���5����
��
 

����
 ��
�����
 ��
#���� ���
��	
 ����� ���
 ������ �	����� ��
��#�� �
5� !���	����� � 

�	7�� ���� �
	�� �,� !���� ....  

Више записа који потврђују  да је овај рукопис припадао  Пиви:  

л. 292б – '6
 ����
 ��
���4�
 %��#���� (	
�
 !�
��������
 �	����� !���	�����. 

��
����4�� �	���. !���%���$�����( близу села Трнова); другом руком написано – �& 

�����
 ��
���4�
 %�
#���� ���
��	
 ����; (	
�
 �����&. :���. �	�.  

При дну записано - V�Y�Y�$�. 
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На доњој маргини листа 304б –305а -  �
 � ��
 �
� � �	��	� ����� �
��&����� � ����) 

��
��� �������
 ���	����
 ��	 
s����
 ���
 �����.  

l �����$�: �; л. 306б – �
 ���

 � !�����
!	
�
 ����
 ��
���4�
 %�Q#���� ���
��	
 

���� ��
 ���� ����.; � %�
#���� �
�
��	
 ����, (	
�
 ����6
 !���	���� � � �����
(� � � 

?Y�6, �	� ������� �
(
	��.  

На доњој маргини листа 306б  – �
 � ��
 �
�� 
�
 ��ћ�, �#����� ��(�����
 �
���& �� ���� 

��	� �
 ��� �
	����ћ
, �
 ���� � � �� �� � ���
��	�. 

Записи су објављени.456 

Рукопис је некад припадао храму Благовјештења св. Богородице, близу села 

Трнова мада се не помиње у ком временском периоду. Од 1672.  године налазио се 

у манастиру Пиви.  

 

Литература:  

Вуксан 1936 б, 211 (бр. описа 55); Mošin 1956 ,  283; Михајловић 1965, 41 

(бр. описа 4); Радојковић, Пејовић 1964, (бр. описа 38); Богдановић 1970, 395; 

Инвентар, 1086; Момировић, Васиљев 1991, 208–210 (бр. описа 55). 

 

 

56.  Синтагма Матије Властара  (Цетиње 56 / Пива )  –1558. година  

Рукопис је  писан српскословенским језиком, на папиру (252 листа, 

димензије листа 310x 215мм, димензије текста 225x130мм, са по 30 редова на 

страници).  

Подаци о времену и мјесту писања овог рукописа дати су у опширном 

запису који је оставио рашки митрополит Силвестар. Силвестар је раније био 

хиландарски игуман, а из записа сазнајемо да је био изабран за рашког 

митрополита. Овим чином патријарха Макарија Соколовића потврђена је стара 

                                                 
456Вуксан 1936 б, 211 (бр. описа 55); Момировић, Васиљев 1991, 210. 
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пракса српске Цркве да се на истакнута мјеста у црквеној хијерархији  постављају  

хиландарски игумани.  

Рукопис је преписао у Савиној испосници у Кареји 1558. године. Писале су 

двије руке.  

На полеђини првог листа исписани су обрасци  синђелија, а на последњем 

листу књиге је чин или акт о постављању архијереја у области Пећке патријаршије.  

Рукопис садржи текст Синтагме пуног састава. 

 Од листа 240 и до краја налази се интересантан текст који је саставио  

презвитер Василије Никољски из доње Русије. Овај текст је проучавао   професор 

Ђорђе Сп. Радојичић, који је закључио да је он настао по налогу војводе Стефана 

Јакшића, а аутор му је поменути Василије Никољски.  То је прилично обимна 

полемичка расправа о исхођењу Светога Духа. Радојичић је закључио да је 

расправа писана послије појаве Мартина Лутера.457 Није сасвим јасно како је овај 

текст доспио у Синтагму митрополита Силвестра.  

 Синђелије је објавио Александар Соловјев.458 

 Текст (на л. 240а) започиње ријечима ������	�5�
 � (��,5
�� �� (	���
��(� 

�
���
..., а завршава се �а листу 252б ријечима (...) ����������) �	���
� ����
�&���� . B 

�
�7�� �� !�����#�7� ���7 ������ 
��� 
��� 
���. 
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�%�. '��	��
�� 

������	
 ���	������
 	
5�
��. W7�5
�� 
	(��
��	��
 �� ����� ��	� 
Y%����, �� 	�!��� 

�
�	� ���
��	
 (��
��
	
. '�& ����
 ��
 � �� �
	�
( �� ��	�� �� ���#
����� ���
�� 
��. 

D���
 ��� �� (��
��
	� ������� ���. -� ���� ��s�J� ����
 >��	
	
 �� �� �����) � %�
�� 

�	���
�� !7( �	�%������7� �
	��&	(%� ����7� ��	 �
�
	����. B 	�������,� �� �� 

                                                 
457 Радојичић  1964,  313–314. 
458 Соловјев 1936,  224–227.  
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���	��������� �����5
�� �	����
 	
5�
�� �� ���� ��s��� � ����� 
	(��	�� ���������
�� 

�!�	
 ���4 	������ ����4 �� ���7. F	�,�� ���� �� ���� ��s���. F��
�� !�( �
 ������ 	��� �
 

!�
��#������ �
	� �%
�� � ������ X
�
	��, ���	�������� ���������� � %�� �
�� �	���%( 

����� !�
�� � �	����� �	
��� � (��
��
	 .  

лист 1б : Синђелија о чину постављења архијереја – ��	���� �
5� �
�
�
4�� ��!� 

#�����5��� �� ����������7( ��� �	������	�� ��� 	�� �
������� �
5��
 �
�����
��
 

��
����: ���(���
�� %��#���
 �������� ��,���� ���,��� ��!%�� �	���
�� ���7�� 

������
��
 �	�(���5��( � ��!�. '��
�	
� %��( � %�
������ � � ��
�7�� �����
����, �� 

!�,��m��7�( � ������7�( �	
����( ��Q�!	
,���) 	�5��� !� ��
5� �,� ����!
4� 	�5��, � 

���
�� �
�7 �,� ����!
4� ���
��. &�� !�,�) �
�7	
)��� ���� � ���65� ����
)��� 

����
��
 ��%�� ���,
� ���,�� �� �!�)�
�� �
���� ��
���. -�����7 �
 �����7 �������
 

��� �	�������, � ������
)��( � �
 �� �	��� ��� ��������� �� ����5������ � %�
���5�� 

���
����� �
����( ���	
��� �( !������; &�� �
 ��!% �,� ��������� �
 ������ � �� ��
����� 

�!	
��� !�� ��	�5���
 !�����, ��� �
 �� �	�#��� � �	�(�� ��,���� �� 
�������7��� ��#���): 

��� ���,�� �� ���	��
�� � ���#���� �!	
� �
�
�� �����, �(,� 
�� �	����, ���
 �������� 

�!����� �	���
����; 
�� �� �!����� �Q�� ��#�� � � �����4�� %�� ������ ���� !���5�, ���,��� 

�� �� �� ���	��� �� ���� ���	��
�� �	�(����
�� � (������� ���� �	����, &�� ,� !�,�m��

 � 

�����

 �	
���
 �
�������
)�. h �� !% !7�Q � �
������ �
�����
������ ��
���, � �
�� � 

	�#������ �� ������������( ��� 	�� �� �����	,����� � �
���
���
 	
�� ����
 ��� 	�� � 

���� �
������ � �������%�� ��� 	��.  



162 

 

Лист 2а : Друга синђелија – �!	
� ������
�� �
���
: ���4,� �	���������( 
	(��	�� 

�!�
�� �	���5� ���(���7  
�� ��	�,
�� �� �,� �7�� #����#�7� �	���
��, � �����
 ��
 �( 

�� ��	
�4��) ���������, ������ ,��
)��� �	���� ����	�#��4 ,����, ��� 	
�� �	��� �� �
� � 

��� 	�� ��
���� ��� ��
��, ��� �	������	
 ��� 	�� ��� �)���� ��� 	��, 7 ������ ,��
� 

���,� ��
�� ����
��, �
 � ������
 ��	���(, ���� � �����
( 	����) ���) �
 ��������� ��� 


�� �	����
( ��� �	������	 ��� ���(������. F� �	
���� ���7�( 
������ � �� ���
��� 

����(� %���� � �� �
������ ���������
�� ���	������
 �
5��� ��	 ��� 	��, 
�� �	����
( 

��� 	�� �	��(� �!� ���(����� #��� ��� 	�� � ������
( ����
�� ��� � ��
��) �������), � 

%!	���( ��� ������
 ���������, � %����#)) ��� �	�� !����� � ��!�) ��
���� ���7, &�� 

������
 4�� �������� ����!��� �. [��
 ��� 	��, ����
 ����: 
�� ��	����
( ��� 

�	�����	� ������) � �
 ��
�
 ��� 	��, &�� ������
 �������
 !7�� �� ��
����� ���(���
�� 

����
 4��: � �
�� ����!
4� ��. �� �!	
���� �������
�� � ���������
 	
�� ��������
. 

'������ �)!� ���������, ����� ��!	
��� �
 ���� 

Лист 2а–2б : Трећа синђелија – ������
 %�� 
	(��	�
 �
�4���
: ��	
��4��) �	��4��� � 

����,��5� � %�� �	�(���7( 
�����%� ���	
 ��
��� �,� �� %!	
��6 %�� ������7�(� 

����(� %����, &�� !�� �
������
�� ��
��
 (�	�����
�5
 
	(��	�
, �
 �� ���!	
���� ���� 

�������� %�5��5��� �� ��� �	
� ��� �m���, &�� �
 �� %��,���� !������ %�� ��	��6�(, � 

�	����
��� !������ � %������7( %�� ��%������7(, ��( ������7( � !�,�����( 

�
������� � ���	
��4��� �
����� �	����, 
�� ���5� �� 
	(��	��(� �����������
��� %�� 

!�
��������7( ��������� � �)��� �������(� �����, &�� !7�� ���� ����	�#��� �� ��
���� 
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#����� ,���� � �	
�� ��	�, ��� (�	�����
( ��
���
 ��� �	������	
, � ���
( ���� �) ��!���� 

&�� ���!	
,���� ���,� �	���#�� �, �
 �	����)� ��� #���

 � �
 �� �� ������ ��� ����,��� &�� 


���
��

 ��� ������ ���	
�5
 ����
( ��� ���!	
�7( ����
 ��� 	��, �,� ������) 

!�,��) 
	(��	�� �	
�
 ��� 	��. '�� ��
��4�� ���
( !�
������������� �	������	�� ��� 	�� 

��� ��
���� &�� %�� ��������7( �
5�( 	��� ����!��5
 � �	������	���� ��,!� ��� 

��
�%����, �� ���	��	
����� ���,� �	���#��� � ���) 	���) ������4�, � �����
�5
 ���
��( 

��� �� �	
�� ��� 	�� ��� ���, �
 �	
� ��� ���
��, �� ���� ��� 	�� �������%� ��� � ���.  

Лист 2б : Четврта синђелија, о постављању протопопа  – ���4,� �	��75�4��4� � 

!�
������) �������) � �	��7�����
 !��
 ��	�#� � ��� 	��� �
#����
 �	��	�,
�� ����� 

!���� (�����, �� �	����
 � ���
 ���
 �	
���� ����� ��� �7�#
�5
�� �	����
 	
5�7� 

���	������, 
�� ��	���� �����
	� ���	������ 	
5�7�, �
�7	
�� ,� �����
 ��
 �� ��������� 

��������� � �����
#��� �����&��, � �
 ������ &,� #���� ���, ����� #���) ��(������)5�� �� 

�	��� ��
,�
��, &�� �
 �� ���� �������� ������ !�����; ��� 	
�� �� �
	��
��� �
� %�� !��
 

!�
������ ��!	
(%� !�
��������
�� �	������	
 ��	 ��� 	�� %�� ��
 ��� � ��� �� ������ ��� 

	�� ,���, � ���
( ��� ������ &�� �
 4�� �	������
 �� �� ,���� � �� ���� �!�
�� ��� 

��	��,
����, �� �,� �
�7	
�� � � �
!�)�
�� � ���, ���,� � ��
�� � ��( ���� ����
�)�� 

����� �� #��� ��; % �	����7(m ,� ����(� � ��,����7(� � �����	����( ���( � ���#�5�( ������ 

���	�������� �7�#
�5
�� �	����
 	
5�
�� ���7( �	�(���7( 
������ ���	
 � �
��
, ��)#���� 

�� ���(��
�, �,� 4�� ���
 �	����

, � �	����&)��( � �����, � �����,�7( (	���
�� &,� 

������� �
�, ��... �	������ %�7( ��,!
(. -� ��( ��( �!�
�� ����� ,� � �!�)�
�� ,� 
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���,��, � ��#��
�� � %�� ���( �������� � ��
���� ����� �������
�� � ����5
�� ����. 

9�����5�� ,� � ������	�� 
�� ��� %!	���� � ��� �
5��� ��������), ���
�� ������
��� � ����� 

�	
����7� ��,������� ������� (�����. F�
 � �� �� ��
�� ����	�,����� � �(	
�4��� � ���
�� � 

�� 	���� !�
������������ �	������� ��	 ��� 	�� �� ���� �� � �� � ����
 ���� � ����.  

Лист 253б – ��%�� � ���5������ �����5�( ���	������ � !����)!�����( 4������ � 

!�
���������7( �����7�, �����4����� !�
,�����5
�� 
	(�������
 ���
�% ��	 �
�
	�
, 

�	���!�	
)� #����5
�� �� ������������(� ��	 ��� 	�� ��	����
(
 !�6�� �
������
 � 

�	�����& �����5�� ���	������ ��� 	��. Z��
 ,� ���������� !�
,����5
�� 
	(�������
 

�������
 � �#����& �
5��� � ���5����� �����5��( ���	������ � !����)!����( 4������ � 

#�����( ���	�� !��%� �
�
��&��� �	���!�	
)� �
 �	�5���( �
 ��������� ��� 	��, &,� 

���� ���%���7 �7��� �� �	������ ��	�,
��
 �!
#� !�� � �	����5
��
 !���, �	��( � �������) 

� !�
,������ � ��������5���� 
	(��������� ��������� � ��#����) �
5���� � ������� � 

���������� ��� �!�	��, &�� !7�� �� �
�������� � �	������) �����5�� 4������� ��� 	��. 

X�����
�� ������ �
5��� � !�
���
��) ��
 � ��
 � ���
�� ��(
 � ���& � �	���. 

D���� �����4����, ��
���� ���7�, ���� !�,������ � ���5����� �	������� ��!	
(�� ��� 

�����������
 ����� ��	����
(
 !7�� �
������
 � �	�����& �����5�� �������7 ��� 	��, 

������ ��
�7��: !�
������ �	�����
�� ��(
, �
5��� 	
�� ��	���
, ��!�	
�� #�����5
 �� 

������������( ��� 	�� � ���	
&��� !7�� �
������
 � �	�����& !���#����� �������7 ��� 

	��, �� !�
������� �� ���� 
���:  

Z��
 ���
�
�� ��%>�	 
	(��	�� �
 	
��:  
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-���#
� �
�����#) ��, <����� W�,� ���, &�� ����!�� 4� �!���� �� �
 �) ������� �����������) 

%��,���, � ���& ��
��% �
 �	���� � 	��
 ��%& �
 ��	���� ��. B �
 ����,�� �� ��
 ���%����
 

�	�����
�� � ,������	��
��  ���(
 ��%���, ����
 � �	��� � �
 ���� ���%� 
����. 

 

Запис на листу 1а  је објављен.459 

 

 Рукопис је некад припадао манастиру Пиви, одакле је пренијет на Цетиње.  

 

Литература: 

Солвјев 1936, 224–226; Вуксан 1936, 211, бр. описа 56; Радојичић 1951,334–

335, 339–340; Моšin 1956, 283; Михајловић 1965  43, бр. описа 40; Радојичић 1964 , 

313–314, Радојковић, Пејовић 1964  8, бр. описа 35;  Инвентар 1421; Момировић, 

Васиљев 1991,211–213, бр. описа 56. 

 

.  

57.  Синтагма Матије Властара  (Цетиње 57) – 1387.година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (269 листова, 

димензије листа  298x220мм, димензије текста текст 230x150мм, 30 редова на 

страници).  

Није познато гдје је рукопис био преписан, као ни ко га је писао.  

  Према  воденим знацима рукопис је датиран у последњој четвртини XIV 

вијека (1387година).460 

Овај рукопис садржи текст пуне Синтагме матије Властара.  

Записи 

На последњем листу испод текста – �Q ���� I�	�x�, �	��
�� � �	����
(� �
�	��� !��� �
 

�	��� 

                                                 
459 ССЗН IV, бр. 6289; Вуксан 1936 б,   212. 
460 Момировић, Васиљев 1991,   213 (бр. описа 57). 
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Запис је објавио Д. Вуксан.461 

 Није познато како је и када рукопис доспио у Цетињски манастир. То би 

могао бити један од рукописа које је описао Кухарски 1829. године.462 

 

Литература: 

Kuharski 1829, 127 (бр. описа 6)? Вуксан 1936  212, бр. описа 57; Вуксан 

1939  100; Моšin 1956 283; Михајловић 1965 41, бр. описа 17;  Инвентар 1415; 

Момировић, Васиљев 1991 ,213–214, бр. описа 57.  

  

  

58.  Номоканон епитимијни  (Цетиње 58)  – XVII вијек  

У Инвентару су дати основни кодиколошки подаци о овом рукопису. 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру. Његов обим је 168 листова, 

димензије листа  су 210х150мм. У рукопису постоји запис.463 Рукопис се, међутим, 

данас не налази у цетињској збирци.  

Рукопис се не може идентификовати јер није на мјесту. 

Литература: Вуксан 1936,  Моšin  1956, 283;  Инвентар 908.  

 

 

59.  Љествица св. Јована Љествичника  (Цетиње 59) – друга четвртина 

XV вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (189 листова, 

димензије листа 260x185мм, димензије текста  215x130–140мм, 26 редова на 

страници).   

На основу филигранолошке анализе, рукопис је датиран у другу четвртину 

XV вијека.464 Не зна се ко је писар, нити гдје је рукопис био преписан.  

                                                 
461

 Вуксан 1936б, 212 (бр. описа 57). 
462 Кuharski  1829, 127 (бр. описа 6). 
463 Богдановић 1982, 70 (бр. 908, са старијом литературом).  
464 Момировић, Васиљев 1991, 215 (бр. описа 59). 
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Љествица садржи уобичајене саставе: кратко житије Јовна Љествичника од 

Данила инока, посланицу Јована игумана Раитског Јовану Љествичнику, одговор 

Љествичников  Јовану, предговор Љествици, саму Љествицу.  Рукопису недостаје 

крај.  Почетак текста је сасвим нечитљив зато што је прекривен танком 

рестаураторском хартијом.  

 У рукопису је некад било више записа, али су изгубљени приликом 

конзервације. На поставци горње корице некада су стајали записи: 

'�
 ����
 ��
������� ������
 #��
���) ���5����
��
. 

W��
�� ���
��� 	� �	�5
 ,����� ���
���� ���
. 

9��
 � ��
 �
�� � ��
 ����
 �
	�
 ���. 

Записе је објавио Вуксан, а затим су били поново издати (према Вуксану).465 

Овај рукопис је по први пут евидентиран у Вуксановом кратком опису. Нема 

података о томе када је  рукопис доспио у Цетињски манастир.    

 

 

Литература: 

Вуксан 1936 212–213, бр. описа 59; Моšin 1956  283; Михајловић 1965 42, 

бр. описа 23; Инвентар, 503; Момировић,Васиљев 1991 ,215–219, бр. описа 59. 

 

 

 

60.  Љествица св. Јована Љествичника  (Цетиње 60 / Пива 13) – 1630. 

година  

Рукопис је српскословенски, писан је на хартији (275 листова, димезије 

листа 213x155мм, димензије текста 155x90–100мм,  23 реда на страници). 

Писар Авакум преписао је овај рукопис 1630. године у Никољ Пазару по 

наруџбини за манастир Пиву. Ове податке Авакум је оставио у запису. Исти писар 

                                                 
465 Вуксан 1936б,  213; Момировић, Васиљев 1991, 216 и 217. 
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преписао је још два рукописа  за Пиву, који се данас чувају у збирци Цетињског 

манстира (бр. 65 и 84).466  

 Садржај овог рукописа идентичан је садржају претходно описаног рукописа 

(бр. 59).  

Записи: 

Предлист 1б – '�) �������� ���
(� �� F���� (	
��� �	������� ��
��#��� �
5� 

!���	����� � �	��� ���7 X
	��. @�� 4 %������ ������� �	
,��� �
������ %� ��� �75� 

	�#���
�� (	
�
 �
 ��� 4 ���
	���
 �� ���� ������ ���

 !���	����
 �
 ���	�� 

�	�5
�����) �	��� (	����� ��
������. @����� � ��� ����� � �
 !����� �	�#������ 

%���� �,� 	�5� ����� 	
��� ��� B��
 �����4�
�� (	��
. <	�5��� 
��
���� 

Лист 275б – -�� ,� � �� ������� �	
���
����� (	���
��� ��������� � !	
��� � �	����� 

	
!������ ���
��� �� ���
 ����
�� �����4��� ���
	
��, %�� ��	��
 ,� ���5���
�� � �	���,�� 

������. :�� �	���)#� � ����� ���	�5���� !��
 	
�� �	����� !�
��������, 
 �� �������, 

���4,� �	���� � �� !� ���(�, �� 
�����, �� #������ �	�5�� � 	���
 !	���
, �
 � 
�� �	�����
 

� !�
��������
 %� ����	�,����& !��
 ����!��� �, ������
 �	����� �� ���� ������ ����
�� 

����,�� �� ������ �����, �
�m5���� ,� !���� �
#��� � ��	�5��� !�
���������m5���� �
�
 � 

���������, #��� � ����
�&��� %����� � ���� � ������� ���(�� �� ���7 ������, 
����, 


����, 
����. -� ���� �	���. <	�5���� 
��
����� 	
���	 ��#�
 ���� �
���. 

D?����U��Y���� 

'�
 !�,
����
 ����
 ������
 ���
��	
 F��� (	
�
 ������� �	������ !���	����� �
��	�... 

Записе је објавио Душан Вуксан.467 

                                                 
466  Васиљев  2013,113–120.  
467 Вуксан 1936 б,  213. 



169 

 

 

Литература: 

Вуксан 1936 213, бр .описа 60; Радојичић 1951 334; Моšin 1956 283; 

Михајловић 1965  44, бр. описа 71; Радојковић, Пејовић,1964 5, бр. описа 31;  

Инвентар 511; Момировић, Васиљев 1991,219–222, бр. описа 60; Васиљев 2013  

113–120.  

  

 

61. Љествица Јована Љествичника (Цетиње 61) – средина XVI вијека 

Рукопис је рускословенске редакције. Писан је на хартији, има 125 листова; 

димензије листа су 200x135мм, а димензије текста 140x90мм, 19 редова на 

страници).  

Рукопис је датиран у средину XVI вијека на основу филигранолошке 

анализе.468 

Љествица Јована Љествичника,  састав идентичан као и код рукпис бр. 59 и 

60.  

Записа нема. Нема података о томе како је и када овај рукопис доспио у 

Цетињски манастир.  

Литература: 

Вуксан 1936  213, бр. описа 61; Моšin 1956  283; Михајловић 1965  44, бр. 

описа 58;  Инвентар 510; Момировић, Васиљев 1991 , 222, бр. описа 61. 

 

 

62. Акатистник  (Цетиње 62 / Пива 34) – 1633. година   

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (211 листова, 

димензије листа су 195x140мм, димензије текста 130x85мм; на прва 22 листа – по 

18 редова на страници,  од л. 22  до л. 33 по 20 редова на страници, од л. 34 опет по  

18 редова).  

                                                 
468 Момировић,  Васиљев 1991, 222 (бр. описа 61). 
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 Рукопис је датиран записом писара Томаша, а  водени  знаци  хартије 

оквирно потврђују вријеме писања.469 

 Писар је оставио своје име у запису – Томаш, а писао је највјероватније у 

Пиви.  

 У састав рукописа ушли су: акатист Исусу Христу, Акатист Богородици, 

акатист животворном гробу Господњем и Васкрсењу Христовом, акатист 

арганђелима Михаилу и Гаврилу, акатист Јовану Претечи, акатист апостолима, 

акатист светом Николи, акатист Часном Крсту Господњем. На крају се налази 

циклус седмичних молитви Кирила Туровског, руског писца XII вијека.   

Запис на л. 21 б (из 1689. године) потврђује да се рукопис налазио у Пиви: 

с6
 ����
 
�
���
	 (	
�
 ������
 �	������ !���	����� ���% � 	M #M �M. На полеђини истога 

листа 6
 ����
 ���(�����
 �	����, ���� I�M	M#M�", �
�
� !� !�
������� �
 ���
�� ������.  

На неколико листова налазе се записи писара Томаша: л. 52б – ���
5 ��
�;  

л. 211а – ������ �� %#� 6� ��
5
�� 	
!�...;   л. 211б 6� ���
 	
!� !�,� ���
5 !��� �
 �
 

�	��� �	�5��6�� ���
�� ���(
 �	5� � 6
 ����
 �� ���� �	""�" 1633  �
 � !���� �
 ���,!��. 

D���� �
�
 � �	,
�
 �
 ��#���� ������, 
����. 

Запис на л. 212б:  �
 ����
 �!���� � �
��&5��Q ��� ��	��
�� ���	������
 :�s���v
 

(�	. � ��
��( �", I
$p�
. �
	�
 �"�
 o�p6o � ��� #� ��
�� � �	�&�� �� ����
(Q �	�����Q !�% � 	��
 �� 

�
(���
. 
�	5� �) ����� � ���� I�	"� � 
"  ���. 6"� ���
5Q n �
�
	
 ? !"� �
 �
��. 

Записе је објавио Д. Вуксан.470 

 Рукопис је доспио на Цетиње заједно са осталим рукописима манастира 

Пиве.  

Литература: 

                                                 
469 Момировић,  Васиљев 1991,  222 (бр. описа 62). 
470

 Вуксан 1936 б,  213 (бр. описа 62). 
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Вуксан 1936  213, бр. описа 62; Радојичић 1951 330; Моšin 1956  283; 

Михајловић 1965 44, бр. описа 72;  Инвентар, 11; Момировић, Васиљев,1991,22–

226, бр. описа 62. 

 

 

63.  Богородичник (Цетиње 63 / Пива   ) – 1582. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (136 листова, 

димензије листа 302x210мм, димензије текста 222x130/135мм,  по 27 редова на 

страници). 

Рукопис је датиран записом, а филигранолошка анализа хартије потврђује да 

је преписан у последњој четвртини XVI вијека.471  

Овај богородичник садржи молабне каноне Богородици на осам гласова из 

октоиха.    

На последњем листу (136б)   налази се запис о преписивању овог рукописа:  

-
 ����  �" ����� � #" ��
 � ���!����� �� (	
�� �	�����6� ��
��#�� !���	����� � 

�	��� ����6 �
	6� � �	���,� �Q�������6� ���	�����Q 	����#��6 C6%���6� ���
��	� 

��
������ ���
 � ��% � ћ� %������� �
 �� � ��
	���
 !���	����
 �
 ���	��� �	�5Q��6), 

!��� �
 �
� ��
���� �P	 C6����6
. 

Мада у самом запису нема никаквог конкретног податка о мјесту писања 

овог рукописа, посредним путем би се могло закључити да је преписан у манастиру 

Враћевшници под Рудником, који је митрополит Диомидије обновио 1579. 

године.472  

На л. 137б се налази и једва читљив запис  у коме се разазнају помен 

манастира Биела, 1742. година и игуман Захарија пивски. 

                                                 
471 Момировић,  Васиљев 1991, 226 (бр. описа 63). 
472 Враћевшницу је основао велики челник Радич Поступовић 1428/9. године. Манастир је запустио 

послије пада Деспотовине (1459), а обновио га је Диомидије. У манастиру је радио скрипториј:  

Зиројевић 1984, 81; Суботин-Голубовић 1999, 115 (са старијом литературом). 
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Записе је објавио Д. Вуксан.473 

 

Литература: 

Вуксан 1936, 214, бр. описа 63; Моšin 1956,  284; Михајловић 1965, 43, бр. 

описа 50; Радојковић, Пејовић,1964, 23, бр. описа 84;  Инвентар 160; Момировић, 

Васиљев 1991, 226–228, бр. описа 63; Суботин Голубовић 1999, 165. 

 

 

64.  Чти-минеј за септембар (Панагирик манастира Пиве) (Цетиње 64 / 

Пива 6) – 1360/70. г.  

Овај чти-минеј је писан српскословенским језиком, на папиру (234 листа, 

димензије листа су 280 x200мм,  27  редова на страници).  

Вријеме писања овог рукописа одређено је према воденим знацима папира – 

60/70-те године XIV вијека.474 Једна рука писала је овај рукопис, као и рукописе бр. 

18 и 20  цетињске збирке.  Сви су ови рукописи производ хиландарског 

скрипторија. 

Садржај рукописа:475   

л. 1а : ������	
 
� ���� ���
�� ��%�
 �������
 !�
������ %��#�, inc. -  '��
 � ����
 

!���� �� ���� �
5� ...! ������ � � �	�5����� �����4��� 
�����) �
 ...! ��,� ������(� (...)   

л. 11б : X���
 ����,�� �� ���#���4 ���
�� �
��� 	������) 4�� D�%���
 � .��>���� 

!�
������ %��#�,  inc. – W� 4��	� F
�>�
�������4 �	
��� ������� ��%����, ���&5� 

,���� ������� .��>���у (...)  

л. 20а :  -� ��,�� ���� ,���4 � ,���� �%
�
 ������
 !�
������ %��#�, inc. – W� 4�	
 

,��
 (	����)!��
 ������� �)��&. B����� (...)  

                                                 
473

 Вуксан 1936 б, 21 (бр. описа 63). 
474 Момировић, Васиљев 1991, 228 (бр. описа 64). 
475 Иванова 2008, 177-231.  
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л. 28а  :  X����
 ������	�
 �� �� ���� ���� % 	�,������� �%
�
 �	���#� � ���	���� %���
 

4�� �
(
	�4 !�
������ %��#�, inc. – -� ���� ����4 �	���� �
	����)��� (...)   

л. 30а : X���
 ������	
 �� J� ���� #)�� !���5�4 �,� �� (���(� ���
�� 
	(��	
���
 

X�(
��
 !�
������ %��#�,  inc. 9
#��� ����4��� �
	���, � !�
���
�� �
���(� �
�� 

!�����. W�
���
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��
 
	(��	
���
 (...) 

л. 36а :  X���
 �����!	�
 �� ���� �%
��
 ��
����
 ����, �
 	�,����� �	�����4 !���	����� 

!�
������ %��#�, inc.  – -� ���� �
��
��&, � !�) �
 ����� ������� ��	
��4��� (...)   

л. 45а :  B,� �� ������ %���
 �
5��� �%
��
 �
�
���
 �����
 � �	������	
 �
 	�,����� 

�	������4 !���	����� !�
������ %��#�,  inc. – F	����� �� 4�7�� � ��� 	��� #����#��7� 

� ���	
�� �
. B �
�� ����&��4 � 	
����) (... ) 

л.  53б :  -� ��,�� ���� �,� �� �����(� %���
 �
5��� ����%	
 ���
�� ���������
. '���� �
 

�	��
���4 	�,����� ��
�7#��� �
5�  ����,��  W���	����� � �	��� ����� �
	�� ����, inc.   

– '����� �	�,�����4�� ��
	� ����� ����)  !� ����� �	�4��)�� ... 

л. 63а : `%
�
 ��
����
 ���� ��(�
��� �
 	�,����� ����4 !���	�����, !�
������ %��#�, 

inc. – '������� �����. � #)��� �	��� �#��� �
5��� (...)  

л. 64а : X���
 Y� !�
,��
�� ����� �������	
 �
 ���7) � �%
���
 � 
��7, �
��7) 

	������) !���	����� X
	�� �
 �
���	�& 	�,����
 44, !�
������ %��#�, inc.  – -�#�	
5�44 

!���	����� 	�,������4 �	�,����. X�	�� 44 	
���
��4 �
�� �	
����� ��(�
��7�� ���� 

������ (...)  
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л. 67б : X���
 ������	�
 
�� ,���� � ,���� !�
,���4 ��%��	7, !�
������ %��#�, inc. – 

-� ���� V����
 �
	
. � �	���	�& ��
	(
 ���
 �� :��s
��	7� (...)   

л. 76а :  X���
 ��	���	�
 ��� %!	����4 #���
�� � ,������	
�
�� �	�
 ������&, 

!�
������ %��#�, inc. – -� ���� ���� �
	���
 @���
����
 �����
�� �
	
. '������
�� 

����
 ...  

л. 81б :  -� ��,�� ���� :��	�
 ��#
��
�� ���� ��(�
��� �
 �����,����� #
��
�� �	�
. 

Почетак – @	�
 �	
�������� ���	��� � �� �	�����4 �����4��4 %�
	
4� � ... 

л.  84а : -� �����) �� ���
 ���� % �	������ �	���. \� �������� ���7� �	���� � �� 

�
���� �%U���
 � �	�#��� �	�	�����. W�
������ %��#�, inc. – F�4�� �%U� 7�7 

��	
��4�7 ������ 4 %� #	���

�� ��	
.  

л.  99б :  B,�  �� ���7�(� %���
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5��� �%
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 �	
�
 

��
�����
�� ���� �
 �	��
���4 ������4��� #���
�� � ,������	��
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����). �
�� �7 �
	���� %���, ��� �
�7	�.  

л. 105б : B,� �� ���7�(� %���
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�� �	�
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�&)�� �. @	�
 ��	� !�,
��
�
�� �������� � �	,
�
 ...  
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5��� � ��������
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л. 114б :  B,� �� ���7�(� %���
 �
5��� �%
�
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������ 
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 ��� ���#���4 ���
�� ���������#����
 9����7 !�
������ 

%��#�, inc.   – -� �	����
 !7 �� ���,� !�������	� ������ 9����
 ... 

л. 130а : X���
 ������	�
 f  ����4 �	�����!��4 ���#������ Z��>���4 !�
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л. 157а :  X���
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	(�������
 

@���
����
 �	
�
 ��
�����
��. '���� �
 �
#���4 �%
��
 �	�����#�, !�
������ %��#�, inc. – 

-���)!�4��� !�
�7� ���� �	
������, � ��� �)���4 	
���
��4 ... 

л. 165а  : X���
 ������	�
 ��� ���� ���#���4 ���7� �	�����#����� ����7 
������4 

������4, !�
������ %��#�, inc. – -�(������ F
���� �� �����), �� !��
�� !7�5��� 4��� 

%� 
���%(�4. i	�����). 4���,� 4�� �
�
. #��� � ����
�&��4 � �7�& � �	��� � �� ���� 

������ 
���� ... 

л. 174а : -� ��,�� ���� ���74 �	�����#����� ����7 #)�� ���	�4, inc. – F� �	
�� 

���#����
, 
��������� �	�4�5� !�
������ %��#� %� ���
�� F
��
 ��������
�� ��#����& 

���
& �	�����#����
 ����
 �!	��� �� ����4 �� ���	������ ������ ���
�� ...  

л. 175а :  c)�� �	���4 ���74 �	�����#����� ����7 !7�5�4 �� �	%��, inc.  – -�5�� ,� �
 

��	� � %!��(� ����	�� � ,��� � �4� ���
 ����
.  

л. 177б : X���
 ������	�
 ���. ����4 � (�,���4 ���7� ��	���7 !�
������ %��#�, inc.  

– W7�� ����� �� 
��s
��	���  �	
��, ���,� �
��� ������� �
>�����, ���� ����5��� % 

�
������( !�,��(� ...  

л. 186а :  X���
 ������	�
 �J� ���� ��(�
�
 ���
�� 
�����
 � �U
������
 �%
�
 

!�������
, !�
������ %��#�, inc. – @7 � ��!�� �	���� �����7� !�������� �%
�� ...   

л. 193а : X���
 ������	�
 �� ���#���4 ���
�� <	���	�
, ������
, �����74 
	����4 � 

	�����4 � �
�&�� � ���(� �J� ������. '�	
�
�5��(� �� 
	�����, !�
������ %��#�, inc.    – 

;
	�����)��� ��%�����&��� 	���&��. D�	��
��� ,� 
	����4) ...  
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Записи: 

л. 1а – '� �
�
��	�� �
5� !	
��
 ������#���5
�� ��
���� �U	 V
(
	�
 � 	���5� ��
���� 

��	 V
(
	�) �
 ��5��� � �	�������) � �
 �� %������ �� � #���	� ��... � ��� ) �� %������ %� 

(	
�
 ���7� !���	����� ������, �
���� �
 � �	����� %� �����
 �m��	�,����& � �	�#��� 

��
�7#��� �
5�� !���	����� � �
�(� �����(�.  

�. 1б - �
 ����
 �
�
��	�� ����
 ������	�&, ����
 ������	�
 �Q ��(,� � ���
 �� 	��� 

������ ���Q � �
	�#����� �(,� #��� ����. � ��
�� ����	���) ��� �	
� &�� ,� #����� ��	�� 

% �)!��	������ �	�,� 	�!�6��.  

'�� ��
 -�
	���� 4	����
(� �� ����, ���� ����
 ����	�
 �� ���� � ���� � �
�
 ����� ���%� � 

�
�
	�� � ��%���4 � ���� ��	�.  

-� ���� �#��.�.� �� �!�
�� �
	
�����...! �
�
� �� !�5� ���
...! �����
. 

л. први запис: �� ����
 	����
 �
�
��	��� �
�
��	
 ���� (	
�
 ������
 �	������ 

!���	����� �
 	��� 	������ ��&�� �
 ���� �Yx6 � �� � ���� �	��
�� �	�������� �	���	�4. 

други запис:  '�� ���
 � !�,
����
 ����
 	����
 �
�
��	�� �
�
��	
 ����, (	
�� �����
 

�	������ !���	����� �,� ��� �
 �������� �	���� ��
�����
 ��
�� �
 ���� ���. F�
(� 
�� 

��	��� ���� ������� ��,�� ���� �	��� �������� �
�	�&	(� �%
���� � �
�
��	� ����. 

л.  233а : '�& ���
 � !�,
��
�
 ����
 �
����	��� ���
��	
 ����, 	
�� ������ �	������ 

!���	�����. -
 ���� ��� ���#
 � !�
,����5� ���	������� (�	�����
#�� �P	� �������. 

л. 233б :  '�&) ...! ���� � !�,
�
��� ����� ��
�����
 �
�
��	��� �	�#
��(� 
�� ��	��� 

���� ������� ���
�� !���& ���� ���� ���� ������� �$�xY ����
 
����
 �J� ���� �	��� ���� �	��� 

���� �
 	��� ���� � �� ���� ��
	�5� ��	�� �
 �����	
�� � �� 
���	�5� ��� ��#��,�.  
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л. 234б :  '�& ���
 � !�,
�
��
 ����
 �
����	��� �
�
��	
 ���� 	
�� ���
�� �����& 

�	������� ��
��#���, #
��(� 
�� ��	�� ���� ������� �
 �$��� ����
 ����& ��� ����. 

Записе је објавио Душан Вуксан.476 

 

Литература: 

Црногорка 1885/II, 55; Вуксан 1936,  214, бр. описа 64; Моšin 1956, 284; 

Михајловић 1965,  41, бр. описа 5; Радојковић, Пејовић,(1964)  4, бр. описа 25;  

Инвентар, 2199; Момировић, Васиљев 1991, 228–231, бр. описа 64. 

 

 

 

 

65.  Диоптра (Цетиње 65 / Пива) – око 1630. године  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (389 листова, 

димензије листа 213x153мм, димензије текста 160/165x90/95мм, 24 реда на 

страници). 

Рукопис је у манастиру Пиви преписао Авакум око 1630. године.  

Филигранолошка анализа хартије потврђује вријеме писања рукописа. 477   

Поред Диоптре Михаила Псела, рукопис садржи додатне текстове Григорија 

Русијског, Климента Охридског (Похвала на престављење Бородице и  Охридског и 

Похвалу пророку Илији), Слово Андрије Јерусалимског,   Повијест Афродитијана 

Персијанца; Слово Јована Златоустог,  Слова Анастасија мниха и три чуда Св. 

Николе. Текст се прекида, књига нема крај.  

 

Литература: 

                                                 
476 Д. Вуксан 1936б, 214 (бр.описа 64). 
477 Авакум је у Пиви преписао још два рукописа који се данас чувају у Цетињском манастиру (бр. 60 

и 84): Момировић, Васиљев 1991,  231(бр. описа 65); Васиљев 2013, 113-120.   
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Вуксан, 1936, 214, бр. описа 65; Радојичић 1951, 337, Моšin 1956,  284; 

Михајловић 1965,  8, бр. описа 34;  Инвентар 219; Момировић, Васиљев 1991 ,231–

233, бр. описа 65, Васиљев 2013,  113–120. 

  

 

66. и 68. Зборник   

Рукопис је конволут, састављен од двије засебне цјелине; садржи Палеју 

историјску и друге саставе. Писан је српскословенским језиком, на папиру и 

укупно има 395 листова. Први дио има 165 листова, димензије листа су 300х205мм, 

а димензије текста око 220х120/130мм, број редова на страници варира од 25 до 27.  

Други дио има 230 листова, димензије текста су 215х130/135мм, са 26 редова на 

страни. Сваки дио има своју засебну нумерацију свешчица.  

 

Водени знаци основног дијела рукописа су из прве четвртине XVI вијека.478  

 

 Други дио рукописа је датиран око 1630. године. 479 

 Рукопис 66 

 Основни дио рукописа садржи житије Григорија Омиритског: ����� � ,��
�� 

<	���	�) !������
�� %���
 �
5��� <	���	�
 �������
 !�6�5
�� �,� �� ��P	�Y� �	
��, �
 >
	��
 

� ������ % ���
��(� #����� %�� ����  �
��
��

 %�� �������
 �	
�
 ���	
��

, 

!�
������ %�#� (...)   

Рукопис 68  

Текст започиње на листу169а :  

                                                 
478

 Момировић, Васиљев 1991,  233 (бр описа 66). 
479

 Момировић, Васиљев 1991, 280 (табела у којој се налази под. бр.68 година настанка рукописа) 
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Z��6>
��
 ��	����
(
 %!�6���� �
���	
���� � ,���� � % ��6... ���� � ����
�� 

������
�� ���
�
�6
. F	����6� � �	�!�
���������� ��
��#��� �
5� !���	���� � �	��� 

���� �
	�� (..).  Затим до листа 186а  следи низ кратких текстова разних аутора.   

На л. 186а почиње  F���� 
>	�����
�
 ��	����
 %�� >����
 �	������	
 ��
�5� � 


�����
 !�6�5
, �����
�� �%
��
 ��
����
�� % 	�,����� (	����� % ������ � % ������4��6 

���(�%� �,� %�� ��	���6 %��#� !�
������ (...);   

л. 191а–209а : B,� �� ����6( ��5���������#����
 B�����
 % 6�x 
������(� � ��� �7 �,�� �( 

�	������
 � ����
 � ��� � �

�� ���#
 � (..);  

л. 209–221б : �
��4���� ��,�� �����  � (�(�5� (...);  

л. 221б–230а :   W�������
 �%��
 ����
 (...);  

л. 230а–251а :  % ��	� ��
��� � % �����6�� (...);  

л. 251а–260а :  % �
��� �
���� �%���) %�� !��
 (...);  

л. 260а–305а – Слово Јована Златоустога о вјери; л. 309а–329а – Слово Кипријана о 

покајању; л.329а–349а – Слово о свештеномученицима Кипријану и Јустини 

(2.октобар);    Јована Златоустог тумачење  Јеванђеља по Луци ( о  гестиманском 

врту и о рибама); л. 349а–383б – Слово о Афродитијану Персијанцу  од Филипа 

презвитера; л. 383б–398б -  �
�
��� � ������� % ��� �,� �
	��
5� � �%�
� �	�,��.  

Послије овог текста, рукопис се завршава ријечима:  !���� �
�
 �� ���7 
����. 

 Запис владике цетињског Висариона налази се на л.1б:  

Записи: Лист 1б-�
 ����
 ���� ��	��
 
	(��	�
 ������
�� -�
	���
. F	����� �� !��Q %�Q 

���
 '�
�	
 �� ���� 7097 ���
 !��Q �
�Q 	
���Q ����& � ������ ������
���
��, ����,� �Q �� 

���� �	���#� � ������Q !�,�� 
���	�����Q �	��� ����Q � �
#�������Q 	���
�� �
	��
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���) �����) � �����5� ��	���	
5� !����	�� 	��Q �
	��
 ��
����
 � ���	�� ����Q �( %�Q 

���
 ����
 � %�Q ���(Q ��	����(Q ���Q � �	���5� �� ������� ��	��� ���
 '�
��
, �,� 

�
	��
�� � ���, 
	(��������
 ��5�� �!����Q � �	������� ����� �,� �&��Q � ��#� ����
��Q � �� 

��� ����� �	!���. B !�� �� �Q �
�� ��	���#�
. F���� ,� ������� � 
��� ����� 

(	������
�����Q � ���
5�� �	
�Q �
5
 �
(��� !�����#, %�Q ���
 ����
, � �
�� ���	�� �) 

�&���) �!����, � ��
#
��� ��� ���� ��
������ ���. '�
 �
 !�5
 !�,���Q �����������Q �	�(Q 	
�� 

�
5�(Q, � ����� ��
 
� !����	�� �
	�
	Q ���
�
 �� �&��� �!�����, �
Q 	
(��� � 	
�	5� �,� 

%�Q ����
��
 !�5� ��,
�
, �
#�) �� �!�	�, 
 ��,
��
 �
 �
��. h �� �
� ��� W��Q ����
�Q �� 

�����Q. B �
 ����
 !��Q �Q �� �	��� %�Q �� �&��� �!����� �	�����
 �Q �	
�Q '�
�
	Q... � ,� 

!�� 1689. 

 Први дио конволута  откупио је у Скадру митрополит Висарион 1689. 

године.  Нема података о томе да ли је и други дио књиге већ био повезан заједно 

са првим, али би се могло претпоставити да је и он отприлике у исто вријеме 

доспио на Цетиње.   

 

Литература: 

Kuharski 1829, 126( бр.описа 9) Црногорка 1885/ II, 54–55; Вуксан, 1936, 215, 

бр. описа 66 и 68; Вуксан 1939, 99–100; Радојичић 1951 336–337; Моšin 1956, 283; 

Михајловић 1965 44, бр. описа 31 и 55;  Инвентар 286; Момировић, Васиљев 1991, 

237–241, бр. описа 66. 

  

 

67.  Житија светих (Цетиње 67; стара сигнатура 4) – XV вијека.480 

                                                 
480 Момировић,  Васиљев 1991,  бр. описа 67. 
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Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (278 листова, 

димензије листа 217x145мм, димензије текста 145x80/85мм, 20 редова на 

страници). 

Није познато гдје је рукопис био писан, нити ко га је писао.  На основу 

водених знакова хартије рукопис се датира у 20/30-те године XV вијека.481 

 Овај рукопис садржи кратке изреке светих отца (до листа 109).  Затим 

слиједе житија  светих: преподобног Марка пустињака, светог Зосиме, преподобне 

Марије Египћанке. За житијима долазе одабрани текстови из патерика, а књига се 

завршава параклисом бесплотним силама (арханђелима) и параклисом Богородици 

и светом Николи.  

 Записа у рукопису нема.  

  Рукопис се први пут помиње код Д. Вуксана.482 Нија познато од  када се 

налази у цетињском манастиру. Рукопис је прије Вуксановог сигнирања имао стари 

инв. бр. 4. 

 

Литература: 

Вуксан 1936,  215, бр. описа 67; Моšin, 1956,  284; Михајловић 1965,  42, бр. описа 

25;  Инвентар 233; Момировић, Васиљев 1991, 241–243, бр. описа 67. 

 

 

69.  Слова  светих отаца (Цетиње 69) – трећа четвртина  XIV вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (308 листова, 

димензије листа 287x220мм, димензије текста 225x140/145мм,  30 редова на 

страници).  

 Нема података о писару и мјесту писања.  

На основу анализе водених знакова на хартији, рукопис је датиран у трећу 

четвртину  XIV вијека. 483 

 Први дио рукописа чине слова Исака Сирина (до л. 222):  

                                                 
481 Момировић,  Васиљев 1991,  бр. описа 67. 
482 Вуксан 1936б, 215. 
483 Момировић,  Васиљев 1991,  бр. описа 68. 
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 B,� �� ���7(� ����
 �
5��� �

�
 �	�
���
, �����
 � %�5�����
 !7�5
�� 

������
 (	����)!��
�� �	
�
 �������. '����
 ����#�
, �
��
��
 ��!�  %� �4�� ����� 

4������. '�
�
��
 ,� %� �	�����!��7(� ����� �
5
(� 
��7 �
�	���
, � 
��7 
�	
��
, 

�)�!��	�����	���, � !����������. �,� �� �
�	� !���������
�5�(�. -� ���7(� ����
 �
5��� 


�7 % ��	�#���� ���#��� ,����.  

Од листа 223 а, почињу слова Светог Макарија:  

<�
����7 �	�������!�
�� %���
 �
5��� X
�
	�&. \� ���� �4�� �	����	��
 

����Y�����. .��. <�
�
. 
�.  

На маргини записано – <����� ��� (	��� 7�� !�,�� �������� �� �	�5�
�� 
���  � 

�	����
 !���	����� ���
�
�.  

 

Записи на крају књиге, на листу 308б и 309а:  

– !��Q ��)�,6
 ��� �
��&����, !�"Q �
 �
 �	�r. 

- 6�) ��v�� �	6��,� ���
�6
 �
 ��) �5"� � ����� ���
#��� �������� � ��� � ����	� � ��� �
 

��#�� �����, !"� �
 �( �	�r. 

– ���� 	�,. (�
 I
$¢�6  6���6& o6"o ���
 
Ps���6� 6�s
	(Q �
�	6
	(�� 	���) ���) � �	���,� �� ��6 

���	�� ���
��	 �����, �
 !��� ��n4��� ����� !�"Q �
 �	��� 6�����
 
 
����� !	
��� �
��.  

� ���� !�5ћ� �!� �
 ��	
��� � �
 ��5�, !�"� �
 �	��� ����	� � ��� � 
��	� �
 ��	
���. На 

листу 309 а необјављен запис: C
 � ?�
 �
�% �	��
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�	��
�� �
 %�� � ����� ���� � ��4 �	��
 ���� � ����%�� � ����%��.484 

Записе је објавио Душан Вуксан.485 

 Књигу је, као што се види из записа, Авксентије, егзарх пећког трона, 

приложио 1714. године манастиру свог пострига.  

 

 Литература:  

Вуксан 1936, 215–216, бр. описа 69; Моšin 1956, 284; Михајловић 1965, 41, 

бр. описа 9;  Инвентар 1434; Момировић, Васиљев 1991, 243–246, бр. описа  68. 

 

70 + 78+ 79. Патерик – 1360/70. год.  

Рукопис је српски, писан је на папиру, има 385 листова (димензије листа су 

270x202мм).486 Рукопис је конволут, састављен је од три независне цјелине које су 

повезане у једну књигу. На основу филигранолошке анализе, закључено је да су сва 

три дијела употребљена хартија из треће четвртине XIV вијека.487 

 Први дио има 192 листа, димензије текста на листу су  213x 150мм, са по 30 

редова на страници.   

Први дио (191 листа) садржи слова из Патерика и поуке светих отаца (од 

листа 98).  Рукопис би могао потицати са Свете Горе. Од листа 191 почиње друга 

цјелина која такође садржи слова светих отаца (светог Макарија, Јефрема Сирина,  

Евсевија,  Григорија Великог. Од листа 363 почиње трећи рукопис, који садржи 

неколико слова Јована Златоустог (из великопосног циклуса).  

Ни у једном од три рукописа нема никаквих записа.  

                                                 
484 Исти запис се налази на листу 324 а рукописа рукописа бр. 4.  
485 Вуксан 1936б,  215-216 (бр. описа 69). 
486 Богдановић 1982, 1087. По подацима које даје Богдановић, рукопис има 396 листова.  
487 Момировић, Васиљев 1991, 246 (бр. описа 69). 



185 

 

  Не зна се како је и када овај рукопис доспио на Цетиње. Ово би могао бити 

онај конволут који је Кухарски видио приликом посјете манастиру 1829. године, те 

их и описао 1829 године.488 

Литература: 

Kuharski 1829,127( бр.описа 10 и11); Вуксан 1936,  216, бр. описа 70, 218 бр. 

описа 78 и 79; Моšin 1956,  284; Михајловић 1965,  41, бр. описа 6, 7, и 8; 

Радојковић, Пејовић 1964, 18, бр. описа 74; Инвентар 1087; Момировић, Васиљев 

1991, 246–249, бр. описа 69. 

 

 

71.  Поученије Аве Доротеја (Цетиње 71 / Пива 63) – прва четвртина XVII 

вијека 

Рукопис је српски, писан је на папиру, има 127 листова (димензије листа су 

270x210мм, димензије текста су 230х130мм; број редова на стран је неуједначен, 

варира од 26 до 31).  

Записи који постоје при крају ове књиге нијесу из времена његовог писања, 

те не помажу приликом покушаја да се утврди ко је и гдје писао овај рукопис. 

Рукопис је на основу водених знакова датиран у прву четвртину XVII вијека.  

Ова књига обухвата слова, посланице и кратке поуке ава Доротеја, укупно 

25 текстова.  Сви су ови текстови намијењени монасима, као подстицај за ревносно 

испуњавање датих завјета. Рукопис није потпун, недостаје му крај.  

 

Записи: 
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 � ��
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488 Kuharski 1829,  127 (бр. описа, 10 и 11). 
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На маргини: �
 ����
 ���
��	
 W��� 	
�Q ���
�� ���	...! 

Записе је објавио Д. Вуксан.489 

 Рукопис је припадао Пиви, одакле је донијет на Цетиње. Записи, међутим, 

показују да је током XVIII вијека рукопис припадао манастиру Бијела.  

 

Литература: 

Вуксан 1936, 217, бр. описа 71; Моšin 1956,  284; Михајловић 1965, 45, бр. 

описа 76; Радојковић, Пејовић 1964,  9, бр. описа 43;  Инвентар 230; Момировић, 

Васиљев 1991, 249–251, бр. описа 60. 

 

72.  Поуке светих отаца – средина XV вијека  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (189 листова, 

димензије листа су 420x280мм, димензије текста 297x180мм,  32 реда на  

страници). Рукопис није потпун, недостаје му почетак.  

Водени знаци овог рукописа нијесу проучени. Димитрије Богдановић га је датирао 

у средину XV вијека.490 

 Нема никаквих записа, те нема ни података о евентуалном писару или 

мјесту преписивања ове књиге.  

Рукопис садржи поуке и слова на разне теме Јована Дамаскина, Дионисија 

Ареопагита, Атанасија Великог, Василија Великог, Григорија Богослова, Григорија 

Ниског, Кирила Александријског, Светог Максима, Лаонтија Кипарског.  Посебну 
                                                 
489 Вуксан 1936б, 216 (бр. описа 71). 
490 Богдановић 1982, 101 (бр. описа 1436). 
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групу чине беседе против Арија и аријанаца, као и Евномија, чији су аутори 

Атанасије Велики, Василије Велики, Григорије Богослов, Григорије Ниски, Јован 

Златоусти и Кирил Александријски.  

 Рукопис први помиње Д. Вуксан.491 

 

Литература: 

Вуксан 1936,  216, бр. описа 72; Моšin 1956, 284; Михајловић 1965, 42, бр. 

описа 26; Радојковић, Пејовић 1964, 18, бр. описа 74;  Инвентар 1436; Момировић, 

Васиљев 1991,  251–252. 

 

73.  Љествица, слова и други састави светих отаца (Цетиње 73) – 1360/70. 

година.  

Рукопис је македонски, писан је на хартији, има 313 листова; димензије 

листа су  218 x 143мм,  димензије текста 155x95мм, са по 23 реда на страници.  

Рукопис је на основу филигранолошке анализе датиран у 1360/70. године.492 

Нема података о мјесту писања, као ни о писару овог рукописа.  

У првом дијелу налази се Љествица Јована Синајског. Затим слиједе 

различити састави Епифанија Кипарског,  Анастасија (Слово на Преображење), 

слово Јефрема Сирина (О умиљенију душе), затим одговор Григорија Богослова 

Филагрију о смрти његовога брата Василија Великог, тропар Јовану Златоустом.  

На поставном листу предње корице исписана је стихира на сусрет 

патријарху:  '��(�	
 �
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491 Д. Вуксан 1936б,  216 (бр. описа 72). 
492 Момировић,  Васиљев 1991, 252 (бр. описа 72). 
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Ова стихира  вјероватно потиче иза времена  прије укидања Пећке патријаршије 

1766.г.   из доба патријарха Арсенија IV.493 

 У рукопису нема никаквих записа. Податке о рукопису први је забиљежио  

Д. Вуксан.494 

 

Литература: 

Вуксан 1936, 216, бр. описа 73; Радојичић 1951,  335; Моšin (1956)  284; 

Михајловић 1965, 41, бр. описа 10; Радојковић, Пејовић 1964,  9, бр. описа 43;   

Инвентар 495; Момировић, Васиљев 1991,  252–253, бр. описа 72. 

 

 

74.  Канонски зборник приручних правила св. отаца (Цетиње 74 / Пива 

5)– девета деценија XIV вијека 

Рукопис је српски, писан је на папиру, има 224 листа (димензије листа су 

210х140мм, димензије текста на страни су 160x100мм, 21 ред на страници).  

На основу анализе водених знакова рукопис је датиран у  девету деценију 

XIV вијека.495 Није познато ко га је писао, нити гдје.  

По своме садржају, ово је зборник канонских састава. Ту се налазе одабрани 

дјелови Правила светих апостола (о браку, о епископима, свештеницима и 

клирицима). Има и дјелова требника, одломака из типика, слова светих отаца нпр.  

Јована Златоустог на васкрсење Христово.   

 Записи:  

                                                 
493 Момировић, Васиљев 1991,  253. 
494 Вуксан 1936б , 216 (бр. описа 73). 
495 Момировић, Васиљев 1991,  253 (бр. описа 73). 
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Записи су објављени.496  

Рукопис је припадао библиотеци манастира Пиве.   

 

Литература: 

Вуксан 1936,  216, бр. описа 74; Моšin, 1956, 284; Михајловић 1965,  41, бр. 

описа 15; Радојковић, Пејовић 1964,  9, бр. описа 40;  Инвентар  370; Момировић, 

Васиљев 1991,  253–257, бр. описа 73. 

 

 

 

 

                                                 
496 Вуксан 1936б,  216-217 (бр. описа 74); Момировић, Васиљев  1991,  256. 

. 
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75.  Златоуст манастира Пиве (Цетиње 75 / Пива 41) – 80/90-те  године 

XIV  вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (281 лист, димензије 

листа су 290x200мм, димензије текста су  210x140мм, са 26 редова на страници).  

Нема података о мјесту на коме је ова књига била преписана, као ни о томе 

ко је био писар. Према воденим знацима рукопис је датирану  80/90-те  године XIV  

вијека.497 

 Овај Златоуст обухвата  слова и за посни и за цвијетни циклус. У њему се 

налази 15 слова Јована Златоустог, те по једно Теодора Студита, Калиста 

Цариградског, Јефрема Сирина, Макарија Египатскога, Леонтија Презвитера, 

Анастасија, Исихија Јерусалимског, Андреја Критског, Прокла Цариградског, 

Методија Патарског и Кирила Александријског. Ту су и три слова Василија 

Селеукијског.  

 На крају овог Златоуста додат је и Молебан о одбрани Цариграда од 

Персијанаца и варвара.  

Из записа јасно произилази да је рукопис припадао манастиру Пива, мада се 

не зна како је тамо доспио:  

л.  281а :  �
 ����
 ��
������� ��
��U�� ���
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 ���� (	
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��#��� �
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	66, ����.  

Записе је објавио Душан Вуксан.498 

 

Литература: 

Вуксан 1936,  217, бр. описа 75;  Радојичић 1951,329,  342; Моšin 1956, 284; 

Михајловић 1965, 41, бр. описа 19; Радојковић, Пејовић 1964,  9, бр. описа 41;  

Инвентар 419; Момировић, Васиљев 1991,  257–258, бр. описа 74. 

 

 

                                                 
497 Момировић, Васиљев 1991,  257 (бр. описа 74). 
498 Вуксан 1936б , 217 (бр. описа 76). 
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76.  Пчела   (Цетиње 76/ Пива) – крај XIV вијека  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (287 листова, 

димензије листа су 140x100/95мм, димензије текста 100x70мм,  20 редова на 

страници). 

Нема записа из времена писања овог рукописа, те се не зна ни гдје је настао, 

нити ко га је писао. На основу анализе водених знакова, закључено је да се рукопис 

састоји из три дијела: први дио је из краја XIV вијека; 2. дио је настао у другој 

четвртини XVI вијека; 3. дио је из краја XVI вијека.499  На основу водених знакова 

рукопис је својевремено Мошин датирао у XIV вијек.500.  Момировић и Васиљев не 

наводе који је други дио рукописа датиран у другу  четвртину XVI вијека; можда 

би то могли бити додаци папирних закрпа на неким дјеловима маргина 

залијепљених у неком каснијем периоду, јер трећи дио који су они датирали у 

последњу четвртину XVI вијека јесу празни листови 31, 40, 104, 106, 171 и 186.501 

Ови листови не одвајају поједина поглавља, могли су бити додата приликом неког 

каснијег преповезивања књиге. Рукопис  је послије 1990. године конзервиран,  већ 

послије објављивања књиге коју су написали Момировић Васиљев. Том приликом 

су вјероватно старе закрпе на маргинама скинуте и замијењене рестаураторском 

хартијом скоро на свим листовима. Ова претпоставка свакако захтијева поновну 

филигранолошку анализу рукописа. 

Рукопис садржи одабране дјелове аскетских састава појединих црквених 

отаца: Василија Великог, Атанасија, Јована Златоустог, Теодора Студита, Светог 

Максима, Макарија Великог, Карпатија, Јована Дамаскина, као и слово на свету 

Пасху Григорија Богослова.  Сви текстови односе се на вријеме Великог поста.  

Записи:  

л. 31а : �
 �� ���,��� �!	
�
 ��� !�,���
��
 ����
 �
��,� �� ����#���� �#��� %� 	
���#�
�� 

�����& �
�
&)�� ���� ���;  

                                                 
499 Момровић, Васиљев 1991, 258 (бр. описа 76). 
500 Mošin 1956, 284.  
501

 Момировић Васиљев 1991, 258. 
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л. 31б : '��
 ���,��
 ��
�����

 �#��
, ���
��	
 ����, (	
�
 ������ �	�#5�� ��
��#��� 

�
5� !���	����� � �	���� ���� �
	��, �,� ��� ��� �������
 �	��
 ������ ��
�� � �� �����
( 


�� (��� � #������(� ��� 	i���i�i��x  	�	�	������� ��	���
( ���
�� ���
 �M�M
M, %� 	�,. (	����
 

�$M�M�M ���
 

л. 31б : ����
 %����	�& �6M �
 ���
��	� ���� !��5� ,� ����
 ���	������� (�	�����
#��� ��	 


�s����);   

на истом листу :  ����
 %����	�& �6M � ���
��	� ����;  

л.  288б :  -� �� ���,��� �!	
�
 ���� !�,���
 ����
 &��,� ������#��6� �#��� %�� 

	
���#�
�� ����6
 ������&)�� ���� ��6�; ����
 
����
 �� ��� ��� ���� ����;  

л.  288б :  '6
 ����
 ��
�����
 �#��
 � �� �� �� � �	�;  

л.  289а :  C
 � ��
 �
�� �) ����� #
�� ��>
�, ���� ���; .  

л.  171а :  '�
 ����

 �#��
 ��
�����

 ���
��	
 ����, (	
�� �����6� �	����6� ��
��#��� 

�
5� !���	����� � �	��� ���� �
	��.  

На горњој маргини 142а листа ���5� ��...нечитко ��
 ����
 ��
���4 �#��
 

Записе  на листовима 288–289 објавио Душан Вуксан.502 Остали су издати у 

опису из 1991. године.503 

 Сви записи свједоче о томе, да је овај рукопис некад припадао 

манастиру Пиви.  

 

Литература: 

                                                 
502 Вуксан 1936б,   217. 
503 Момировић, Васиљев 1991, 258. 
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Вуксан 1936  217, бр. описа 76; Моšiin 1956,  284; Михајловић(1965)  42, бр. 

описа 20; Радојковић, Пејовић 1964,  10, бр. описа 47;  Инвентар, 1402; 

Момировић, Васиљев 1991,  258–260, бр. описа 75. 

 

 

77.  Златоуст – трећа четвртина XVI вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, писан је на папиру, има 394 

листа (димензије листа су 314x200мм, димензије текста су  235x140мм,  25 редова 

на првих 5 листова, а даље до краја по 26 на страници).  

 Рукопис је датиран у трећу четвртину XVI  вијека на основу анализе 

водених знакова хартије. 504  Нема података о томе ко је и гдје писао ову књигу.  

 Овај Златоуст садржи  слова светих отаца за посни и цвијетни циклус:   

л.1а :   B,� �� ���7(� %���� �
5��� 6%
��
 ��
�����
�� 
	(6������
 ����
�����& 

�	
�
. ���� % ����������� $
���, inc. -  \�
��7 �#�	
5��4  �	
���7 n�
�� �
�� (... ) 

л. 16а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����& �	
�
 ��
�����
��, 

���� % ���

��, inc. - :�� � �#�	
 n �
 %�
(�, �� �����4) (...)   

л. 26б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 

��
�����

��, ���� �� %�
)���� n !�,�����74 ���,!7. � % �������� �	
���� � % 

����. %��#� !�
������, inc. -  ���,� �)���� ���
,�� �����
 4��
 �	� ����� (...)  

л. 30а : D���,�� % ��.... � % !��
 �7(� � % �������7, inc. - ���,� �	
����� ������ 

���	7 	
���#�7 ����7 (...) 

                                                 
504 Момировић,  Васиљев 1991,  260 (бр. описа 76). 
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л. 36а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 

��
�����

��, ���� % 4,� %!
#� ����4 ����� � �
�� #������ ,��7, inc. - F���,�
4�� �� 

��	� ���!����4 (...) 

л. 41а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 ��
�����
��. 

�� 4,� #�� 	
�� �	���, 	
������ ��!	�� �(� �� �
	�#� �. � �
�� 	
�����4� � 4,�, ����� Q 

���)... �!��(� 4� �� 	
�. !�
������ %��#�, inc.  - X���� ����(� �#�	
 �
5�� �)!��� 

������� (...)  

л. 48б : B,� �� ���7(� %���
 �
5���, 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 

��
�����

�� ���� % �,� �����7���
�� � ���������
�� #���
�� �	��
 � &�� ���� �
�� 

4�� �
 (	���� � ������� ¤ �4�� (�
���� � � % ��!	������� � �
�� �
����� �
���) 

�
5����.  %��#� !�
������, inc. - '� 4�� !	
��� ��
�����, 4,� ��
�7�
 � ��� %!��
� 

�
��...  

л. 60б : F	�����!�
�� %���
 �
5��� Y�%��	
 �������
 %!����� �U����74, ���� �
 

������4��� #���
�� �	��
, inc. -  .
���� � �����
 ����, &�� ��
����� 	
���� �	���
 (...)  

л. 64а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� � ���������
 6%�>
 
	(�������
 ������
�� 

���� % #������ � ,������	����� �	���. �� �����) �" )x. ���7(� ....... %��#�, inc. - 

@	��
 �	����,��� �����  �	
�����, ���� 
�����7�...  

л. 67б :  `%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 ��
�����
�� ���� % ���� � % (	
�� 


������ � % �	�������4�� ���
. %��#� !�
������, inc. - X���7 ����(� 	
���)��� � �	���� 

�� �	����� ��
���)�� (...)   
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л. 76а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 

��
�����

��, ���� % ���

��. �� �4�,� ��������� � �� �	
�� #����#��74. !�
������ 

%��#�, inc. -  F	��� ��!% �����
�� !��
, ��!	�. � ���% ��!	� (...)   

л. 101б :  @
���
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
. !���
 �� #���	���� �����) ���7(� 

����, inc. - F	��������5� !	
��� ���#��U ����	�
,
��
 (...)   

л. 107а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 

��
�����

��, ���� % ���

��. � ����
�� �
	
 
(

�
. 6 % 6%�� �	�	���. !�
������ 

%��#�, inc. -  -����� �� �� �	����) �����) ���	���� � ��!��U (...) 

л. 114а : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 

��
�����

��, ���� % ���

�� � �����4���. � &�� ��	� 4�� !��� �� �
���� � ����� �
 

���#����. �� �4�,� � % 	

�� �	��
��
 ������. %��#� !�
������, inc. - -����
 ��!% 

!�,�����7� 
������ !�,�����7 ��!��7� (...)  

л. 129б :  F	�����!�

�� � !������
�� %���
 �
5��� �>	��
 �	��
. ���� % �����4��. 

!�
������ %��#�, inc. -  F	����� �)!����� �	����� %���� � !	
��
 ��
 ...  

л. 139а : ����� � ,���� �	�����!��4 �
	�� ��P����7�� ���
�� �>	������ �
�	�
	(%�� 

6�	��
����7��. !�
������ %��#�, inc. - D
���� �	�������) ��!	� 4�� �
���, ���
 ,� 

������& �	������
�� (...)  

л. 159а : F����� ������
 n �	���7(� ������� �!	
�
. � �� �����
��� &��&)�� �,� 

�	��
��� !7�5���� #)���, ���4��
 ��	�� �
	�
	� �
	��	
� 	
��) %�	U,�5�. �,� � ���7!�5� 

!�,�����7�� ���%�� ����5��� !7�5� �	
� ,� ���	�,���� !7�� ������
�� 
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!���	�����, � ����!��� n ���� ��4�  � !�
���
	����. ��������4 ����,  inc. - -� ����(� 

�	
���
 �
	
 �	�#��
�� (...)   

л. 167б :  [�%���
 �	������	
 ����
����
 �	
�
 ���� ��(�
��� �	������ !���	�����. 

!�
������ %��#�, inc. - 9
��4�
�� #���
�� � �
	��

�� (...)   

л. 170б : W�
,��
�� 
�
�
�
 ���(
 ��	7 ��
��74. ���� % ������ �!	
�� � % 4,� �� 

�
���� ���!�����
��. %��#� !�
������, inc. - F	��� ��!% ���
�� ���(
 !�
���
�� 

��
�7�� !�,����7�� (...)  

л. 181б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� �
���
 
	(�������
 ��������
�� ���� �� 4,�, �  

��(����� �� 6�	��
����, � 7�� #����#� �	��
�� !������ �� 	���� �
	���. !�
������ 

%��#�, inc - -�,��&4�� 4�7�� �� ��������, �75
����4� (...)  

л. 186б :  D���,�� �
���
 
	(�������
 ��������
�� ���� �� 4,� 	��� �
 %!
 ��
 7�
 ����
, 

����� % �����) ��!� 
 �	���7 % 5U4). !�
������ %��#�, inc. ǀB,� ��!� n #������ �
 #����7 

!7�
����   

%���#���� (...)  

л. 190б :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 �%��
����
 �	
�
 

��
�����

�� % !��
���� � % �
�
	� � &�� � ���� %!7#� �
�� �������
�� �	���&
 

��	�5���
 � % 6%�>�. !�
������ %��#�, inc. -  [
�
	%�7 �	��#� �����, ���,�
 ����� 

n�
�� (...)  
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л. 203а :  B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 �%��
����
 �	
�
 

��
�����

�� ���� �
�
�
����� �
 ����� ���74 #����	���������. !�
������ %��#�, inc. - @� 

������ �
5��� ���
 �	��� �	�#�4 �	�(����� (...)  

л. 219б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 6%
�
 
	(�������
 �%��
����
 �	
�
 

��
�����

�� ���� �
 ������,���� �	
����
�� �
�
	
. !�
������ %��#�, inc. -  C���� n 

�	��7(� �������
4�� �
�
	� (...)   

л. 227а : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� �
���
 
	(�������
 ��������
�� ���� % 

#����	���������� �
�
	�. !�
������ %��#�, inc. - ;	�����, ����	��� ��
���%�� � 

#�������� %!��4 (...)   

л. 235б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 
��	�
 
	(�������
 �	���
�� ���� �
 ���������, 

inc. -  -#�	
 �
� � ��
����) �
�
	� ��#	��� 4,� % �!� (...)  

л. 237б : BP(�
 �	������	
 6�	�%����
�� ���� % #����	��������� �
�
	�. !�
������ %��#�, 

inc. -  [)!�) �	������4 ����, ���(���7�� � � �!	
�5�4 ��	� (...)  

л. 249а : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� �	���
 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 ���� �
 

���������. !�
������ %��#�, inc.  '��5�� �
��4���  % �	���� �	��� � ������5� (...)  

л. 251б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� 
Y
�
�
 
	(�������
 
��s
��	���
�� ���� �
 

���������, inc. -  '�	
5�� �
������� ����)!�4���� ���� 6�	��
���� !7�� (...)   

л. 253б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� ��Y%��
 
	(�������
 �
�
	�
��. ���� �� �����) 

����������). !�
������ %��#�,  inc. - W�
�������� !��� n #)��� �
 #)��
 ������& 

5���U��� !	
��� (...)   
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л. 260б : `%
�
 ��
�����

�� ���� �� �����) �	�!������). %��#� !�
������, inc. - '� ��,� 

���(���
�� �	�,���
 �	���
)�� �
	��
��
 (...)   

л. 265б : D���,�� 6%
��
 ��
�����

��, ���� �� �����) ����������), !�
������ %��#�, 

inc. -   F	�,�� 5��7 ���� �
(7, �	���� 6��� �� ��Y
��) (...)  

л. 269б : B,� �� ���7(� %���
 �
5��� �P	��
 
	(�������
 
��s
��	6��
�� ���� �� ���7� 

�	
����� ��������7. !�
������ %��#�,  inc. -  ;
	��� ��	�� ���� �	�5����� �	
����)��, 

!�������� (...)   

Записи:  

л. 281а :  �
 ����
 ��
������� ��
��U�� ���
��	
 ���� (	
�� ����6
 �	����� ��
��#��� 

�
5� !���	����� � �	��� ���� �
	66, ���� 

л. 394а : �) ����� %����� ���� ���� �
 ��� �	��� � �	���,� � �� �
�
�7	� ���� (	
�� 

������
 �	�#���� !���	�����, �
 ��� �
 !��5�...��#���� ��5�, � �
 � ���������
 %� 	�#��
�� 

(	
���� ...избрисано 	���) 
�� ��	�� ���	������� (�	�����
#�7 ћ�	
��, �� ���� ���6�. (7213)  

'�) ���5��
���) � !�,
�������) ����� �	���,�(� 
�� ��	���� ���	������� �%�>� 

����5�
	�7 �� (	
�� �	������� ��
��#��� �
5� !���	����� �� ���
��	� ��
���4�� ���
� 

� 
�� ��� �������� � %������� %� ��� ���
�� ���
, �
 ��� � �	������ %� �����
 !��
 � 

�	�#��7� !����
��	� � ���(� ���7(�, 
���, 
���, 
���, �� ���� �� �������� �. 

@���� ������ ��� ���� �
 ��� �	�� � �	���,� ) ���
��	� ���� �
 ����� ���5� � �
 ��� 

��%������
 ������.  

-
 ���� ����� �$�
� ����
 ���
Y. F	�(��� 
�� ��,����� �������
 !�
,�����5
�� � 

�	�%��������5��� �������� ���	������� �
(
������� �������� 
s����) �
���,���(� 	
�� 
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������. F	��� ��	
�� �	��� ��	��, ���	�� ��5�� ��������. B ���� ��� �
� �	���� � �)!�� 

%�
#�� ���
�
�, 
 �� ,� 	�(��� ����
 �� ���
.  

Записи су објављени.505 

 Темишварски митрополит  Јосиф приложио је ову књигу  манастиру Увац 

(1692). Затим је књигу  (не зна се од кога) откупио  поп Вук и приложио је Пиви.  

Заједно са осталим пивским рукописима и ова књига је била пренијета на Цетиње.   

 

Литература: 

Вуксан 1936, 217–218, бр. описа 77; Моšin 1956,  284; Михајловић 1965, 44, 

бр. описа 60; Радојковић, Пејовић 1964,  11, бр. описа 51;  Инвентар, 415; 

Момировић Васиљев 1991, 260–263, бр. описа 76. 

 

 

[78, 79] – ова два рукописа су обрађена заједно са рукописом бр. 70 

 

 

80.  Поменик манастира Пиве (Цетиње 80/ Пива 55) – четврта четвртина 

XVI вијека  

Рукопис је српски, писан је на папиру (78 листова, чије су димензије                                                         

315x210мм, текст је писан у два ступца, 27 редова на страни).  

  С обзиром на садржај, ова је књига свакако била писана у Пиви, а имена 

приложника су била уношена током дужег времена. Према воденим знацима овај се 

рукопис датира у последњу четвртину  XVI вијека.506 

  

 У поменик су унијета бројна имена монаха, монахиња, јеромонаха, 

презвитера, световних лица, жена. Помињу се и манастири Требиње, Пећка 

патријаршија, Пива, Дубочани, Косијерово, Хиландар, Паштровићи, Прасквица, 

Житомислић,  Крушедол, Хопово, Добрићево, Завала, Крушево, Буковац. Помињу 
                                                 
505 Вуксан 1936, 217. 
506 Момировић, Васиљев 1991,  263 (бр описа 77). 
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се и неки градови и друга насеља: Сарајево, Ваљево, Жабари, Осат, Осечко поље, 

Метохија, Сомбор, Чајниче, Хоча и тд.  

Поред печата на л. 79б налази се сљедећи запис: ���� ���� ���
��	
 F��� 

(	
�� ����P�� �	����� ��
��#P�� �
5� !���	����� ���P �
	�6.  

На посљедњим листовима 78б,79a и 80а су сљедећи записи:  

На листу 78а: �
 ���� I�	p��., �
 � ��
 �
�� !��(� ! �
��,��� -������¥� !
	� �
 ���	�����Q; 

�	�,�� �
�� �� ���� �	��� � �
�
��	Q �
	
�Q .
��� � ���Q C�#�ћQ, ������Q '�����Q � �"Q �� 

B�� � `��� � :��	�
 .
�����ћQ 
 �
��Q !	
����Q � [��
 X
���	���ћQ � '������� ����� X
	�� � 

W��
�
�Q, �
� �!�� ��ћ�5� � �	���,�5� �
� �� � ���� ��( !
	� � �
�� 	���5�, ��� ћ� ����� �
 �� 

�������� �
 4�Q �	�����Q � �	Q����Q � ������ ����� �
���Q ���
, � �
 �� !����Q �"

 !�"
 �
 

���� ������ 
�
	���
, ���� �
 4�Q �
�
��	�
 �
 ���� 
���Q. � �� !��Q �	� (������ 

:�����) 6�	���
(� � �
��� ��Q ���
	7
 �
��	�,�� �
	�� .
��) � :��	� ��&�� � ���Q �����
 


�	�(Q I
" � >" 
�	�(, ���� '������ � ������Q ��� B��, `��� I
">" 
�	�(, [��� X
���	���ћ ��
 ���
 

� >" 
�	�(, '�������ћ��Q �
	�� � W��
��� ���
 � ���� � ��5. �� �
�
 ����
�Q :������ 6�	���
(Q 

	���) 
 �
��Q !	
�����Q ������� �
 � ��
��Q ���� I�	p��. � �Q �� �	��� C�
�
 ! `�6�
 � F
��
 

� '���
�, �
�� �	���5� � ��� � �
��5�, � �
�� ��Q ����
�Q F
��� .�". ����, '���
��. �
�Q 
�Q 


�	�, &���Q, � 	���5�: ��� ћ� ��ћ� �� ����	��� � ��	��
�� �
 �� ��� �	��� �� !�
�������� %"� 

�
" !
". �Q��	Q,����& � �	�#���4 ��� ��"��
��	� � �Q�(Q �"��(Q, 
���. [��� I�	p�
. 

9
 ���� 79! -
 ���� ��M. C
 � ��
 �
�� !� 	�#  -������ћ� �
 �����
�� W
	 �
 ����� ����, 

�
�� � �	�� !��
 ��� �
���� �
��  �
�� � �	���,��� � �
	 �����, �
 � �� ��	�#� � �
�� ��ћ�5� �
 6� 

���� �	�,�� ��
�6�(� -������ћ
 ����� � ����� ���� ���� � !	
� �� .
�#��
 C�
����ћ� � �
	
�� 



201 

 

F
�
� � C
���� X
	��>� � -����
�� [�#�ћ� � '��&�� `��
��� � 9����
 -����
��� � X�ћ� 

<
�	����� � h��� B���� � �
 �	��� 	���5�, ��� � �� �	�����5� �� �� 	�����, �� � �6�(� 	�#� � 

�!��
5� � ���, �
�� �� � � �
	� ������5��, �
 � �
 �� �� ��
 ����� 	
�

�� �� �
�	�	
���� �
 

�����, �	��� �
 �
� ���
��	� �	���
�� �
�� ���
	
 � �
�� 	������, 
�� �� � �
� ��� �
5
� 

!��� �
���, � ��� !� �� ��	�ћ� ��� ����� (���� %� ���
 �
�	
��, �
 !� �	����� %� !��
 � %� 

�	�#��6� !���	����� � �
 �
 �	
�� ������ � �� �����
(� 
�� ��	�� <�	
��� ����	������ 

(�	�����
#��6 � �� !��� �������� ����� X��6
 @	���ћ� � ����� -����
�� 9��	���ћ� � -����
�� 

'�������� � ����� B��
� D
��ћ � -�#�ћ @���ћ� � F��
	 @�)�,�ћ � X�ћ
�� <���
���� � X��� 

V��& ��#���� X
�
	�� W�,���ћ� � ����� � �� ���5� � ��� � �� �!	���5� � �� ���5�, � ��� �� �� 

Z�����	� @���ћ; � �� !�6�� � �
�
��	� �	��� �	���� � �
� 
!�	�� 	�
���� �� ��(� ��
����: 

��� !� �� ��	��
�, �
 �� !��� ��
	���
 ���

 !���	����
 � �� !�6�� ����
 >�	. �M . ����  

���
 � ��
 �
�� ��ћ� ����Q @��Q ���
�
 �� '��&�
? � @�#�(�
 � <	��
�Q � �� ��
�� � 

�
�
��	Q � ����,�5� �
 �����
 �
� ������	�� �
�� � ������ � �
 (���
 �
 ����� 	��#� ���, � 

��� @��Q I
p% 
�	�, <	��
�Q .�". ! (��
�Q .Q". 
�	�, -�#��
 � -���Q I
�" 
�	�, X��
	Q � '���
�Q � 

ћ�	� I
% 
�	�, -�#��� c���	Q .�". 
�	�, F��
	Q ;
	���ћQ .>", 
�	�, .
���, D��
 .>". 
�	�, 

D�	Q#��Q � ��#� ! �	
�� .�". 
�	�, @��Q#��� -�(Q
����ћQ .�". 
�	�, �	���
�� .�". 
�	�. – X���	Q     

������ i

�Q ����Q .
���, ������
 X������Q, ����Q <
�	���, [��
 .
�#���ћQ, ћ�	�, -��
���Q, 

9���, D��
�Q ���Q�
 ��	� ����
. 

�
�� ����� ���
 �
 ���� I�	p�� ��ћ� '
�
 -�����ћQ � D��
�Q -�#���ћQ � <	�
����ћ� ���� � '���% 

�
���Q o�"o �����
 � n����5� �
 ���
 �
�� � ������, �
 ��� ��
�� ���
��	�� � �
�������(Q 
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��
���Q �� �
����Q � �
5� o6"o ��&�
 
�	�(� �������(Q � �� n����5� �	� ������ :�����), �
 � 

��
. 

1
 – ���� I�	p�� -��
���Q � ���
���
�
 %!��
 � �
�
�� �
 ������ �� �
	Q ���v& � �
�� ���
 �
 

��v�, ��#��Q 
�
	
 �� �
 ����� �
�
��	Q ���v�, 
 �� �
 ��,� ���
��	�, 
 �
�� ���� 
�
	
, �
 � 

�	��
, �
 �
 ��� 
�	�, #�� � ���� �
 ���
, ����� ��v�, 
�� !��� � �
�	��
�Q ,���, �
�� � ���� �
, 


 �� ћ��� �
�� �����
�� �
 �� �	��5� �
5� �
����� �� �	���, ����� �� ,���, 
�� � �
���Q ���� 

��� !��� ,��Q � �
�� �
��Q ������ ���
��	� �� !	
�Q �
 ������. 

Први запис поред печата на л.79б објавили су Душан Вуксан и Петар 

Момировић.507Остале записе је објавио Душан Вуксан.508 Запис на листу 78а 

објавио Љ. Стојановић.509 

Историјат 

  Рукопис је 1885. године донет са осталим пивским рукописима у Цетињски 

манастир по наредби црногорског књаза Николе Петровића. Прије Вуксановог 

сигнирања рукопис је имао стари инвентарски  број  55. 

Литература: 

Вуксан 1936,  218, бр. описа 80; Моšin 1956,  284; Михајловић 1965  45, бр. 

описа 62; Радојковић, Пејовић 1964,  11, бр. описа 49;  Инвентар, 1129; 

Момировић, Васиљев 1991  263–267, бр. описа 77. 

 

 

81.  Поменик из Хоче  (Цетиње 81/  Пива 56) – крај XVI  вијека 

Рукопис је писан на папиру, има 138 листова, димензије листова су 

210x150мм. Корице нијесу сачуване, а недостаје и почетак књиге. И овај је рукопис 

                                                 
507 Вуксан  1936б,  220; Момировић Васиљев  1991, 264. 
508 Вуксан 1936 б, 219-220. 
509 ССЗН II, 2603. 
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настао у манастиру Пиви.  Према воденим знацима рукопис је датиран у крај XVI  

вијека.510 

 Ово је други поменик манастира Пиве, а писала га је иста рука као и 

претходни.  

Има исти поредак уноса и наслове као и претходни:   

до листа 35 :  ?�� �� ���)� � ���
(P�; �о листа 43: ?�� �����)� � �	�?�P�	�6; �о листа 91: 

?�� ��. !����6�; �о краја: ?�� ����, ,��� !���� – 	
!� �... У писању су ишли по 

мјестима: Мостар, Невесиње, Црна Гора, Зета, Хоча; ��#
 ����, ?�� ���
 %	
( ���, 

!
�
�� � ��
5�ћ; ���
 !�,���ћ �� 
!
. D���5�
	 – ��
5�
 ������ – ������; !���
, %
��; 

�
�����; !
#�
; �	�!���; !�!
��; ?�!��; �	�!���; ���
	�; ���5�ћ�; ��#
��; ���	�
; �
����; 	�
�; 

����; 	�����; ���5�ћ� ,��
; !���
; ��
5�
; ��	��
; �	�5��%; !�5�
; ������, !���
, ��	���, 

����5���ћ�, �	��
, 	���; !
#�
; �����ћ�; 
	
6���; ����, �	�!����. h	
(��
�, ���,���; 
	
����; 

ћ����� ����; �
!��; �	�!�&�; �
����; !���	
��� ����; ��	; �
!�
; ��	����, 	��; �	��
; �	�!�
; 

(
�
!��ћ�; ��6
�ћ�; #
���#�; �
	� ��
�; ���!	
��; 	�
�; �
���; �
���5�; 	��, �
�� �
����; 

	��
; (�#
; ������
 ¦
!	���
; �	
���
; (�5
; ������
; !
�
��; 	��; �����; �	
!����
; �	!
��, 

#	�
 ��	
; �
5�	���ћ�; ��	���ћ�; !��
; �	���; �	�5���; �
(���; �	
��5�; �
����; ���
5�������6. 

h� �
��
�� F��	��� ����; C
��
�6
 ��#
	�.  

W
# – ��,� !
# �
 �������� �����; W
#�
, -�
5�
; X� i�#
; W
#�
 ��	�
; (за Бачку иду двије 

странице) �	��� D
	� – �
�
	���; '	��; C���!�
�� @	�5��
; л. 96а – W
#�
; h�	���ћ�, C	
#����
; 

л. 98а – W
#�
; л. 102а – [��;  ��� .����; W
#�
; л. 104а – <�	
���, V��
, W
#�
; л. 104б –  

W
#�
; л. 109б – '	��; л.  110б и 111а – C	��
, '	��, h�,���, W
#�
; л. 113а – -	5
�; л.  114 

                                                 
510 Момировић, Васиљев 1991,  267 (бр. описа 78). 
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– -�
5�
; л.  117б – '�#
�� ���; л.  119а и 120а – '	��; л. 120б – X�	�5; л.121а – '	��; 

л.121б – c
��5�; л.  123а – X�	�5�; л.ист 123а – 124а – X�	�5� – F���	�5�; л. 125а – 

\	
( i�#�, F���	�5�; л.  126а и 127б – F���	�5� (фрагменти). До листа 137 је 

искључиво Бачка.  

Запис: л.  43б �P	��� �
�	�
	(
 �P	 �%�� \	
(��
� ���� D��
 �� W����	
�
 ���� I�M	M#M�M  1684  

На посљедњим листовима (некадашњим предлистовима) �� ���� �M � �M ���� i�#
. 

<����
	� (������ ��
� �
 ������ �
�� ����� ����� ������ �6" �P� � � ���� ��
�� (у 

продужетку другом руком) : � ��� 	�#� ������� �
 �
�� ������ ���� �� ��""" M �. � � ���� ��
�� 

Другом руком написана је година �M	M�M 1596 испод тога 

�����������% I�M	M�M   У 

продужетку X���� %� 	
��� ��
 �!� �������� � !	
�� .
����  

F�
 
�
��� %���� ����. Затим је другом руком написано – ��
 ���
 �!� � �������� � 

	�ћ� �
 �(� �� %�� ����
 �
 �
�� ���� 

Први запис објавио је Душан Вуксан,511 а остале П. Момировић, Љ. Васиљев.512 

 

Литература: 

Вуксан 1936,  220, бр. описа 81; Моšin 1956,  284; Михајловић(1965)  45, бр. 

описа 77;  Инвентар, 1119; Момировић, Васиљев 1991,  267–269, бр. описа 78. 

 

 

83.   Аматрол (Цетиње 83 ) – шездесете године XIV вијека  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру (149 листова, 

димензије листа 280x210мм, текст је исписан у два стубца по 205x70мм,  27 

редова).   

                                                 
511 Вуксан 1936б,   220. 
512 Момировић, Васиљев 1991, 269. 
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Писар, вријеме и мјесто настанка 

Писар и мјесто настанка нијесу идентификовани. Према воденим знацима 

рукопис се датира у  шездесете  године  XIV вијека.513 

Рукопис садржи одломке из Хронике Георгија Амартола. Почетак недостаје:  

л.  1а:  ... � �	�����(� ,� ���(� � �
	�(� �
	����
 �� ��
�� ����$� �������� (...); 

л.  2а (на маргини) :  � 	��� � 	��� �
�� 	���5� � (...);  

л.  4б  (на горњој маргини) :  % !	
(�
�� (...) – крај на л.  6б : � ����) � ��	
 

�
	�#)�� �����
(�� !� 	��� �����, ����	� !��� ��!� � ����) (... );  

л.  7а :  V
 �������
 ���	��� (...) – слиједе приче из Старог и Новог Завјета, 

затим о апостолима, о гоњењу хришћана   и тд. ; хроника се завршава текстом  о 

цару Константину (л.143а); на л. 143б је четврто Златоустово Слово о Јудејцима  из 

Маргарита. 

Рукопис нема крај.  

Записа нема, али на маргини једног листа постоји биљешка из које се 

закључује да се овај рукопис у неком тренутку налазио у манастиру Морача.  Не 

зна се када је и како рукопис доспио на Цетиње.  

 

Литература: 

Вуксан 1936, 220, бр. описа 83; Радојичић 1951,  335; Моšin  1956,  284; 

Михајловић 1965,  40, бр. описа 2; Радојковић, Пејовић 1964, 12, бр. описа 57;    

Инвентар, 29; Момировић, Васиљев1991,  269–270, бр. описа 79 

 

 

84. Слова светих отаца  (Цетиње 84 / Пива 33) – тридесет године XVII 

вијека  

Рукопис је српски, писан је на хартији, има 249 листова;  димензије листа су   

370x205мм,   29 редова на страници). 

                                                 
513 Момировић, Васиљев 1991,  269 (бр. описа 83). 
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 Овај рукопис је у скрипторију манастира Пиве преписао расодер Авакум.  

Рукопис је датиран по воденим знацима хартије.514 Записи који постоје у рукопису 

недвосмислено потврђују да је рукопис припадао Пиви.  

Слова светих отаца обрађују старозавјетне теме. Књига нема почетка, а 

састоји се  од 127 зачала.  

Књига нема завршетак. 

 

Записи: 

На листу 153б – �
 ���� ���. '������ �	�5��. C
 � ��
 �
 ������� �	���, �
�� !� ����
 ���
 

�
�� � � ����, �� %� #�����
 �� ��5� ����� �
�
���, 
 !�&5� ������� #��������. c�. [��
 � !����
 

�����
 ћ���	�& �
 5��� �����
. B �� ���� ��	�5� 
����...��#���� �
 
�
!��
 ... � �
	�!�5� �� 

�	��) ... � �� !��� � �
�� !��� ������� �
 (	���&��( %� �	������ !�	��
��� ��	� � �� �	��� 

!�&�� ��
�� 
�� � ������� � ������ �	
�
�� � ����
�� �
�� ���� � ��� �	
�� �
��� ���� 

�m��
, ����%� ��
�����
 ����
 
 �	��� %� �	������ �	�� ��	�. D� ������ ��
�� ������ �
5
 


�	
���
 � �
�� �
 �� � �����
 � �� ������ ������� �. D�.� ��
�
 � ��� ���
 � ��!��
 ������4, � 

��	� ���
. c�. -��
 ������4, ��� ���
 � �	� ���
 &ћ
 � ��
; ���� �� �
!	ћ
 �!� �
 	ћ
 �� �����
 

�

; � �� ���� !��� ������� V
	�&
 ;	���#
�, � �� !��� �
 ���� ��� �������� � �
�
 �� !�5� � 

���� ,��� ���5� �	��� �
�
��	��. 

На листу 206б на маргини записано: C
 � ��
 �
�
 � �	��	� �	��
; �� ���� !��� ������� 

4	
	(�... ��(
��� � !	
��&�� �����	��... -����� � D�(����� � �
�� �
 
�� !�)	����) 
� �	�5
 

�	�������� !�ћ�	��
5�. 

Лист 206б( на маргини)  - F�
 �	�5�� ��(���� �
 ���� ��	��
�� ��J�. 

                                                 
514 Момировић, Васиљев 1991,270 (бр. описа 84). 
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Записе је објавио Душан Вуксан.515 

 

Литература: 

Вуксан 1936,  220–221, бр. описа 84; Радојичић 1951,  335; Моšin 1956,  284;  

Михајловић 1965,  45, бр. описа 82;  Инвентар, 1437; Момировић, Васиљев 1991,  

270–271, бр. описа 80; Васиљев 2013, 113–143. 

 

 

85.  Чудеса пресвете Богородице (Цетиње 85/Пива ) – XVII вијек 

        Рукопис је кратко описан код Вуксана.516 Садржи 19 свешчица димензија 

150x110, са 29 редова на страници. Такође има и запис. Није евидентиран у 

Инвентару. Рукопис није идентификован јер није на мјесту. 

 

Литература: 

Вуксан 1936,  221, бр. описа 84; Радојичић 1951,  339; Моšin 1956,  284;  

Михајловић 1965,  45, бр. описа 82;  Инвентар, 1437; Момировић, Васиљев 1991,  

270–271, бр. описа 80; Васиљев 2013, 113–143. 

 

 

ББ. Панагирик Милешевски ( Златоуст) – (Цетиње – Острог) – крај XIII и 

почетак XIV вијека 

 Рукопис је писан на пергаменту, српскословенским језиком. Обим рукописа 

је 141 лист (димензије листа су  317x240мм,  текст је писан двостубачно, у сваком 

ступцу има 28 редова).  

Књига је оштећена,  недостаје јој доста листова који су исјечени крај хрбата 

из кога вире већи или плићи остаци. Остаци исјечених листова могу се пребројати 

и на крају књиге.  На почетку рукописа виде се остаци 19 листова, али су испред 

њих биле још најмање двије свешчице. То се да закључити по сачуваној 

                                                 
515 Вуксан 1936б,   221. 
516

 Вуксан 1936б,  220 (бр.описа 85).  
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нумерацији свешчица. Између листова 93 и 94 (данашње пагинације) виде се 

остаци још 14 исјечених листова.  

 На 94. листу доње маргине биљешка:  Узех 4 листа за Српску Краљ. 

академију 1893. године, 10. августа. Епископ Жички Никанор Ружичић.517  

Послије  97. листа су остаци 3 исјечена листа. Између 100. и 101. један. 

Између 107. и 108. исјечена 2 листа у хрбату. Између 124. и 125. 2 остатка. Између 

126. и 127. један исјечен. Између 129—130 један исјечен. Између 130—131 има 5 

листова који имају остатке само у хрбату. Испред 133. 1 исјечен. Између 135—136 

један исечен. Између 138—139 три листа исјечена у хрбату. Између 140—141 три 

листа исјечена. На садашњем крају књиге има 24 остатка пергаментних листова у 

хрпту.  

Затим долази лист додат у XVII вијеку. Данас књига има 141 лист, а 

недостаје јој још најмање 126 листова. Ова претпоставка није најпоузданија, јер су 

лијепљене залоге од хартије ради учвршћења листова у хрбату.  Да би се поуздано 

утврдио првобитни обим књиге, неопходно је пажљиво идентификовати текстове 

који улазе у њен састав. Према томе, потпуна књига имала је око 247 до 250 

листова. Листови су резани до хрбата.  

 На основу палеографске анализе утврђено је да је рукопис настао крајем 

XIII и почетком XIV вијека. Текст је писан уставним писмом. По свим 

карактеристикама,  овај рукопис је типични представник свога времена.  

 Овај панагирик обухвата слова, похвале и житија за мјесеце октобар и 

новамбар, као и за великопосни  и цвијетни  круг покретних празника. Текст 

почиње ријечима:  

л. 1а : (...))���� ��
#� �����,
45� (...);   

                                                 
517

 Према истраживањима Ивановне и Капалда, како наводи Турилов, сматрало се да се поменута 4 

листа налазе у Патријаршијској библиотеци бр. 318 јер су,писани су на пергаменту крајем XIII 

вијека, као и Милешевски Панегирик. Међутим најновији подаци до којих је на основу 

кодиколошке анализе дошао А. Турилов, упоређујући фрагмент из Патријаршијске библиотеке 

бр.318 са Милешевским Панагариком,  показују је да се та 4 листа не подударају ни по величини, 

нити по  палеографским одликама са Милешевским панагириком, тако да се фрагмент од 4 листа ПБ 

318 не могу сматрати дијелом Милешевског Панагирика: Турилов 2011, 336-337 (напомена 6).  
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л. 5а : c���4 �
 	�����4 ������4 n �
�
��& 4�
�����
, �#�, inc. -  Z�
�������� 	��5�� 

(...);   

л. 7а :  X���
 �
	�
 �Q ��". '���
�� �	���	�& !�������
 %����&, �#� !�
������, inc. - 

9
#���Q ����� �������� ����
 (...);  

л. 19б :  X���
 6)�
 �� ��". c����4 �
 	�,������ 6%
�
 �	������&. h#� !�
������, 

inc.  -   F	������7� ���#���� (...);   

л. 23а : -� ��,� ���� ���� �
 	�,����� 6%
�
 �	��6���&  � %���
 4�� �
(
	�4. h#� 

!�
������, inc. - -� ���� #���	���������4 (...)   

л. 25а : '���
�� 6%
�
 ��
����
�
 ���� �
 �
��� ����) 
����� ���	
 � �
��
. h#� 

!�
������, inc. - 9�!�� � ����� 	
���� (...);   

л. 28б : X���
 ����& �� ��" ���� �U#���4 ���
�� �
�����й���
 � �	��,��7 4��, �#� 

!�
������, inc. - ;
	����)��� ��#�������� � �
�����	���������� ... – текст је 

оштећен, недостаје бар 17 листова;  

л. 39а : '���� �	�����!�
�� %���
 �
5��� ... 
 �
�
����
��. �
 #�����4 ������4 

�	��
��74 ��
�7#��� �
5� !���	����� �	��� ���7 �
	�4. �#� !�
������, inc. - 

§!7#
� 4�� �	���,����� (...);  

л. 43а : X���
 %����!	
 �� �A". ���#���4 ���
�� �����	�&. �#� !�
������, inc. -  

X
s���&�� 4�� 	������ (...);  

л. 47б :  c��) ���
�� �6���	& 4,� ���� ����
 4�� �	�5��5
 � ����� 
����
. �#� 

!�
������,  inc. - F	�5��5��� ���
���� (...);   
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л.  48б : X���
 
����� �� �Y" ���� 6%
�
 ��
�
��
�� �
 ����������4 ��
�7 �%
�
 

�	������&, �#� !�
������ , inc. - ��� � ���,� 4��	� �)!� ����7�) (...);    

л. 51а :  '���
�� %���
 �
5��� 6%
�
 ��
�
��
�� ���� �
 ����������4 �	����#� � % 

�	���� � % ��!	7(� ,��
(� � % ��7(�, �#� !�
������, inc. - F
�� �	���& !��� � �
�� 

������ � �
�� �����  � (...);   

л. 55б : X���
 ��4�!	
 �� 
"  ���� ,���4 � (�,����4 ���7) !������
�6��� � #�������	��� 

����6 � �
��&�
, �#� !�
������, inc.  - ;
	����)�) ������� (...);    

л. 57б : X���
 ���� �� �6" �
��� 6%
�
 ��
�
��
�� ���� ��(�
��� �	���
 �
�	6&	(
 

���
����& �	
�
. �#� !�
������, inc. - -� ������ !	
��4 (...);   

л. 58б :  X���
 ���� �� �6" ���� �	
�� ���
�� 
�����
 >����
. �#� !�
������, inc. 

-  :������ ,� �!���
5� (...);   

л. 63а : X���
 ���� �� A6" ���� ���#���4 ���
�� 
�����
 � 4���
�6�
 �
Y�&. �#� 

!�
������, inc. - B &�� !7�
4�
 #)��
 ���7�� (...);   

л. 69б : X���
 ��4�!	
 �� �". ���#���4 ���
�� 
�����
 
��	�&. �#� !�
������, inc. 

-  -� %�� �	��� �� ��,� (...);   

л. 84а : X���
 
�����
 �� �A" ���� ���#���4 ���
�� 
��	�&�
 � �	��,��7 4�� ���#����� 

�7�5��� �� �	
�� �����������. �#� !�
������, inc. - W7�� �� ���	�4 (...);   

л.  96б : X���
 ���� �� �A" �������
��4 �
 �
���� ���
�� � �
��
�� 
�����
 (	����
 

� 4��
������
 6%
�
. �
 �	�� (	����7 ������5
��. �#� !�
������, inc. - ��� �� ������� 

n 
����� (...);   
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л. 99а : F	�����!�
�� %���
 �
5��� 6%
�
 ��
�����
��. ���� �� �����) ����������. �#� 

!�
������, inc. - §�� #)��� �
 #)��
 (...)   

л. 101а : -� ��,�� ���� ���� �
 ����4 ��������4, �#� !�
������, inc. -  C��� ��7�
4� 

�7 !	
��4 (...);   

л. 102а : -� ���7 �����7 �����������. ���� 6%
�
 ��
�����
�� % ���������. �#� 

!�
������, inc. -  F��4,� �	�,�� �
�
(��� (...);  

л. 104б : -� ���7 �����7 ���	���� 6%
�
 ��
�����
�� ���� % ����� ������. � % 

�	��)!�4��� ��!����(�. �#� !�
������, inc. - ¨��
 ,���� ��	�4 (...);   

л. 108а : -� �����) �������) 	����. 6%
�
 ��
�����
�� ���� % !��������. �#� 

!�
������, inc. -  9
 �
�� �	��� (...);   

л.  109б : -� ��,�� ���� ���� !�
,��
�� 4>	��
 % !��������. �#� !�
������, inc. - 

X������ ������ �	�����!�7�� (...) ;  

л. 114а : -� ���7 �����7 #���	����� 4����& 
��s
��	��
�� ���� % �	
�	� �������. �#� 

!�
������, inc. - -� �#�	
5�44 	�#� (...);   

л. 118б : -� ���7 �����7 ������ ��%	��
 ..... ����������
�� ���� % �	�� � % 

!���	�����. �#� !�
������, inc. -  9
 �75�44 �
�� ���� (...); 

л.  126б :  -� �����) �������) ��!���� ���
�� 4��>
��& 
	(�4�����
 
��s
��	��
��. 

���� % ���	�!���� �����
 �
5��� 6��
 (	��
 � % �%�>� �,� n 
	��
Y�& � % �������� � 

% ����� �����
 �
5��� �	�!���� �� �
��� � ����� ����� !7�5�4. �#� !�
������, inc. -  

c�� � ����� !�������4 ����� �
 ����� (...);  
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л. 135б : '���
�� 6%
�
 ��
�����
�� ���� �
 �����) �
(�� �	������
�� ���	����
 

�����
 �
5��� 6��
 (	��
. �#� !�
������, inc. -  C��� ����)!�4��� ����
& ���
 

(...);   

л. 137а :  '���� �	6��	6& !�������
. �
 ���7 � ����7 ���� ���	����& (	����
. �#� 

!�
������, inc. -  -��	����& ���� � �
#��� (...);   

Записи 

Лист 141б (додат лист папира) – '�& ����
 ���
��	
 ����5��� �
 
�"� ��% (%���� 

n������ � n ���
 ������%, �
���� �
 ��� �	������ n �����
 !��
 �
���	�,����� � �
�( 

!��U U�%,�
5�( 
����.518 

 Рукопис је из манастира Острог пренијет у Цетињски манастир 1961. 

године.  О томе не постоји никакав писани документ. Није познато када је овај 

рукопис доспио у Острог.  

 

Литература: 

Capaldo 1989, 209–252;  Инвентар 1038;  Момировић, Васиљев 1991,199–200 

(бр.описа 50);  Турилов 2011, 331-344. 

 

 

ББ. Дивошево јеванђеље (Цетиње – Подврх) – почетак XIV вијека 

Рукопис је писан на пергаменту, има 186 листова, димензије листа 225x 

165мм,  22 реда на страници. Садржи 32 свешчице са по осам листова. Недостају 

прве двије свешчице. Рукопис нема ни почетак а ни крај.  Текст је подијељен на 

Амонијеве главе.  

Ово четврорјеванђеље је почетком XIV вијека писано  за Дивоша 

Тихорадића. Писар је највјероватније из радионице Манојла Грка, јер је је по 

                                                 
518 Момировић, Васиљев  1991,  199-200.  
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рукопису слично Мостарском и Чајничком јеванђељу.519 Датирању рукописа 

допринио је помен   Дивоша Тихорадића на маргини. Дивош  је позната историјска 

личност која се помиње у двије повеље бана Стјепана Котроманића 1332. и 1333. 

године. У првој се Дивош помиње као свједок из Завршја, области између Врбаса и 

Дрине (сјеверна Босна). У другој повељи из  1333. године. Дивош је свједок у  

повељи Стјепана II Котроманића којом  дарује кнеза Вукослава и Гргура 

Стипанића.520 

На основу анализе језичких особина  овог рукописа, који је веома сличан 

Мостарском и Чајничком јевађељу, Ирена Грицкат је установила грешке које 

указују на грчко поријекло писара.521 

 Рукопис је познат и по свом ликовном украсу. У њему постоји  око 60 

сликаних представа. Од тога су 24 људске фигуре, 23 животињске представе, а 

остатак стилизовани иницијали. Од заставица је сачувана  само она која се налази 

на почетку Марковог јеванђеља. Она веома личи на заставицу у рукопису бр. 95 

(крај XIV – почетак XV вијека старе Народне библиотеке.522  Фигурални иницијали 

углавном упућују на садржај текста, често симболично (човјек са два сина 

представљен у виду удвојене фигуре са доњим дијелом тијела претвореним у 

биљку; прича о блудном сину у виду једне фигуре која држи штап са попрсјем 

друге на листу 150а). На сличан начин је приказана прича о фарисеју и царинику  

на листу 153б.  Два иницијала на листу 112а и 130а издвајају се тврдим цртежом 

изведеним шестаром подсјећајући на триод Георгија Анагноста523 и у Копитаревом 

јеванђељу.524 

 Ово је четворојеванђеље уобичајеног састава, али му недостају поједини 

листови.  

                                                 
519 Момировић,  Васиљев 1991,  22. 
520  Ћирковић1964, 90-91 
521 И. Грицкат 1961-62 , 252. 
522 Радојчић 1950 , 41- 42. 
523 Архив ЈАЗУ, III b 18. 
524 Национална и универзитетска књижница (НУК), бр. 24; Максимовић,(1983)  112.  
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Записи се налазе на маргинама  више листова 15б, 24б, 42 б, 132б 182а :  

C���5
 D�(�	
��ћ�, ��
 ����� C���5�, ����� C���5
. На листу, 66б �
�����.  

Овај рукопис су 1960. године у манастиру Светог Николе у Подврху (код 

Бијелог Поља) пронашле Јелица Ђурић и Рајка Иванишевић. 525 Рукопис је 1961. 

године пренијет у Цетињски манастир, гдје је изложено у сталној музејској 

поставци.  

 

Литература: 

Ђурић, Иванишевић 1961,153–160; Грицкат 1961–1962, 227–293; 

Максимовић 1983, 111–112; Инвентар 1889;  Момировић Васиљев 1991, 21–

34(бр.описа 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
525 Ђурић, Вујошевић  1961, 153-160. 
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II   Отуђени рукописи Цетињског манастира 

 Истраживања су показала да се један број рукописа који су некад припадали 

Цетињском манастиру или су у њему настали, данас налази у другим збиркама. Ове 

збирке се налазе у државама које су настале распадом  Југославије, као  и у више 

европских држава.  Како је један од циљева овог истраживања и реконструкција 

некадашњег рукописног фонда  Цетињског манастира,  на овом мjесту су 

прикупљени сви подаци до којих се у овом тренутку могло доћи. Резултати овог 

дијела истраживања изложени су  по збиркама.  

 

 

 

Национална свеучилишна библиотека у Загребу 

У збирци Националне и свеучилишне књижнице у Загребу чува се збирка 

ћирилских рукописа. Ове рукописе је 1955 године прегледао и описао Владимир 

Мошин.526 Том приликом Мошин је установио да се у збирци налази 36 ћирилских 

рукописа, 6 скупина старих аката,  12 старих писама,  те 28 јединица  новије 

књижевне грађе (XIX–XX вијека). Ћирилски рукописи потичу из  збирке Народног 

музеја која је била предата библиотеци 1874. године и из збирке Људевита Гаја коју 

је Библиотека набавила 1894 године. Шест рукописа ове збирке је, приликом своје  

посјете Загребу 1911. године, описао Б. Цонев.527 То су: одломак Четворојеванђеља 

(инв. 3346), Апостол (инв.4069), Цетињски псалтир (инв. 3349), Псалтир с 

последовањем (инв.3374), Служабник (инв.3361) и Симеонов типик (инв.4068). На 

основу записа у овим рукописима, може се закључити да сви потичу са територије 

данашње Црне Горе.528  

 Следећи рукописи су припадали Цетињском манастиру:   

                                                 
526 Mošin 1964, 163-233.   
527 Цонев 1911,  1-54  
528 Моšin  1964,  бр. описа 3, 4, 6, 9, 15, 19. 
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1. Симеонов типик  (R–4068) – трећа четвртина XIV вијека  

Овај рукопис је на основу палеографске анализе датиран у  трећу четвртину  

XIV вијека.529 Исписан је на пергаменту (305 листова, димензије листа 225x150). 

Рукопис није потпун, недостаје неколико листова. Језик је српскословенски.   

Садржај: 

Лист 1б : 9���!��
& �
�� �����
 �� ����7 ����7��, ����7� �� 	
�������) 	�5��� �
	�� 

�����, �� ������ 	
��7�(� ,�	���. X���
 ������	6
 
� ���� % ������� � �	
������ P��%��, 


��� ���#�� � �� �����). F���!
��� ������;530 Лист 2б :  (13. окт.) -  \ �	
������� 

%!����4��
, 
�� ���#�� � � �����);  Лист 3а : (11. окт.) -  \ ����� �!�	�, �
�� ����
 ��4�m 

�; Лист 5а : (15. нов.) -  \ �
#��� #���	��������� i	����
 	�,����
...; прекида се на 5б – 

�
 �����������, �� ��(�, �	��� � ���
�6
; л. 6а почетак псалма –!�
������ ���5� ��& 

�����
 �
 
����& ���
�6
 �m - из вечерње службе). У глави о празновању Благовести,  

ако падне на Цвијетну недјељу,  иза листа 25а недостаје један лист; л.  26а – ... �
 

������ ����
( 
����
��, ������� ��. Послије  глава које се односе на службе Великог 

поста и Педесетнице исписана су упутства о празновању светих великомученика: 

24. апр. – Свети великомученик Георгије, Свети  Јован Богослов;  8. мај –  о посту 

светих апостола, о Шестом васељенском сабору, о празнику пресвете Богородице, 

Крстовдану и тд.  све до листа 57б гдје се испод текста налазе три изворна записа. 

На л.  58а – ������ �	�%��
�� �������
�6
, �,� �� `�	��
���� �e��64 �
�	7 �	�����!�
�� � 

!������
�� %��
 �
5��� 
�7; л. 58б – ����
 ��#�	��
; л. 61а – ������7 ���6���; л. 66б – 

                                                 
529

 Моšin 1964, 164. 
530 Моšin  1964, 165. 
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�
�
��� 
�	�����&�; л. 67а – �
�
�6� �� �
�� �����
�� #��
 �,� �� 6�	�
���� ���7�( 

�%�
��	��. F���!
�� ������, &�� �
�� 4�� ���,�� ��(�����
�� $
���	� �� ����; л.  67б – 

�
�
��� �
�� ����!
�� ����
�� �
�
������; л. 83а – ����!
�� ������ �
�� #m���� � �P
����6
 � 

�( ������
�6
 – до листа 84а,  гдје се испод текста налази запис писара монаха 

Симеона. Садржај Јерусалимског типика иде по истом реду у типику архиепископа 

Никодима531 али превод је други, као што се види по насловима појединих 

одјељака.  На листу 85а – �������
��� �	m����
�� ���6
 � �!	
�6� ���� ���
, �
#��
� %� 

����
 �����!	
 �� ����
 
����
;  на  последњем листу  219а  – @����� ���� ������. У 

мјесецослову, од српских и словенских светаца, постоје: Јован Рилски (19. окт.), 

архиепископ Арсеније (28. окт.), Свети  Сава (14. јан.), Свети  Симеон (13. фебр.),  

Свети  Кирил  учитељ словенски  (14. фебр.). Од л. 220а – �������
��� �����
 ���74 

�" . ��. 9����& �m �) ,� #��� � ��������4 �P
�����6� ���
	
 � >
	��
...;  л. 302а – % ����( 

����5��( �	��
	� � �	���	
�����, ���#
)��( � �� ��!��7, � % !���	���#��( �	���6( �
�� 

��
����� � �� ���
� ��#�	
 � �� ��!���� �
 ���	�7; л. 303а – � ����( �m�� �
�� ��)� � �
���� 

�(  ����%�; л. 304б – � ����
�Q: ���7��7� ��
�� ��4�7� �� ���74 �".�� �����74 � 

���7(� 
������, � 	�,��
 (	����
; л.  305а – �
�
��� % �
��#�	�7. Текст се прекида 

ријечима: � 
!�� �
�
 �� �75��( !���� �
� ...  

Записи: 

л. 1а  :  ������ !�
������ � ��#�7 � ��	�5� 
���;  л. 57б  :  ��s
 � %Y��. C�s
 �. '�
�
 

W��� % ��� � �
 ��, 
���. W�,� �
� �
�����
�5
�� � ��
�5
�� �
, 
����; л. 58а – ������ 

!�
������ � ��	���, 
���; л. 84а  : �
�
 !���� % ��� � �
 ��, 
���. '6��%�� �%�
(�; л. 220а  

                                                 
531 Моšin 1964, 195-199 (бр. описа 19, са старијом  литературом). 
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:  ������ ������ � �
� � �������� .   �5�� �
 ���� �	
��� �
 �	
) � ��!	� �� �
�
���; л.  

202а – ... �
� �
� �����.  

Каснији записи из  XIV вијека: л.  1б : �� (	��
 !��
 !�
����	�7� � 

(	����)!��7� ��������  �)	�� !
�5��� �	��
�� � ����
 ����
	6
 �6� ����, ���� ,� !� 	��
, 

�!�
�
)��� ,� �%��
 ����) �����) � ����	��) � �� 	�!���� ����4, %� #��� ,� � �	�#��), �� 

����, J� %� ��. 6880–1372 ������
 
�. �������� ,� �%��
 ����#����� �	����� ��. ��������� ,� 

�	����� %����� % ��	�, % ��	�. @����� ��
#� �%��
 � %�� ��	���. Запис је објавио с 

погрешкама, изоставивши један важан податак, Цонев.532 Запис је у таквом облику 

преузео Стојановић, а грешке је установио Мошин.533  

На истом листу, брзописом XIV вијека, налази се попис књига архијерејске 

цркве:  @���� �	����
: �� �
���	
, �� %(�
��
, �� ��
����6� � 
�����, �6��	�6�, ��������6��, J� 

���
� ����
, �	�%�
, �	
���
, �
��
, %��#���, �����. На истом листу слабои видљив 

запис – %#� ��������... ����
 ���	�
 ��... ��... ���
	�... �	�� �
... 

На листу 1а – W���	����
 ������
. На предлисту залијепљеном на корици – � �! ���� 


��	��...F������ �� W�,� �� ���� ������ ����. F��������� � ����	%� � �����... �� 	�������� 

� ��� ... даље нечитко. 

 Запис о смрти војводе Ђурђа Балшића 1372. године,  показује да се овај 

рукопис већ у то вријеме налазио  на територији Црне Горе.  

НСБ је овај рукопис откупила од Велимира Гаја 1873. године; тада је 

рукопис заведен под инвентарским бројем који се и данас наводи као његова 

сигнатура. Наведени записи потврђују да је рукопис некада припадао Цетињском 

манастиру. Могло би се претпоставити да је  рукопис био донијет из  неког од 

                                                 
532 Цонев  1911, 49.  
533 ССЗН  10 019; Mošin 1964, 167. 
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манастира са обала Скадарског језера приликом оснивања обитељи на Цетињу 

1485. године. Овај рукопис је нестао из манастира између   1830. и 1873. године. 

Кухарски је Симеонов типик прегледао приликом свог боравка у Цетињском 

манастиру, те га је унио у попис манастирских рукописа (1829), 534 а поменуте  

1873. године рукопис је из приватних руку откупљен за загребачку библиотеку.535 

 

Литература: 

Kuharski 1829, 127 бр. описа 4; ССЗН VI, 10019; Моšin 1964, 195–199, бр. 

описа 19; Цонев 1911,  49, бр. описа 6;  Инвентар, 1535.  

 

 

2. Псалтир са тумачењима (R-3349) – прва четвртина XV вијека 

На основу водених знакова хартије, овај рукопис је датиран у прву 

четвртину  XV вијека.536 Рукопис је писан на папиру, има 216 листова чије су 

димензије 275x210мм, са различитим бројем редова. Текст је писан у два ступца; 

језик рукописа је српскословенски.   

Водени знак хартије код повеза је из 1540. године тј. из времена  кад је 

књига била укоричена. 537 

Почетак рукописа је оштећен, текст започиње тек у осмом стиху  другог 

псалма (����&��4 ���4 � %�	�,
��4 ���4 ����� �����.  На л. 115 – 116  налази се  Слово 

о крсном знамењу, које је видио Константин Велики. Недостаје наслов у првим 

ријечима који су били на оштећеном делу, текст почиње  ријечима: ...��)#� ,� ��� 

�����6 ���� �	�!7�� ���. -��� @���
�����, �
	� ���,���� 	
�����..., а прекида се на 

листу 116б ...� �
�%� �	�	�#��6� ��!	� ���� � ����6��.... 

                                                 
534 Kuharski 1829,  126, бр. описа 4. 
535 Моšin 1964, 178-180, бр. описа 6. 
536

 Моšin 1964,178. 
537

 Моšin 1964,178. 
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Записи 

Предлист 1 иза корица: латиницом: ,,Velimir Gaj 1873 , (аутограф) 

Предлист 3 – N-5 сигнатура Гајеве библиотеке 

На л. 216 б, старим мастилом и руком : ;	���
 ���6��
, .�,�
��� W���	����� 

На листу 1б  белешка  из XVIII  вијека: C��� ��� ����
 ���
 �
�	�
	(�� ,� @
������� 

���	��� �� (	!
���. Радослав Грујић је сматрао да се белешка односи на српског 

патријарха Калиника (1691–1710). 538 

 Рукопис је откупљен од Велимира Гаја.  

 

Литература: 

Kuharski 1829, 130 бр. описа 6; Моšin 1964, 178–180, бр. описа 6; Радојичић 

1950,  57–65; Цонев  47, бр. описа 1;  Инвентар, 1396. 

 

 

3. Фрагмент из Псалтира  

То је свега један лист, који се налазио у Симеоновом типику, те је заједно с 

њим и доспио у Загреб. Претпоставља се да је овај лист фрагмент рукописа који се 

такође налазио на Цетињу. Фрагмент потиче из рукописа  писаног  на хартији,  а  

датира се у  XV  вијек.539 

Писмо уставно,  са полууставним облицима.540 

Сачувани дио текста иде од псалма LXXX, стих 16 �
���� ���
 �
���  до 

псалма LXXXIII, стих 2 ...���	
���
�� � % !��� ,�6...! 

Записа нема. 

Литература: Мošin 1964,180(бр.описа 7). 

 

                                                 
538 Цонев 1911, 47  (бр.описа 1). 
539 Моšin  1964,180 (бр. описа 7). 
540 Исто.  
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4. Цетињски Апостол (R 4069) – средина XIV  вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на пергаменту; има 190 листова, 

чије су димензије 258x175мм,  25–26  редова на страници. Недостаје свега 

неколико листова (један на почетку прве свешчице, посљедњи лист 14. свешчице,   

један лист после  158. листа, једна цијела свешчица послије  л.  150).  

Владимир Мошин је, на основу палеографске анализе, рукопис  датирао у  

средину XIV  вијека. Повез рукописа је позни, рукопис је био повезан у нове 

корице 1628. године, како је означено у запису на предњој корици.  

 Садржај рукописа је уобичајен; у синаксару нема ни српских нити 

словенских светаца.   

Записи: 

X�����	�5�6� ��
�7 �
���� 541 Каснији записи на листу 190б: �� 
����� �������.... ��... 

��
... �%� >����%� %� ����� (
... Другом руком: �� �
 � ��
 �� ���� ��	�����-7135 (1637) 

W��� ћ���5� �� 5��	���� � �� �� ���% �	
��5� �	
�
 ���	��� ����� ��
 ��	���
���
 �
	
 

	������
 ����5���
.542 

Ego Paulus... исти Павле се потписао и на предњим корицама. На листу 16а 

исписана је латинска молитва: Ave Maria gracia plena dominus pecum Benedicta tu in 

mulieribus et Benedictus fructus ventris Tui Jesus. Sancta Maria mater dei ora pronobis.  

На предњим корицама: �� ���� %� !���
 ��	����� %� 	�,�
��
 i	����
 ��(��"�� �) �����) � 

!�,
�
���� ������ ��
������� 
������ %�	
�� �������� ���
5� 	
����ћ� �
 ���
 �����
	
 

%�
 ���	
 � �
��	� ���	����� � �
 ��) ���5� � �
�� 	�!	��� �	�5�. F������� ������ 	�������, 

!��� �
 �	���.-� ����  � �(���
� �	��
�� � ���
	� 	
�����ћ� ����
 
�����
 �6� �
��. 

                                                 
541 Цонев 1911, 49 (бр. описа 4); ССЗН III, 3927, вјероватно је споменут и грчи запис са листа 122б;  

Моšin 1964, 176. 
542 ССЗН IV, 6673-6674, ССЗН IV,6708 
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C
 � ��
�� �
�� ���� !�(� & ����
	� �
�
��	���� ����
�� � ���(�������� ��	
����� �� 

�����
( ����
 �
	��
 
� �
� 1661.543 

Записи на задњој корици: �
 � ��
 ����
 �	�(��� 
�� (���� ���6 �	�������� ���
��� 

��!����� � Y�%>
�� (����
�� �� �
��� �	
� ћ��	 %!
 �
 ����� %�� ������ ��� �
��� �	����(��� 

� � ��#�� ����(%� �
 ��� #
�. D���
 %!	���(��� !����)!
��
�� �������
 ��(
��
 �,� �� �
��� 

�)�� ��� ��	
��) 1690, 
 ���� �����
� ���(%� ���� #������ �
������� �  ���
������ 

����
�� #
����� 
 	��� �
��#� %����� % �)�� �
�.544 

W��� %!���	� �
��
 �� F��� �� �� �	��� 1703 �
 ����� ������ �
� ��!	�� 	�ћ�.545 

C
 � ��
� ���
 !�(�� ���	���� �� ����
	��� ����� 	
����
 � !�	�#�����
 � 	�!� !�(�� ��
	�� 

��	�� � ����
5�  ������ �� ����. h� �� �	��� !�(� & ���� �%� 	��������� �
��	 � ���� 1703. Поп 

Јов је из манастира Крушедола. B �����
( �� ћ��	�� �	�,�� ���
 ���� ����.546 

На листу 181а налази се биљешка професора Радослава Грујића који је 

прегледао овај рукопис:  Прегледао и палеграфски описао овај апостол у Бјеловару 

пред Божић 1907. Радослав М. Грујић, професор и катихета.547 Уз наведени запис 

из 1627. године из издања ССЗН IV 6674 стоји примједба да је Радосав Грујић 

констатовао да се рукопис налази у власништву извјесне госпође Ленке Радуловић 

из Загреба.548 

Рукопис је по Мошиновом сазнању некад припадао Цетињком манастиру. 

Према записима касније је завршио у Бјеловару а затим у приватном власништву 

                                                 
543 ССЗН IV, 6925  
544 ССЗН V, 7178. 
545 ССЗН V, 7297. 
546 ССЗН V, 7298. 
547 Моšin 1964,177. 
548 Моšin  1964,  178; Цонев,1911 бр. 4, 49. 
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извјесне Ленке Радуловић из Загреба, која је највјероватније уступила овај рукопис  

Националној свеучилишној библиотеци у Загребу, гдје се и данас налази. 

 

Литература:  

Мошин 1964,  175–178, бр. описа 4; Цонев, 49, бр. описа 4;  Инвентар, 63. 

 

 

 

Државни историјски музеј у Москви  (ГИМ) 

   

У  Државном историјском музеју у Москви идентификован је један рукопис 

који се у једном тренутку нашао у цетињској збирци. Идентификовала га је и 

описала Климентина Иванова,549 те су основни подаци наведени према њеним 

истраживањима.  

Зборник – Богородичник Маре Лешеве ( Црнојевић) (ГИМ № 3483) – 

1425.г.  

Рукопис је  писан српскословенски језиком, на папиру. Овај зборник има 

196 листова, формат листа је 4о,  са 19 редова на страни.  Свешчице које чине 

кодекс рукописа садрже 8 листова. 

Филигранолошка анализа овог кодекса није урађена. Рукопис је,  према 

запису на л.195б,  писан по наруџби Маре Лешеве Црнојевић, супруге Леша 

Црнојевића, стрица Ивана Црнојевића, брата Стефана (Стефанице Црнојевића). 

Рукопис је исписао  јереј Арсеније, у храму Успења Пресвете Богородице на Кому 

(задужбини Црнојевића), у вријеме владавине деспота Стефана Лазаревића 1425. 

године. 

Зборник садржи текстове посвећене Богородици: 550  

                                                 
549

 Иванова 2002,  211-229 
550 По садржају му је близак рукопис бр. 53 (крај XV - почетак XVI вијека) манастира Никољац код 

Бијелог Поља: Иванова 2002, 228; Мошин 1954, 697. 
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л.  3а :  9
#��
�� � !����� #����6
 ���� �	
�����%� �	�#���6� ��
�7#��� �
5� 

!���	����� � �	��� ���� X
	6� (...);  

л. 3а–19а :   X���
 �����	�
 �� �" ���� ��%�
 
�����
 % 	�,���� ���6� !���	����� 

(...);  

л. 19а–20б :  B%
�
 
	(6������
 V�
�%����
��, ���� ��(�
��� �
 	�,����� �	�#���64 

��
�7#��� �
5� !���	����� � �	��� ����6 X
	�� (...);  

л. 20б–36а :  :��	�
 
	(�������
 �	���
�� �(�)�� ��(�
��� �
 	�,����� �	�#(�)���4 

!���	����� � �	��� ���7  X
	��, !�
������ %��#� (...);  

л. 36а–51б :  B,� �� �����(� %���
 �
5��� ��	�
�
, 
	(�������
 ����
����
 �	
�
 �%�� 

% ��������6 ���

 �������, !�
������ %��#�.  

л. 52 - 65 :  <��	��
 ������
 ���������
�� �%�� ����6 !���	����� ���
 �	�������

 !�6 �� 

��	��� %�� ���(� 	��������. W�
������ %��#�. 

л.  66а, 69а–79б, 73а–74а, 193а, 194а :  B,� �� ���6�(� %��
 �
5��� ��%	�
�
 �%�� % 

����� !���	����� ���
 ������
 !�6 �� �	���� �	��� ���%�� ��� ����
 	��������
. 

!�
������ %��#� (...);  

л. 74–78б : '���
�� �%
�
  ��
�%���
�� ��(�
�
 ���� !���	����� �
 ���	�
 �� 	�,����� 

(	�����. .��5� �
 �����
��� (...);  

л.  78б–84а, 86а, 85а, 87а, 88а–90а, 96а, 92а–96б :   F��

��� � ������,����� �Q !���� 

!�6�5�4 %�� ������	
�� �	�����& �	�#� ������
 Y�%>��
. i��
�
������� �	�#���6� 

��
�7#�� �
5� !���	����� � �	��� ����6 �
	��, !�
������ %��#� ...;  
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л.  96б, 91а, 97а–104а : '�
�
��� ,������
 � (	���
������ % ����� �����
 �
5��� 6��
 

(	��
 � �	����7� !���	����� � �	��� ����6 �
	�� ...;  

л. 104а–111а :  X���
 �����!	�
 �� Yx ���� ����  �
 �
#���� ����� 
��� ���
 �
#��� 

�����) !���	�����, !�
������ %��#� ...;   

л. 11а–121а :  X���
 >��	
	�
, �" ���� 
�>���(�
 ������
 �������
�� ���� % �����) 

W���	����� � % 
��� �	�	�#��� � % ������ �� ���� 	�����
 ...;  

л. 121а–137а :  F����� ������
 %�� �	���
�� ��
��
 ��,��
 �� �����
��� &��&)�� 

�	��
��� !�6�5
�� #)���. Z��
 ��	� � �
	�
	� �
	���)�� �	
�� !	
��) %�	�,�5�. B,� � 

����6!�5� � !�,��� ������ ���5��� !�5�. <	
� ,� ���	�,���� �!�)����. B %�� ���� ����!�� 

��4�� !�
���
	���� ����
��� ���� �� ������4. W�
������ %��#� ...;  

л. 137а–143а :  X���
 �
	�
 �� ��x �%�� �%
��
 ��
����
�� �
 !�
��������� �	������ 

!���	����� ...;  

л. 143а–163а : B,� �� ���6�( %���
 �
5��� �%
��
 �
�
��6�
 ��%� �
 !�
��������% 

�	������ ��
�7#�� �
5� !���	����� � �	��� ����6 X
	��, !�
������ %��#� ...;  

л. 163а–183б :  X���
 6���
 �" �%�� &��
4 ���� � �	��� � ���� �� �,� &�� � ���

 	��
 

!���	�����. &,� ��,� �� ������ ���#���. Z�,� �� -�
(�	��(� ����
�&)� � !�
������ %��#� 

...;  

л. 183б–192а :  X���
 
������
 �6", ���� ���
�� B%
��
 W������
 �
 ������� ���6� 

��
�7#��� �
5� ����,�� !���	����� � �	��� ����6 X
	��, !�
������ %��#� ...;  

Записи: 
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л. 195б :  '�
�
 ��	5����) !���� �
)������ �� �
#��� �����. - ���
 !�
��#����
�� � 

�	�����
�� � �� ����� �	
���
��
�� � ��
�
�� �����
 ��>
�
. 
���	�,
��
�� 	�!��� � 

�	���� � �	
�4� ���	��6�� � ���� ����	�). �
��
 � �
 ����
 ����������� !����)!����4 

����,�� X
	� [�5��� !��� �
 ) �	����� 
����, 
 ��
 ������	�5��� 	
! ���
( 6�	�� :	���� 

���) �
 %���� � !	
��� �	�#��
)�� ��	
��&��� 
 �� ������, �� �
#� 	����� !��� �
 4�� 

�	����� 
����. -� ���� J". �". �". �". ����
 �)��
 ����
 � �
 ����
;  

л. 196а :  -
 ��� %���
 � 7�
 � ���
�� ���(
 � ��������
 �
 �� !��� �	�#��
 ����,�
 

!���	����
 ,��
)���� #
���� ����
 ����
 ��. W��� �
 ��������Q � ��) ��
�5
�� � 

�	�#��
)�
�� ) � ��4, ��	��
�� � �������
�� .����
 ������
 �
 ��������� �
 �
� ����, 

��!
��� �� ��#��� ����, '�� #	�
( �   �	x#x�x (1689). (Оригинални потпис владике Рувима II 

Бољевића, црногорског и скендеријског митрополита.)    

л. 196б : ����  �	"6"�" �������
 ��
���
 �P	 -�
	��� % ;����&.( прва три слова су 

тајнопис – � одговара �, � одговара 	, тако да је ријеч ��	���
 што значи 

хиротониса се владика Висарион, а година је погрешна 7113 (1605), прије ће бити 

да је  � ҃	"�"�"  (1685) која одговара времену када је столовао црногорски владика 

Висарион.551 

л. 1б :  �& ����
 ��� �������
 Y�%���� �	���
(
 � %���
 �
 X
��
(� � ��	
 �
�
��	
 

���	������ ;������ c�	���
 <�	� �
���.  

Писано највјероватније у XVII  вијеку. На листу 2а биљешка из  XVIII – XIX 

вијека: ,,Мужу благочестивому усредствујеть Иоань.И сей мужъ естъ  Иаковъ, 

коего сохранить Богь“;  

                                                 
551 Иванова 2002, 227. 
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л. 195б у доњем дијелу : !�
������ ����� �����
 	����� !�
��� �����(�� ������ 

������� �� !�,� ������� ��;  

л. 196б :  !��5� �� �
 �� �	��� !��
���� %�� !��!�,��6( #�� % ��	... &�
 ����!� 

Историјат рукописа:  

Рукопис је припадао Ивану Црнојевићу (монашко име Јов), који је умро 

1490. године и био сахрањен у  Цетињском манастиру.552  По Ивановој смрти 

рукопис је  постао власништво манастира.   У рукопису је сачувано више записа, 

који се односе не само на сам рукопис, већ и освјетљавају збивања у црквеном 

животу  Црне Горе.  Тако запис из 1685. године биљежи  хиротонију владике 

Висариона Бориловића. Владика Рувим Бољевић  уписао је своје име 1689. 

године553. Ови записи свједоче о томе да се рукопис тих година свакако налазио у 

манастиру. Претпоставља се да је касније доспио у манастир Подмајине, одакле је 

посредством  Вука Караџића доспио у руке руског колекционара Павла Шибанова. 

Климентина Иванова установила је да је овај рукопис био изложен на изложби коју 

је  1913. године организовао московски Археолошки институт; изложбу је пратио 

каталог у коме је, међу других 11 датираних рукописа,   био приказан и  овај 

зборник.554 Рукопис се данас чува  у Државном историјском музеју у Москви , а 

сигнатура му је  ГИМ  № 3483.555 

 

                                                 
552 ССЗН III, 5226. 
553 Година је погрешно протумачена или написана јер се владика Рувим II Бољевић упокојио 1685 

године. Његова смрт је забиљежена у једној рукописној књизи Богородичник из збирке грофа 

Уварова, коју нијесмо успјели да идентификујемо, а која се у једном периоду нашла у Цетињском 

манастиру. 
554Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Указатель Т. 1, 

вып. 2, Москва 1986, 16-19. 
555  Иванова је исправила раније погрешно датирање овог рукописа:   Ивановна 2002, 211 (напомена  

1). 
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Литература: Ивановна 2001, )  211–228, Рукописньие собранија 

Государственној библиотеки СССР имени В. И. Лењина. Указатель Т. 1, вьип. 2, 

М,1986, 16–19. 

 

 

 

Аустријска национална библиотека у Бечу (ÖNB) 

 

1. Молитвеник – требник   (ÖNB cod. slav. 79) 

Језик овог рукописа је српскословенски; рукопис је писан на папиру (185 

листова, димензије листа 190x130мм, 17 – 20 редова на страници). Први је лист из 

познијег времена (вјероватно је замијенио изгубљени или оштећени први лист.)   

Рукопис је преписао грешни дијак Никола  1504. године, о чему је оставио 

запис на листу  95а. 

Самом требнику претходи текст о томе како треба примати оне који из 

латинске вјере прелазе у православље и повијест о 12 петака.  Затим слиједе 

молитве и чинови који чине устаљени дио требника: чин крштења, чин погребења, 

чин исповијести, молитва по рођењу дјететовом, молитва за мајку послије порођаја, 

молитва за дијете у осми дан,  изношење литије на великој вечерњи, чин великог 

освећења воде на празник  Богојављења, молитве за оснивање дома, молитва за 

освећење хране и тд.  

Записи: 

На пола чистог листа написана је азбука, на листу 126а, а на листу 131а 

титула Романа владике црногорскога и приморскога. На листу 95а – � 
�� �	�5�� 

�����
 �� ��
��� ���
 �� ���� ��6� �	������	� ���� 	
��#�.  

Историјат: 

Рукопис је припадао Цетињском манастиру што се види из  записа у коме се 

владика Роман  потписао са титулом ,,Черногорски и приморски“. Највјероватније 
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у XIX вијеку рукопис је доспио у Бечку националну библиотеку посредством Вука 

Караџића, који је продавао српске рукописе иностраним библиотекама.556 

Литература: 

Birkfellner 1975, 274–275 (бр. описа II/104);  Стојановић 1890, 203;  

Яцимирский  1921 70–73 (бр. описа 49); ССЗН I, 395; ССЗН II, 4600. 

 

2. Минеј за фебруар – (ÖNB cod. slav 12**) – 1565. година  

Рукопис је писан српскословенским језиком, има 179 листова (димензије 

листа 300x200, димензије текста 225x130,  28 редова на страници). Рукопис је 

потпун.  

Рукопис је датиран записом писара (л. 179а), у коме стоји да је  Никифор 

калуђер 7073.године (1565) преписао овај минеј у  храму светог чудотворца 

Ахилија (данашње Ариље). Писање овог рукописа наручио је Висарион, игуман 

поменутог манастира.  

 Рукопис је уобичајеног садржаја, а има и Теодосијеву службу светом 

Симеону Српском (13. фебруара).  

Лист 179б – 1682. година, запис Арсенија III Чарнојевића (1669–1690), 

пећког патријарха свих Срба и Бугара који је поклонио овај рукопис манастиру 

Рођења Пресвете Богородице на Цетињу. 

Записи:   

Лист 1а – 
��s
��
	� ���
# �� ���� �	#"�  (1687);   

-� ���� �	#x� – 1687 �
�� ���� � 	 #�x ����
 
������
 �	��� ���#�ћ ���� � ����
 �	������ 

���	��, � !� �
 �
 ���� �
�
(�. ��
 
�
 %��#���ћ.  

На посљедњем листу 179б :  
	����, !�,��) ������) �
�	�
	(� ���� ���( 	�! � !��
	 � 

�	�#�� ��5�� ����,� �
 � ��
 ��� ��	���� 
	(�������� ���� 
	���� ��������� �	��
����� 

����� ������� �	��7 � �	���,7(� �) ��5��
������) ����� ����� ����
 >�	�
	
 ����� �	��7 

                                                 
556 Опширније о трговини старим рукописним и штампаним књигама:  Пекић  1985,   158. 
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�������� (	
�� 	�,�
��� �	������ !���	����� � ��� 4 ������� %�� �� ����� �	��7 �
 !����� 

�	������ � ���
�� � �
 �� !����� ��
	���
 �	����
 !���	��
 �
 �	
5���� ��� �� ���
 ��,� 

�75� 	�#���� �	���� ��	�� � ��������	�� �� ����(
��& ��4�� � �%���
(� ��4) 	���) �� ���� �	#. 

: %�� 	�,����
 (	����
 �(�"� (1682);  

i	��� �
#��� � �����Q ����� �
�
 � �	Q,
�
 �
  �Q ������#��6 �Q ���� ������ 
���� 


���Q 
���Q �6 ����
 >��	�
	� ��
 ������	�5�7 ����>�	Q ���
( �Q (	
�� ���
�� 

#)�����	�
 � 
	(6�	�
  
(6��
 �	� 	��� ��	
����, ����������Q ������
 ��
	�%�
 6�	����
(
 � �Q��� 

!	
���
 �
 
�� ��� �	Q���(Q ������Q !�����6� �
���%�� %������ �) ��7�� %� ���� ��� 

���
�� 
(��6
 �
 �� � �Q ���� ������ ����7�Q, ��� � �Q !����� ����, �	����� 
�� #�� 

!���� ���	�5���, �)!�� 	
�� (	�����, 
 �� ��Q����, �
 �4 ��
 ���� ������ � �����
�#��, 

!�
��������7 !�
�������� 
 �	������ �
 � �
 �
��#�� ����6 ���(�  �� ��Q����, �� 

!�
��������, ��
 !�6�� �� �����������6 	%,����
 �����6 �������, �� ��
 � %�� !7�& �Q ���, 

�. ��", �Q 	��� ��#�( � �Q 	��� ��	�57(���. -���7��� �
�
 �Q ���� ���
 
����.  

На корици следећи запис: ��
 ��
��� �
����, �
 � ��
 �
�� ��5��Q � �
�
��	Q �
 ������ 

�� ��
�Q �
 ... 

 У рукопису је евидентирано више кратких биљешки из краја XVII вијека.  

Рукопис је, као што се види из Никифоровог записа, писан за храм Светог 

Ахилија. Не зна се како је патријарх Арсеније III дошао у посјед овог рукописа, али 

он га је поклонио Цетињском манастиру  1682. године.   Рукопис се све до  XVIII 

вијека  налазио у Цетињском манастиру,  а затим је био пренијет у манастир 

Подострог код Будве гдје је једно вријеме, почев од владикие Саве Очинића, 

владике  Данила Петровића и других митрополита из куће Петровића закључно са  
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Петром II Петровићем Његошем,  била резиденција црногорских митрополита.557 

Највјероватније је одатле, посредством Вука Караџића и његових сарадника – Вука 

Врчевића и Вука Поповића – доспио у Аустријску националну библиотеку у Бечу, 

гдје се и данас налази.558 

Литература:  

Birkfellner 1975, 305–306 (бр. описа II/127);  Стојановић 1890,  196;  

Яцимирски 1921, 98–100 (бр. описа 76); ССЗН I, 1794, 1882 и 1883. 

 

 

3. Законик – збирка канонских правила – (ÖNB cod. slav. 113) 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру, има 124 листа; 

димензије листа су 135x100мм, димензије текста 100x60мм, са променљивим 

бројем редова на страни (16–19).  

 У рукопису се на листу 28б налази запис црногорског митрополита  

Мардарија из 1639. године, те се претпоставља да је он у то време отприлике и био 

преписан. Има додатака из  XVIII вијека.  

 Рукопису недостаје почетак; на првом листу се налази  молитва  за 

исцјељење тјелесних и душевних болести (без почетка); овај дио завршава се 

чином миропомазања болесника. На  л.  15–21 налази се астролошки календар; 

затим слиједе предсказања према положају мјесеца за све астролошке знаке. На 

листу 29а–36б су правила литије: #�� !��
��� �
�� ����!
�� �(�����  �	�� �	�� ��
����� 

������� �) �	��� ����) �	
����) �� ����5
��� ��� #��� �!��5���
 �	�
 ��� ������� ��� ����� 

�	
���. Лист 37а–38б – књига пророчанстава са другим мањим текстовима о добрим 

и лошим данима у години.  На л. 44а–111а – увод у тајну покајања и правило о 

казнама, епитимијник – списак закона о црквеним казнама; л. 51а – избор 

законских правила за духовнике, правила Јована Посника, и тд.  
                                                 
557  Мартиновић  2002, 31- 32. 
558 Пекић 1985,  158-163. 
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Записи 

...���(� ��	� � �
����, �
 �� !� ��!	�. F����� ������ ����� �...���	�) X
	��
	��, ������ 

#	�����	��� � �	���	�
 ����,� ��5�� 

Рукопис је свакако припадао Цетињком манастиру, о чему свједочи већ 

поменути запис,  јер се на њему налази запис црногорског владике Мардарија из 

1639. године. Вук Караџић је вјероватно и овај рукопис продао у Беч.  

 

Литература: 

Birkfellner, 1975, 196–199 (бр. описа II/72);  Стојановић  1890, 206;  

Яцимирский 1921, 231–231 (бр. описа 149); ССЗН I, 1320. 

 

 

4. Апостол кир Рувима Бољевића – (ÖNB (cod. slav. 39) – 1682. година  

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру, има 296 листова;  

димензије листова су 278x195мм, 23–24 реда на страници.  

Рукопис је датиран записом, из кога се види да је био преписан 1682. године 

у  келији Успења пресвете Богородице у близини манастира Свети Павле на Атосу. 

Књигу је наручио митрополит Рувим II Бољевић. Писар се звао Василије.  

Ова књига устаљеног састава, садржи Посланице апостолске и Дјела 

апостолска.  

До средине XIX вијека рукопис се налазио  у Цетињском манастиру, затим 

је доспео у Котор, па затим у Беч.559 

 

Литература: 

Birkfellner, 1975, 117–119 (бр. описа II/34);  Стојановић 1890, 200;  

Яцимирский, 44–45 (бр. описа 28); Харисијадис 1970,   327–336; ССЗН I, 1788; 

ССЗН II, 4470. 

 

                                                 
559 Birkfellner 1975, 117 (бр. описа II/ 34, cod.slav. 39). 
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5. Житије св. Саве и Симеона, ÖNB (cod. slav. 25) – XVI вијек и  

1663.година  

Рукопис је писан српскословенским језиком, има 245 листова, чије су 

димезије 288x194мм; димензије текста износе 215х130мм, са 24–26 редова на 

страници.   

Рукопис је конволут састоји се из два дијела; старији дио (до листа 185) је из  

XVI вијека), а млађи је из 1663. године. Рукопис садржи Теодосијеве саставе:  

Житије Светог Саве (л.1–156), Похвалу Сави и Симеону (л.156–184)  и Житије 

Светог Симеона (184–245).  

На почетку рукописа запис: �� ,���� ���
�� 
�� 	����
 %!����� �
 �
��� ������ 

�	!
�� �
 ��� ��
����� �������ћ� ���������� �	�������
�� ���	������
 ��	 �
���
 ������ ���
 

	���) ,� ������	�5�
�� �	������	
 	
>
��
 &����ћ
 �������� ���
 ���
 �������.  

На л. 184а из 1699. год. на крају похвалног слова  Светом  Симеону и Сави :  

�
 ���� ����� ����
 �)�6
 J�� ���� �
 �����) ���� %���� �
 4�� �4���� �
�� ����� �� 

���5��
���) ����� ,��6� ���
�� 
�� �	�
�� �
	��#��� ��
���
 ������� 
�� �	������� 

!�
�� !��� 
 !	
���) �	���,��� 6� ����� (	
�� 	�,�
��
 �	�#���� !���	����� �
 ������ � 

��� ћ� 
� ���	
��) %���
�� %� ��� �65� 	4#��
�� (	
�
 �
 !��� �	����� %� �����
 !��
 

����	,6���& � �
 �� !���� �
 �	
5����� ���� ���
 !���	����
 �
 ���� ������ ��
	���
 


���.  

 Запис у другом дијелу књиге, из кога се види да је рукопис преписан  1663. 

године на Светој Гори: �� ,���� ���
 � �� ����� ��	� 
Y%�
 �
 ���� �����
���7 �
 

���6� ��
������� ���	� ��������6�� ��������
 �P	 ����
	�
 6�	����
(
 	���) ,� ������	�5�
�� 
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� (���
�� �� ��%�4 �PY��6
 	
���	
 ������ ����
 ���� !7�6
 � 	��� %� ���
�� ,� ���������
 

�����
 �
5��� ���
 (	��
  ��(�s��� �	��� ����� ��
 ���� Y� Y�����, �6� ����
 ��.ǀ�
� 

 Рукопис је библиотеци у Бечу продао Вук Караџић.560 

 

Литература: 

Birkfellner, 1975, 246–247 (бр. описа II/90);  Даничић 1865/ 58, 68, 69–74, 74–

78; Яцимирски 1921, 167–170 (бр. описа 125); ССЗН I, 909, 1592; ССЗН II, 2059, 

2535 и ССЗН III, 4933. 

 

 

6. Минеј за септембар –  (ÖNB cod. slav 19*) – 1675. година 

Рукопис је српски, има 147 листова (димензије листа  305x210мм, димензије 

текста 220x125мм, 29 редова на страници). Недостаје неколико листова из средине 

књиге.  

Овај минеј има стандардни састав – садржи службе светима за  мјесец 

септрембар.  

На листу 147б налази се запис о томе, да је ову књигу   1675. године 

патријарх Максим поклонио митрополиту Рувиму II Бољевићу, за Цетињски 

манастир. Биркфелнер узима да је то и година писања  овог рукописа.   

Записи: 

На листу 147б: �� ��6��� ����
 �� �	���� (	
��� 	�,�
��
 �	����7� ��
�7#�� �
5� 

!���	����� � �	��� ���� �
	6� �	��� �������� � �
� ��� ) �
	� �
�	�
	( ��	 �
s�� �
 

�)!��� ���	%������� #	�����	����� � ���� �����	6� �P	 	��>���� �� ��� ����5�����     � 	����� 

�	��� � . �6� 
 ����� 
". B��7���%� �6� ������� �6� �	��� ���7. @�� �	��� ����7 ��� �	��� J��J�
� �� 

��
�� #��� �� %� 	�,���
  �(����� ��
(��& ���� ��.  

                                                 
560 Пекић 1985,   151- 163. 
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Историјат 

Рукопис је највјероватније био пренијет у манастир Подострог код Будве, 

који је био резиденција црногорских митрополита у вријеме, а и послије обнове 

Цетињског манастира 1724 године. Филип Тановић, парох манастира Подострог, 

посредовао је приликом продаје цетињских рукописа у Беч. 561    

 

Литература: 

Birkfellner, 1975,312–313 (бр. описа II/133, 198);  Яцимирски 1921,  93–94 

(бр. описа 69);Стојановић 1890, 198; ССЗН I, 1708. 

 

 

7. Зборник слова светих отаца –  (ÖNB cod. slav.31) – средина XV 

вијека 

Рукопис је писан српскословенским језиком, има 450 листова (димензије 

листа 275x 200, димензије текста 210x145, број редова на страни неуједначен  –  

21–28).  

Биркфелнер је рукопис датирао у средину XV вијека.562   

Садржај:  

л. 4а :  Слово Јована Златоустог –  !���
 % ������� � � ���
	� � >
	���; л. 9б :   Јована 

Златоустог – � ���
	� � >
	���;  л. 14а : слово Василија Великога � ��	�������	��;  л. 

20а : Калиста патријарха константинопољског: W���
 �� �����) &,� % ���
	� � 

>
	���; л. 26а :  друго слово Јована Златоустога о митару и фарисеју;  л. 35а : 

Калиста патријарха константинопољскога: W���
 % !������ 7��. -� ���,�� �����) % 

!��������;  л. 44а : Јована Златоустог слово % !������  � � �	��� �,� ������ ��!	� � ��� � 

% 	
�!������; л. 56а Јована Златоустога слово �� 4,� %�� ����� �P
������. � �	
�� � �� 4,� 

                                                 
561 Пекић 1985,  151-163. 
562 Birkfelner 1975,  144 (II / 48).   
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#������ ����6 ���5� ��
 7�
; Јована Златоустог ���� � ���5��(� � !��
���(� � �����(�;  

л. 72а Слово Андреја Критскога � #����#����� ,���� � � ���	5��(;  л. 91а :  Слово 

Јована Дамаскина � �,� �� ��	� ��5�(� &�� �,� % ��(� !�6�
��7� ���,!�6 � !�
�����	���
 

������)�� �(; л.  106б : слово Јефрема Сирина: ���� � �	����6� � � ���#
�� ���
. B � 

���	��� ������� �	�5�����, ���	������ ,� �	
����7�(� �
	���� � !�����#��� �	�5�7( 

�����; л. 119а : слово Јована Златоустога: ���� � 
��������� 	�#��6� &�� ��� 

�	���
���� ����� (	������ �
 �	6����� ��,�� &,� � ���� ����
 � � ����;  л. 131а : слово 

Јована Златоустога: !���
 � �	����6� � � ���6�4�6� � ,��
�6� !����6�(� !�
�� � � ���	�� 

�	�5���6� �����
 �
5��
 ��� (	��
;  л. 144а : слово Јована Златоустога: �� �,� ���
 

�	����� 7�� #����#��7� �� �
�� ��
 ��4�� � ��� ���6� 
�����6 � ���� ����
 ����� �
 

�	����� �
�7 ���� � 	
���#��� %��� ��� �������� � ���(� �!� �	�����;  

л. 155а : слово Григорија Богослова: ���� % �����)!���6�; л. 182а : слово Иполита 

папе римскога: ���� � ���#
�� ��	
 � � 
��6(	6�� � � ���	�� �	�5���6� �����
 �
5��� 

���
 (	��
;  

л. 207б : слово Јована Златоустога: �� �,� % ���%( � �	�����(� !	
�6� �� �	�!� 4�� 

��
�� � �
�� 
�� !% ������� ���� &�� ���� �������� &��,� �
�� �� ����;  л. 220а : 

слово Василија Великога: !���
 % �,� �����
� �!�; л.  232а : слово Василија 

Великога: !���
 % !�
���
	��6� (уторак Сирне недеље);  л.242б : слово Григорија 

Нискога: �� �
#��� ���7�( ���; л.  255а : слово Јована Златоустога: !���
 � �	�	��� 

6%
��� � �
�6��� � �	��( %�	��%( � � ���

��7( 	�#��
 !7�� �� ��(��4 ���7�(� �%��; л. 

264б : слово Василија Великога о посту;   
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л. 300б : о  понашању инока у вријеме поста; л. 302б : слово Аве Доротеја о посту;   

л. 306а : слово Јефрема Сирина: % ���(� ���#
�5�( �;  л. 311б: % ���(� ���#
�5�( � 

(друго слово);  л. 315б : слово Јована Златоустога: ���� ���#��6� ���� � ���� � � 

�	��������6� 
�
���� � � ���
�7�( � !�����7�(� ,��
(� �� �����) 7	���;  л. 336а : слово 

Григорија Богослова: ���� % &��� �	
�
; л. 350б : слово Јована Златоустога  о 

изгнању Адама из раја;  л. 367б : слово Јована Златоустога у петак Прве недјеље 

поста – бесједа о посту;   

л. 370б : Григорија Нискога  Похвала светом великомученику Теодору Тирону;   

л. 380а : Нектарија Константинопољскога Слово о светим великомученицима, 

Теодору Тирону и о милостињи; Слово о томе како празновати у прву суботу Поста 

(суботу светог Теодора Тирона);  л.  393а : Повијест о светим иконама и како 

завршити прву недјељу светог Поста закључно са Недјељом православља; л. 421а : 

помињање и поклоњење пречистој икони непорочне владичице наше богородице 

дјеве Марије.  

Записи 

 На крају рукописа,м на листу 450б:��#�Y �Ys�$� ��%Y�5
s( %�)����( ��Y����$� 	�� 

%$�� �Y� ��� ���#�
 �
���� ��
�5���� �) ����� ��
������ %���� ���� �����
 	
��. 

F�
 �
���
 (��� ����� �����. 

@�%Y �Y�(�Y ��$� s��J( s�$��
 	
���
 (%�� ����� 6���6563 На првом листу изнад 

заставице запис: % ������ ������ % ����5�. 

Литература:  

Birkfellner 1975,  144–147 (бр. описа II/ 48);  а Яацимирский 204–209 (бр. 

описа 144); Стојановић 1890, 200;  ССЗН I,1788; ССЗН II 4470.   

 

                                                 
563 Тајнопис је разријешио Јацимирски, који је закључио да је рукопис у XVIII вијеку био донијет на 

Цетиње са Свете Горе:  Яцимирский 1921, 204-209 (бр.описа 144).  
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8. Минеј службени за март –  (ÖNB cod. slav. 30*) – XVII вијек 

Рукопис је српски, обима је 104 листа; димензије листа су  275х190мм, са 26 

редова на страни. Нема података о поријеклу овог рукописа.  Утврђено је да је 

преписан у XVII вијеку. 

Садржи службе светима за мјесец март, уобичајеног је састава.   

Записа нема. У каталогу бечке библиотеке која је сада власник овога рукописа, 

наведено је да је рукопис припадао Цетињском манастиру.  Судбина му је иста као 

и осталих рукописа које је  парох Филип Тановић предао Вуку Караџићу.564 

 

Литература:  

Birkfellner  1975, 313–314 (бр. описа II/134);  Яцимирский 1921, 100 (бр. 

описа 77). 

 

  

9. Псалтир  –   (ÖNB cod. slav. 19) – 1686. година  

Папир 137, 310x205, текст 220x130, са 23 реда на страници.  

Рукопис је написан на Св. Гори. Завршен је 11. јуна 1686 године, написао га је 

проигуман Макарије са Атоса из скита св. Ане.565 

  Садржај је уобичајен – 150 псалама, библијске пјесме.   

 

Записи 

Лист 1а– � $
���	 �	���� '�	
>���� ������	
� �
 !�
��������� ��
���� C
����, 
 �
 ��,!� 

(	
��� 	�,����
 W���	����� 4,� 4�� �
 ;����4. B ��� !� 4 %������ %�� ��� (	
�
 ��� �� �4 

ћ
���
 ��
, ��� ��� �	���� ��&�
( ) 	
�� �����%, �
 !����� 
�
���
 �.".�".6". 1704 ��. 
6x. 

                                                 
564 Пекић  1985,   151-163. 
565 Birkfellner 1975,  77 (бр. описа II/3). 
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137а– �
�
 !��� � �Q�(Q .'�� $
���	� Q��
 � �Q ����� <�	� :Y��
, 
 �
 ���� :��� 

�
�
	���� 4	����
(���. -Q ���� �	#"�. 1686 ����
 �����
 
�x ����.566 

 Овај рукопис је владика Данило добио на поклон за Цетињски манастир од 

Серафиона Светогорца 1704. године. Вук Караџић га је продао  у Беч.  

 

Литература: 

Birkfellner 1975, 77,бр.описа II/3; Яацимирский 1921, 7–9 (бр.описа 5); 

Стојановић  1890, 198; ССЗН I 1857; ССЗН II,2138. 

 

 

 

 

 Архив Српске академије наука и умјетности 

 

 У збирци Архива САНУ данас се чувају четири рукописа који су некад 

припадали Цетињском манастиру.  

 

1. Минеј за август (САНУ 8) – 1609. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру, има 154 листа 

(димензије листа су 305x215мм, димензије текста 150x130мм,  25–26 редова на 

страници). Рукопис је цио, нема прекида у тексту.   

Писар се није потписао, али на листу 154 постоји запис о писању овог 

рукописа, у коме је дата и тачна година. На првом предлисту постоји биљешка  

следећег садржаја:  ,,Минеј врло лијепо писан 1609 на Цетинѣ, на крају има 

сопствени ручни потпис Саве владике  црногорскога“ – Т. Николаевић. 

Записи:  

Л. 154а :  �
�
 (	���� !���� �
���� �� ��#��� ��	5���� ����� �� �  – даље нечитко;  

                                                 
566 ССЗН I, 1857, ССЗН II, 2138. 
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На истом листу: '�
 ���

 !�,�����
 ����
 ��
������ ����� ���
 � �
��
����� � 

������������ !�
,��
�� �������
 #	�����	�
�� ��	 .�����
 �Q ���� �."	".�".6". 9
 ;����� (7114– 

1609);  

Л. 154б :  �
 ����
 ������ (?) ��
���4�� 
�� ��
���� ��
(� 

Не зна се тачно како је овај рукопис доспио у Београд, али се претпоставља 

да га је Његош послао у Београд у Друштво српске словесности  не би ли се ту 

боље чувао. Зна се да је пред смрт неке књиге  послао у Београд.567 Могуће је да је 

на овај начин књига доспјела у архив САНУ, као и рукописи под инв. бр. САНУ, 

13, 16 и 20.  

Литература: 

Даничић,(1867) 178; Стојановић,(1901) 25, бр. описа 44; Инвентар, 704. 

  

 

2.Минеј за јул (САНУ 13) - 1608. година  

Рукопис је српски; писан је на папиру, има 181 лист (димензије листа 

310x220мм, димензије текста 205x125мм,  26 редова на страници.   

Рукопис садржи уобичајене службе светима за месец јул.  

Рукопис је 1608. године на Цетињу, по заповијести кир Рувима,  написао  

грешни Авакум, о чему је оставио запис на листу 181а:  �
�
 !���� � ����	,����) 

�
�5
��� ��#��� � �	�5���� �Q
���� ���� !�
��. i	
�� 	�,����
 !���	����� �
 ;����4. 

W�
�����4����Q ��
 � ����5�����Q �6�
 � Q�	5������ ���
�� ���(
 Q��
 � �
  ���
 � 

!�,�����

 ����
, ��
���4��� �����, �
��&����Q !�
,��
�� � ��������
�� �������
 

#	�����	�
�� � �	�6��	�
�� �P	 .������
 �Q (	
�� 	�,�����
 �	������ ��
��6#��� �
5� 

!���	����� �
 ;����4, �,� Q��
 �������� B�
�� c	Q�������, �Q ���� �.	".J".6". 

                                                 
567 Шоћ 1940, 12. 
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B �� �� ���� !�6�� ��
��, &��,� #�����%�� %�� ���( ,����� ��5
�� �. \( !��
, %( ���
, %( 

��	!�6 �Q �� ���� %�� �	������ #��
 
�
	����6(� �
 (	���
���6 	���, %(, %(, %(. F���,� � 
�� 

	��������� ���) � � ���� � ��), %�� � !	
��%, #�������Q ��� �	�����)�����, 
�� !���� #�� 

���	�5��, % ���� !��� ���� ����������� ���  ��!	�,������ ������� ,
� 
�� ����������� 

��	
��&��� �
5��� !�
���� ������, 
 �� ������� �)!�� 	
�� i	�����, �
 � �� ����#��� 

!�
,���� ��
� ��
��6��6 i	��
: �	�����, !�
��������� %���
 ����� �
 �	
5���� ����, 
���, 


���, 
���. 

:�� (����� �������� ��� ��
�5
�� ������ �), �	��

 ��
�� ���	���) Q�Q������ �	��� � �
��6 

��
�� ������
 �Q #���	��� �����!�� ��	��� � #���	��� ������� Q �	��	�,�����Q � ��� ���
 

Q :�
����Q �	�5���, ����,� %��#���� �	�!�, !��
���� �	�(�6. 

л. 181б :  h �	
(����� �	��� � ��Q��
 �Q #���	����� �����64 ������6. 

л.  35б :  %��

 (
	��
 %(, %(, %(,   л. 86б- ��5
 (
	���
.568 

Литература: 

   Даничић 1867,  178–180; Стојановић 1901,  24, бр. описа 42; Руварац 1899 ,  

115–116;  Инвентар, 680. ССЗН  I, 969, 970, 971, 273.  

 

 

3.Архијерејски чиновник  (САНУ 16) – 1692. година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру, има 85 листова 

(димезије листа су 210x145мм, димензије текста 90x150,  25 редова на страници). 

Рукопис је цио, нема прекида у тексту.  

Рукопис је, по заповијести  владике Висариона, преписан 1692. године, а за 

Цетињски манастир га је откупио јеромонах Сава (будући црногорски митрополит 

                                                 
568 ССЗН 1 (969), (970), (971), 273; Даничић 1867, 178. 
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Сава Очинић). Док Загорка Јанц у овом рукопису види сличност са рукописом бр. 

52 цетињске збирке, дотле Димитрије Богдановић сматра да је овај рукопис близак 

рукописима које су писали и илуминирали Христифор и Кипријан Рачанина, те је 

склон да га веже за рачански скрипториј.  Богдановић је ова рукопис поредио са 

рукописима НБС 639 и МСПЦ 252,  који су несумњиво настали у Рачи.569  

 Рукопис садржи текстове који су својствени овој врсти богослужбених 

књига:  чинове рукополагања клирика различитих степена. На л. 25б–64  има 

Литургију Јована Златоустог.  

Записи:  

Л. 1а: �. ". �". %� 	�,����
 (	����
  �. (". ©". �" ��
 
�
 ������� �
 �	����
 � �	�������
 
 

>�	�����
 � ���������� �����5
�� �
�	�
	(
 
	���
 �� ������� ���,�� %� ��������)��(� 

	����) ���	������
 !����	
��
�� (
�,� �P	 �����
 � ���	������
 �
(����
�� �P	 '�
��
 � 

ћ�	
��
 ����
 ����!	�& �".�" �
 9���.  

Л. 12б :  '�
 (�	������
 ��
���� �P	 �
���
 	���� �� ������
( �����5
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�
�
�� (	�
��� 

Л. 83а :  '�) !�,������) ���,!� ���
( 
�� ����������� ��
��6�� �
	�%�
, � �� 

�	��
���4��� ��� �	�����
 !7�� � %�������( ����
 ��� 
�� '
�
 ��	����
( ����) �". ��
���� �Q 

���� �".". ����
 �)��
 .�".Y".570 

Литература:  

  Даничић 1867, 181; Стојановић 1901,16 ( бр.описа 25); ССЗН I 1953; ССЗН I 

1985; Инвентар 2194 ; Калезић 2015,78–96,145–169.  

 

                                                 
569 Богдановић са групом аутора 1968,  501- 505. 
570 ССЗН I, 1953; ССЗН I, 1985; Даничић 1867 , 181. 
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4.Тумачење Књиге постања Јована Златоустог  (САНУ 20) – 1635. 

година 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на хартији, има 361 лист. 

Рукопис је у Карејском пиргу преписао монах Антоније 1635. године. Запис је 

објавио Ђура Даничић. 

л. 1а. :   B , �  � Q   � � � 7 � (  % � 
  � 
 5 � � �  
 	 ( � � � �  � � � 
  @ �  � 
 � � � � &  � 	 
 � 
  

� % 
 � 
  V � 
 � � �  � 
 � �  ! �  � � 
  o�"o�". : � 	 
 � m , �  ! �  ! � � 
 � m  � � � �   � � � �  �  

 	 � ! 	 � � �  �  � � 
 � � �  �  � � �  � 
 � 7  n � � � � � �  , �  ! �  � 	 5 � � .  – 

л.  10б : . � # �  , �  � �  � � � �  � �  : � 	 
 � � �  � �  � � � 4 � � 
  n � � � � � �   �  [ � � � �  

n � 4 � � ,  � � � 	 � � �  % # � � 
   � � � � 
  � � , � �  n  � �  � 
  � �  � 4 � m  , �  � 7 � &  � 7  

�  �  � �   � � � 	 �  �  � �  ) � � �  �  � �  � �  � � � � �  �  � � 	 � � ,  & � �  � �  �  � � � � )  ) , �  

� 7  � 	 � 5 � ,  � � ! �  � 
 � �  ) .  –  

л. 22а :  W 7  � m  , �  � �  � 
 	 �  � � �  : � 
 	 m > 
 Y � � �  � 
 	 
  � � m � 
 	  � 
  : 	 � % ( �  � 
 	 �  

�  : � � 
  
 	 �  �  i � � � � � � � � � 	 �  � 
 	 �  � � 
 � m  � 7 �  - 
 	 m Y 
 � �  � 
 	 �  � � 7 # �  � 7 �  

 Q � � � 	 � 5 �  ! 	 
 � �   �  � 
 	 � � �   � � � �  � 7 � .  W �  � � 
  o�"o�"o  – 

л.  37а. : F �  � � 
 � � � � ( m  , �   � (  ! 7   � �   � � 
  �  � �  � � � � �  � �  : � 	 
 � � �  

� � 
 � � � 4  � �  � � � � � � �  � � � m  � � � �  :  � �  ! � �   � ,  : � 	 
 
 � � ,  
 � �  � 
 � � � 
 )  

� � ! � ,  � � � � 
  � � � &  � � � � 
 
  4   � �   � � � � .  W �  � � 
  o�"oJ."  – 

л.  49а :  . � # �  , �  � Q  � 4 � � :  
 � �  �  � �  ! � � �  � � � � � 7 �  � �  n  � � � � 4  

( 
 � m � � �  � 7 4 ,  & � �  � 
 � �  � � ! �  � � � � )   � )  � , �  � 
  � � � � � �  ) .  . � # �  , � :  

� � 
 � � � �  � �  � � � � ,  � �  # �  � � �  	 
 � � � ) ,  & � �  � 
  � � �  � � � )   � ) .  W �  � � 
  o�"o�". – 
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л.  61а :  ' 
 	 m 	 
 ,  , � � 
  : � 	 
 
 � � � 
 ,  � �  	 
 , � 
 
 5 �  � � � � ;  ! � 5 �  , �  4 �  

	 
 ! 7 � �  � � P � m � � � � � 
  � � , �  � � �  : � 
 	 � .  W �  � � 
  o�"o�". – 

л. 75а :  - �  � 4 � � 
  , �  ! 7   � �   : � 	 
 
 � �  � � � � � � � �  � � �  �  � � � � � � �  � � � � � ,  

& � �   �  � � � �  ! � � � .  W �  � � 
  o�"oY" . –    

л. 85б :  B  	 � # �  ! � � Q  � Q  : � 	 
 � � � :  ' 
 	 
  , � � 
  � � � &  � �  � 
 	 � # � �   �  ' 
 	 
  � �  

' 
 	 m 	 
  ! � � � � �  � � �  4 � .  W �  � � 
  o � " o  –  

л. 93а :  � � �  , �   �  � � �  ! � � Q  � �  � � ! 
  � 
 � m � 	 � �  � 
 � �   � � � � �  � �  � � � 	 � (  

 � � �   � � � �  � Q  � � � � � � � � .  W �  � � 
  o�"o
" o –  

л. 107а :  - �  � 
 � 5 �  , �  	 � # �  � � � , � �  � � � 	 � 5 �  � 
  � � � �  ' � � � � � �  �  < � � � 	 � � .  

W �  � � 
  o �"o�"o –  

л. 120б :  F 	 � � � 5 �  , � ,  	 � # � ,  � � 
  
 � � � � 
  � �  ' � � � �  � �  � � # � 	 � .  W �  � � 
  o�"o�"o – 

л. 133а :  h � � 	 � � 4 � 
  , �  : � 	 
 
 � �  � 
  � � � 	 
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  � �  � �  � � � , �   � � & 5 �  � 	 � �  

� �  � � � � � � .  W �  � � 
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  o�"o�". – 

л.  154б :  B  	 � # �  � � �  � � � � �  � � � �  : � 	 
 
 � �  & � �  � � � � �  � � 	 � # �  ' 
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 ,  & � �  
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� , �  ! �  � �  � � 5 � � � ,   � 	 
 � � �  �  � �   � .  W �  � � 
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л. 162а :  B  ! 7  � �  	 � # �  � �  � � 
 � � � � (   � (  ! � � �  �  � � 5 
 5 �  : � 	 
 
 � 
 .  W �  � � 
  

o�"o�"o   

л. 170б :  | � � � 
 5 �  , �   � � � � �  i � � m � � % � �  � �  : � 	 
 
 � �  �  	 � � % 5 �  � 
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! � � 
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  �  � �  � � ! 	 
 � m � 7 ( � 	 � ! % � �  � 
 5 � (  � � � 	 � ! � 5 �  � 	 � � � 
 � �  

 � � � � � .  W �  � � 
  o�"o�". – 

л. 182б :  ' � 	 � # �  	 � � m  � � �  B  
 � � � � ,   7 � 
  : � 	 
 
 � � & .  W �  � � 
  o�"oYo – 

л. 187б :   - �  # 	 � � �  , � ,  	 � # � ,  � 	 � � � 5 �  . � ! � � 
  �  � � 	 
 ( �  � � 	 � # � � 
  � �  

� � � 	 � ! �  4  � .  W �  � � 
  o�". – 

л. 191б :  W 7  � m  , �  � � 
 � �  � �  � � � � �  � 
 # �  � � 
 � 
  � 	 � � 
 � � ,  � m �  ! 7   � �   � �  

� � � 
  : � 	 
 
 � � � 
 .  W �  � � 
  o �"o
". – 

л. 198а :  B  � �  � 
 ,  	 � # � ,  B  
 
 � �  � �  � � � � �  % � � �  �  % ! 	 � � �   � � 	 � � � )  

� � � � � , � � m   �  � # � � � �  � �  � � � �  % � � .  W �  � � 
  o �"o�". – 

л. 208а :  W � 5 �  , �  B  
 � �  � � � � � �  #  � 7 	 � � �  � � 7 � � ,  �  � � � � � �  � �  , � � � �  

� � � � � � � ,  � � � � 	 �  @ � � � 
  i � � m � � 
 � � � 
 ,  �  - 
 � � � ,  � � � � 	 �  Z � � � 
  Z �  
 � � � 
 ,  

�  ! � ( �  � �  
 , � 
 ) � �  B  
 
 � �  �  . � ! � � � .  – 

л. 218а :  F 	 � � � 
 � m 5 �  , �  	 � # �  . � �  � 
   7 � 
   � � � � �  ) � � � 5 
 � �  	 � # �  � �  

� 4 � � :   �  B  
 � �  ! 	 
 �  � � � �  � 	 � � � � �  � , �  � � ! � � �  � � ,  � 7 � &  � �  � 7 5 �  

� � 
  
  � � � � � .  W �  � � 
  o �"o�". – 

л. 229а :  - �  � 
 � m  , �  � 
 � � � �  � �  � 	 � � �   �  � �  i 
 	 
 � � ,  � � �  � � � �  ! 	 
 � 
  

� 
 � � 	 �   � � � � .  W �  � � 
  o �"o�"o– 
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л. 239а :  . � # �  , �  � 
 � � � �  � �  [ 
 � 
 � � :  � 
 , � �  � �  , � � �  � � ) ,   � � 	 � 5 � 5 �  ! �  

 �  � � � � �  � � � ,  & � �  � 
  � � � � � �  � �  � 4 � .  – 

л. 250а :  W 7   � �   , �  � �  � � � 4 � � 
  	 � � � � �  . 
 ( 7 � �  � %  � > 
 ,  	 � # �  � � � � �  � �  

[ 
 � 
 � � ,  n � � �  � �  � �  � 
  � � �  � �  � �  � �  � � � ,  �  � �  � � � � )  � � ) ,  � 
  � �  � �  

, � � 7  � � �  �  � � � �  � � �  � ( , �  	 
 � �  	 
 ! � � 
 (  � � �  � 
  % � � � � ;  � 7  ! �  � �  �  

	 
 ! � � �  � � � � �  � � 	 
 ! � � 
 (  � � ! � .  W �  � � 
  o �"o�". – 

л. 265б :  B  � � � 	 � � �  	 � # �  � 
 � � � �  � � � �  � � � � �  ! � , � �  % � � � # � � m 5 �   � ,  �  

 	 � � � 5 �  � � �  
 � � � � �  ! � , � � ,  �  	 � # �  � 
 � � � � :  � � � � �  ! � , � �   � ,  �  � 
 	 � # �  � � �  

� �  �  � � � � � .  W �  � � 
  o �"o�". – 

л. 274б :  B  � 	 � � � �  � 
 � � � �  � �  � 	 
 � �  ' � � P � m  � 7 �  �   � � , 
   � 	 
 � � �   � � 
  n  

Z � � 	 
  % � 
  ' � ( � � � � 
  � � � � )   � �  
 � � � � � ,  �  � �  � 
 � �  � 
 � �  , 	 � � � � m � � � m  �  

� 	 � � � 
  ! � � 
  �  	 
 � � 4 � 
 .  W �  � � 
  o �"oY"o – 

л. 283б :  B   � � � 
 � �  	 � # �  , 	 � � m � � � � �  � 
 	 � # �  � � �  � �  � �  - � Y � � � ,  � � �  & � �  

 �  � � � �  ! � � �  � � � 4 � � 
  ! � , 
 � �  � � �  n  � � � 
  B  
 � 
 ,  ! 	 
 � 
   � � � � � .  W �  � � 
  

o s"o – 

л. 289б :  ' � 
  , �  	 � , � �  � � 
  � 
 � � � � &  � %  � > �   � � m � � 
 � �  � � �  � � � � �  ! � 5 � ,  

� 
  7 �   Q  ! 	 
 � � 
 � �  % � � � .  W �  � � 
  o s"o
"o –   

л. 299а :  B  � � � �  � � � � 
  � Q � � 	 �  # � � � � � 
  i 
 � � 
 � � � 
  � � , �  � � �  ' 
 � 
 ,  �  

� � � � � �   � ) ,  �  � � � � � �  � �  � 4 � ,  �  � 
 # � � 5 �  	 � � �   7 � 
 ,  �  � 
 	 � # �  � � �  � � �  

B 	 � .  W �  � � 
  o s"o�"o  – 
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л. 302а :  B  � �  ! � 5 �   � � � 7 �  � � # � � , �  � � � � � # � 7 �   � 	 
 , �  � %  � > 
  	 
 � �  � 
  

� , �  � �  � � � � � �  ! 7 � �   �  � � � � .  W �  � � 
  os"o�"o  – 

л. 318б :  B � 7 � �  , �  � %  � > �  n  � � � 
  � 
 	 
 � � � � 
  �  � 	 � � � �  � �  �  Z � P � � � ,  �  

 � � � � 	 �  � � � � &  � Q   � � � 7 (  � � � � ( �  % ! 7 � � 
  � � � � 7 ,  �   Q ! 	 
 � �  � 5 � � � � �  

� � � � �  � �  � � �  � � 	 m  � 7 � .  W �  � � 
  os"o�"o  – 

л. 333а :  B  � Q � 7 � � 5 � ,  	 � # � ,  n  Z � � � m � 
  �  � 	 � � � � 5 �  � �  i 
 � � � � )  � �  

� 
 � � � � �  n � � �   � � � � � ,  �  � � � � �  � � 5 �  � � � �  � � 
 � � � ) � �   �  & � �   7 � �  � � � �  

� %  � > �  , � � �  4   � �  ,  �  � �  � 
 # � � m �  � � � � � � �  � Q   � � � �  Z � P � m � � � ,  �  

� � , 
  �   �  � 
 � � � �  � 7  � � %  � �  ! �  � � 	 � �  � � � & 5 �  � � � .  W �  � � 
  os"o�"o  – 

л. 342б :  F 	 � ! � � , � 5 �  , �   �  	 � # �  � � � � �  � � 	 
 � � )  � , �  � � � 	 � � � ,  �  � 	 � � � 
  

 7 � 
   � � � � �  � %  � > 
  �  	 � # �  � � � � :  
 � �  % ! 	 � � � (  ! � 
 � � � 
 � �  � 	 � �  � � ! � )  

� � � � , �  	 � � � � �  � � � )  � � �   � � � � �  � � �  �   � � � � 	 � 5 �   �  � � � )  � � � �  � �  �  

�  � � � � � � ,  & � �  � 
  � �  � � � 	 � ! � 5 �  � � � �  � �  � 	 � ! � ( �  � ( � .  \ � , �  	 � # � :  
 � �  

 � � � � 	 � �  � �  � � 
 � � � � �  � � � � � � � .  . � # �  , �  � � � � :  � � � � �  � �   � .  B  � � � �   �  

� � � �  �  � � � � � � �   �  �  	 
 � � �  � 
  � � � � � �  , � � � 
  � � � .  W �  � � 
  os"oJ"  – 

л. 350б :   . � # �  , �  ,  � � 
 � � � 4 � �  �  	 
 � � �  � �  � �  � > � � :   �  
 � �  � � � � 	 
 )  �  � 
  

! � � � � � �  ! � � �   �  � 
 � �  �  � � � � 	 
 � � � �  � 
   ! � �  n  � � � � 4   � 4  � �  � � � � )  n � �  

� 
 5 � ( .  : �  , �  � 
 )  � � ! �  ' � � � � � �  � � 	 � � � � �  � 
 # �  ! 	 
 � � �  � � � � ( �  ) , �  

� � � � ( �  � � # � � �  � � � � �  �  � � � � � � � .  W �  � � 
  os"o�".  – 

Записи:   
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Лист 1а :  ��
���� ���
��	
 ���
����; л.  1б – �
 ����
 ��
 � �� ���� �	�"� 7143–1635 � 

���� ) ����) 	�!	
 � �	���,� � �� ��� ���
��	� ���
���� ��	�6�6 �
�	�� 6�	����
( �
 ����� � 

�	������ � 
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(
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s6�� �	���&���� ��� �7�... � ��
����� ��� ��	��
�� 
	(��	�
 

��������
 �	��
����
 �	���� �������� �P	 
�� %�� ���,� ���
��	
 ���	�,�����  %�� �4 

�	
�� %�#
���� %� ��
 %�#���ћ�, ���� �"�. 7204–1696.  

 Рукопис је некад припадао манастиру Моштаници.  Записи потврђују да је 

рукопис доспио на Цетиње, гдје се налазио све до тренутка када је био послат у 

Београд.  

 

Литература:   

Даничић  1867, 178–181; Стојановић 1901, 59 (бр. описа 87); Инвентар, 

1813.   

 

 

 

 

Народна библиотека Србије, Београд  

 

У оквиру Народне библиотеке Србије идентификован је један рукопис који 

је некад припадао цетињској збирци. Детаљан опис се налази у Каталогу који су 

написали Љ. Штављанин Ђорђевић са групом аутора.571 То је рукопис бр. 374 – 

Служабник и архијерејски чиновник. Рукопис је писан на хартији, има 123 листа 

(димензије листа  198x135 мм, димензије  текста 150x85 мм,  15 – 16 редова на 

страници до листа 66, и 21 ред од листа 85  до краја.  На основу водених знакова 

                                                 
571

 Штављанин Ђорђевић и др. 1986,  249-252;.  
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хартије утврђено је да је већи дио књиге био преписан крајем  XV вијека, а има и 

дјелова из средине и са краја XVI вијека. Палеографска анализа показала је да је 

пет писара писало овај рукопис. Писар који је писао дјелове овог рукописа (л. 6–56, 

59–64) писао је и дјелове рукописа бр. 60 манастира Свете Тројице код Пљеваља.  

 Овај служабник садржи три уобичајене литургије: Јована Златоустог, 

Василија Великог и Литургију пређеосвећених дарова.  

 Записи су објављени.  Према запису, рукопис се 1682. године налазио у 

Цетињском манастиру. За Народну библиотеку Србије откупљен је од Гаврила 

Ковијанића 1953. године.572 

 

Литература:  

Штављанин-Ђорђевић 1986, 249–252 (бр.описа 115); Инвентар 2187. 

 

 

Народни  музеј Црне Горе на Цетињу 

 

1. Четворојеванђеље, сигн. 16830  – 1504. година 

Рукопис је влашко-молдавски, писан је  на пергаменту, има 276 листова; 

димензије листова су   317x230мм, димензије текста 220x150мм,  21 редом на 

страници. Рукопис је повезан у свешчице са по 8 листова, има их 36. Нумерисане 

су али са погрешкама. Недостаје десета  свешчица, а од 11 постоје  само 2 листа, 

мада текст тече без прекида. Непотпуне свешчице су 1, 21 и 27. Прва и 

двадесетседма имају по 5 а двадесет друга 6 листова. Тридесет четврта свешчица 

има 10 листова.  

Према запису рукопис је написан 1504. године.573 

                                                 
572 Штављанин Ђорђевић 1986, 251. 
573 Oво јеванђеље се у свим сегментима подудара са јеванђељем ÖNB  cod. slav. 7. Јацимирски је, 

описујући рукописе у Бечу, претпоставио је да је јеванђеље настало као производ трновске писарске 

школе (Яацимирский 1921,  12-15, бр. описа 10). Како се цетињско јеванђеље подудара са бечким, 

могло би се претпоставити да и оно припада истој писарској школи. 
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На листовима 5б, 79б, 127б и 204б насликани су портрети јевнађелиста. 

Рађени су у темпери са златом;  од боја употребљене  су зелена, плава, жута, црвена 

и окер. Цијело јеванђеље је украшено, цитати појединих текстова писани су 

златном бојом, зачала на маргинама такође су исписана у златној боји. 

По садржају, то је јеванђеље уобичајеног састава 

Уобичајени текст јеванђеља, потпуно је истовјетно са рукописним 

четворојеванђељем из 1502. године cod.slav. 7, које се налази у Бечкој националној 

библиотеци.574  

Записи:  

На листу 5а запис владике Данила: �
��� ��
���
 ������� ����5�, �������#� 	�!��� 

����� ���� %�� ����� �P
������ ����) ��
���� ��� ��
�
 �
��ћ�	���ћ
  	��
, �	������ %� 

����� ����
���� �����	�� ������� � ��� �� %� �
5��
 �	��
 ��	
���� 	�!	� %!	
�� (	����� 

� #���	� ��
�ћ����
 �  �	��� �	
�� ��#
�� %� 	�!	
 ����, � �� ��#
(�, �� �	���,�( �
 � 

�
�	�
	5�� ������ (	
�� �
������
 (	����
. B �
 �� !����� ������ %������� %� ��� (	
�
 �
 

4�� �	��� �$��� 
 !6 ���
 ����� � 	�!	� �� ��
���� �"�. 

На л. 4б: �
��>� � �������  (
	#��� �	�5
 �� 	�!	
 �
 ����� � �
 #���� �� � ��#� �	��
��5� 

�
��	
 �� � ���� �� 
�� ��
��. :	���� #���	��� )�
 �� �� ��ћ� 
�$�����. 

Својеручни потпис пећког патријарха Арсенија Четвртог Шакабенте : :	���� 

#���	�� !.�. 
	(�������� ����� � ��� �	!� � !��
	�� � ���� ���	P��
 �
�	�
	(�. У средини је 

грб, круна а на њој анђео који држи у двије руке двије трубе; крст круне, а испод 

крста црква са пет кубета, два лава успета уз грб и сваки у шапи држи  по један 

кључ. :	���� #���	��� �)� J� �� ��ћ �$���. Запис на листу 260б: ����������� %�
 � ����5����� 

7��
 � ��	�5������ ���
�� ���(
 � �
����� !�
��#����
�� � (	����)!��
�� �������
 

                                                 
574 Birkfellner  1975, 86-88 (бр. описа II/11). 
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6%
�
 ��>
�
 ������� !�,��) ������) �����
	� ����� �%��
���� ����� 	
#��������� 

7� �� ����
����� �
�� � ���
 �% � �� ���� ����,� ��� ��	�� 
 7�� ��� !���
�� ������
, 

!�,��) ������) ����
	� ����� �%��
���� ����
 � ���	��P
���� � �
�� ��� �� �
 ���5�� 

������#��5
�� 	%������ ����� ��>
�
 ������� � �
 ��� ��	
��� � �
���� �� �	��� %� 

�	�����7(� ��%	��� ���,� ��� (	
�� ����� � �
��
�� ��������#����
 (	����
 ��%	��
. -� 

���% ���6� ����
 �%���	�
 ���. 

 У овом запису се помиње смрт молдавског војводе Јована Великог (1504. 

године) и то како је његов син војвода Богдан приложио ову књигу дворској цркви 

Светог Ђорђа.  Стога би се могло претпоставити да је и ова књига настала око 

1504. године.  

 Није познато какво је ова књига доспјела у Црну Гору. Владика Данило ју је 

купио од Ивана Калуђеровића и поклонио је Пећкој патријаршији. Касније се ово 

јеванђеље поново обрело на Цетињу. Пронађено је приликом откопавања дворске 

архиве у дворишту двора краља Николе 1926. године. Том приликом ископана је 

цијела његова архива са повељама и дипломатским документима са двора и 

многобројним документима из периода владавине династије Петровић Његош.575 

 

Литература: 

Вуксан 1927, 219–223; Драговић 1888, 15–19, 15–16; Шоћ 1940, 69; 

Радојичић 1951, 346; Инвентар, 2078. 

 

 

2. Четворојеванђеље,  сигн. 16 833 – последња четвртина XVI вијека 

                                                 
575 Милић, Петровић  2012,  260-262.  

Архив Југославије АЈ: 70/227 Цетиње 14 IV 1914; Имовина династије Петровић Његош, Зборник 

докумената 1918-1941, приредио: Милић, Ф. Петровић, Одјељење друштвених наука ЦАНУ, 

Подгорица 2012, 260-262.  
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Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру; има 239 листова 

(димензије листа су 310х210мм). Састоји се од свешчица са по 8 листова, али како 

су потпуно доњи дјелови Јеванђеља пропали не може се одредити ни њихов број ни 

распоред свешчица.  

Рукопис је датиран према воденим знацима у последњу четвртину XVI 

вијека576. Према запису, рукопису  је преписан 1580. године у време патријарха 

Герасима.577 Ова два податка се подударају.  

Од повеза је сачувна даска пресвучена кожом у сребрном окову, на којој је 

запис игумана Рафаила из Фармака, који је приложио ово Јеванђеље Цетињском 

манастиру.  

Записи су такође уништени, а познати су према старијем издању:  � ��
5� 

�
 ���
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 ������.578 

И овај је рукопис пронађен 1926. године. Вуксан је претпоставио да би ово 

могло бити једно од јеванђеља из списка Кухарскога ( бр.1 или бр. 2).579 

 

Литература: 

Kuharski 1829, 126 (бр. описа 1 или 2);Драговић 1888,   17; Вуксан 1939, 98; 

Hršak, Ripkin 1961, 167–173; Милић, Петровић 2012, 260–262;  Инвентар, 2126 

 

 

3. Четворојеванђеље,  сигн. 16834 – крај XVII вијека 

                                                 
576 Hršak, Ripkin 1959,167-173, 168. 
577 Драговић 1888, 18 
578 Драговић 1888,  17. 
579 Вуксан 1939, 98. 
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Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру; има 258 листова, 

чије су димензије 146х103мм.  Јеванђеље је веома е оштећено, сачувани су само 

фрагменти листова.  Рестаурирано у Националној свеучилишној књижници у 

Загребу 1961. године.  

Књига је датирана у крај XVII вијека.580 

Записи данас више не постоје, али  је, по писању М. Драговића, постојао 

запис следеће садржине: �� ���� ���	���
������ (
�,� �P	 `�
���
 ������ћ
 %� ��
 ���
��� 

�� �	�� ��� �
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	���� �%
� �$��� 
� �.�. 

Нема  података о томе када је овај рукопис доспио на Цетиње, а налазио се у 

Биљарди.581 Према величини и опису повеза можда би могло бити једно од 

јеванђеља са пописа Кухарског.582 

 

Литература: 

Kuharski 1829,126 (бр.описа 3); Драговић 1888,  15–19; Hršak, Ripkin 1961,  

167–173;  Инвентар, 2180;.Милић, Петровић 2012, 260–262; 

 

 

 

4. Синодик, сигн. 16835  – 1753. година 

Рукопис је писан на хартији, има 50 листова, димензије листа су 310х200мм. 

Број редова на страници је неуједначен – 21, 26–28.  Рукопис  је писан 

рускословенским језиком. Датиран је годином (1753) која је саопштена у запису. 

Писале су га двије руке. Општим изгледом, овај рукопис  личи на штампану књигу.  

                                                 
580 Hršak, Ripkin  1961,  168-169. 
581

 Вуксан 1939, 98-100.  
582 Кuharski 1829, 126 (бр. описа 3);   
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У првом дијелу је чин справљања и освећења светог мира (л.3–36); други 

дио (л.37–50) је Синодик (поменик) у који су, осим руских помена, унијети и 

српски и црногорски црквени и световни великодостојници.  

Записи на посљедњем листу  говори о томе, да је ову књигу митрополит 

Василије Петровић добио на поклон од епискога сарског и подонског, Илариона 

1753. године:  

'�����5
�� F	
��������)�
�� '����
 c���� F	�%������7� B�
	�%�� ������� �
	��� � 

F�������, ��,
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�� �) �����, �	�%��������� X��	������� c�	����	���� �����	����� � 

�	���	���� � Y	��
 �	!�
�� �s
(� -
��) F��	���#� � ;
	���)���� �	
�� X����. -m ���� 

��	���
���L  �s�
 ���
. -��������L ,� W�,�L ���
  �$�"�.<��
 ����
 ����L �� �� ����. 

 

Литература: 

Вуксан 1930,  236–241; Мартиновић 2015, 271–287. 

 

 

Музеј и галерија у  Подгорици 

 

1. Молитвеник  (стара сигнатура 223 / нова –75) – 1716. година 

Рукопис је српски, писан је на хартији, има 92 листа (димензије листа су 

140х95мм, има 26 редова на страници). Садржи 11 свешчица са по 8 листова, мада 

послије треће свешчице има измијешаних  листова. Прва два листа недостају, а 

листови су у новије вријеме нумерисани арапским бројевима у десном горњем 

углу. Свешчице нијесу обиљежене.  

Рукопис је датиран записом писара у 1716. годину. Писао га је анонимни 

цетињски мајстор и илуминатор, који је за Цетињски манастир писао књиге у 

вријеме владике Данила Петровића. Исти тај анонимни мајстор преписао је 

Требник за јеромонаха Максима Милешевца; њему се приписује више рукописа: 

Псалтир (бр. 25) из збирке Радосава Грујића у Музеју Српске православне цркве 
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(Београд);  Ирмологиј из села Братишковци (околина Шибеника у Хрватској);  

Молитвеник бр. 222 (Музеј, Галерија Подгорица), Требник из Старе цркве у 

Сарајеву. Постоји велика сличност са два рукописа Аустријске националне 

библиотеке (ÖNB, cod. slav. 94, Псалтир и ÖNB, cod. slav. 101).  

У рукопису је насликано укупно 17 минијатура: св. Козма и Дамјан на л. 30; 

пророк Јелисеј на л. 36; св. Јаков брат Божији на л. 37; св. великомученик Трифун 

на л.  39; св. мученик Пантелејмон на л.  40; св. Григорије Богослов на л. 56; 

јеванђелист Лука на л. 57; јеванђелист Јован на л. 57б, јеванђелист Марко на л. 58; 

св. Василије Велики на л. 66, св. Јован Златоуст на л. 67; пророк Илија на л. 68; св. 

Јован Крститељ на л. 74; Богородица са Христом, Мојсије и арханђел Михаило на 

л. 75; св. Михаило Аристратиг на л. 76; мученик Доментијан на л. 77; пророк 

Захарија  на л.  78; јеванђелист Матеј на л.  80 и часни крст на л.  80.  

Поред уобичајених текстова који улазе у састав молитвеника, у овом 

рукопису се налазе и неки текстови световног садржаја.  Првих 20 листова садрже 

мјесецослов од септембра до августа. У мјесецослову упоредо користи старе 

словенске називе мјесеца, а такође и уобичајене латинске  нпр. „мјесец сектембри 

рекоми рујан“. У календару има више срских и словенских светаца: Света Петка 

(14. окто.), Свети  Иларион (21. окт.), Свети  Арсеније Српски (28. окт.), Св. Сава 

Српски (14. јануар), Свети Симеон Мироточиви (13. фебруар), пренос моштију 

великомученика Лазара у цркву Раваницу са кратким пролошким житијем (15. јун), 

помен светог Јована деспота из Крушедола (11. децембар), помен свете царице 

Теофане (24. децембар), пренос моштију св. Петке у село Трново (26. август).  

 Послије мјесецослова иду текстови громовника, сановника, трепетника, 

добри и зли дани у мјесецу,  апокрифне молитве (за пут, лов, бој, за оздрављење, 

молитве против вјештица, нечистих духова о сл. ).   

Записи: 

На листу 52а: ��
 � �
 ���,��
 � ���� �������� �
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� ���������� ��
� ���
 

9����� %� ��
 �	
ћ
��( !��� �
 �
 �	���. 

Рукопис је био у приватном власништву, те је откупљен за Музеје и галерије 

Подгорице гдје се и данас налази. Рукопис је пресигниран, ранији инв.бр. 223 у бр. 
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75. Увид у документациони картон рукописа ништа не говори о томе  кад је и од 

кога  откупљен.   

Литература:  

Јанц  1976,  97–100;  Вујошевић  1989,  171–173.   

 

 

2. Молитвеник ( инв. бр.222) – крај XVII вијека 

Рукопис је српски, има 136 листова (димензије листа су  105х75мм).  

Методом атрибуције утврђено је да и овај молитвеник припада истом писару 

који је писао и претходни рукопис.583 Рукопис је  преписан крајем XVII вијека.584 

Садржај овог молитвеника у великој се мјери подудара са садржајем претходног 

рукописа.  Садржи још и Богородичине тропаре и службу акатисту, којих нема у 

рукопису бр. 223.   

Рукопис је украшен само заставицама и иницијалима. Иницијала је веома 

много, скоро на сваком листу.  

Записа нема. Највјероватније да је заједно са молитвеником ивв. бр. 223 

писан за Цетињски манастир, а касније је доспио у Музеје и галерије Подгорице, 

гдје се и данас налази. 

Литература: Вујошевић 1989, 171–173;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
583 Вујошевић 1989, 171-174. 
584

 Исто. 
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III Неидентификовани рукописи о којима постоје подаци у старијој 

литератури  

 

 

 Посебну групу рукописа у оквиру теме којом се бавимо, представљају 

рукописи који су регистровани у литератури, али у овом тренутку о њима нема 

поузданијих података. 

 Овдје је дат кратак преглед таквих рукописа:  

  

 

1. Богородичник 

Рукопис је писан српскословенским језиком, на папиру, има 118 листова. 

Овај Богородичник  је био преписан  1602.  године у манастиру Шудикови.   

Рукопис се налази у Русији, у збирци  рукописа грофа Уварова у Москви. Из овога 

рукописа имамо само забиљежене записе које је објавио Филип Радичевић: 585 

На крају књиге запис писара: ��	5� � ����
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585 Радичевић  1896, 383-384. 
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#���	�� ��� �
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 Рукопис је из Шудикове прво био однијет у Добриловину, а затим је стигао 

на Цетиње. Касније је рукопис проигуман Василије понио у Јерусалим, ради 

прикупљања милостиње, а послије тога  је доспио у Русију гдје је једно вријеме био  

у Тројице Сергијевој лаври. Затим је постао приватно власништво грофа Уварова. 

Претпоставља се да се данас налази у архиву грофа Уварова у Москви, али га 

нијесмо идентификовали.586 

 

Литература:  

Радичевић 1896, 313–314, Руварац  1899, 103, 115.  

 

 

2.  Празнични минеј 

Рукопис се налази у Универзитетској библиотеци у Торину.587 

Литература: ССЗН I, 353 

 
                                                 
586 Руварац  1899, 103, 115. 
587 ССЗН I, 353. Више података о рукопису у поглављу Скрипториј Црнојевића 
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3. Минеј – 1609. година 

Овај рукопис преписан је 1609. године по заповести  владике Рувима I. 

Према запису Стојановића рукопис се налази у Кијевској духовној Академији. 588 

Литература: ССЗН I, 972. 

 

4. Часловац Николе Косијера  – 1486. година 

Запис из овог рукописа објавио је Стојановић.589 

Литература: ССЗН I,  355 

 

5. Служабник попа Теофана   

О постојању овог литургијског свитка зна се само из  пописа Кухарског. 

Није идентификован.590  

Литература: Kuharski 1829 26 (бр. описа 12), Вуксан 1939, 99–100 

 

6. Догматики паноплија од Јефтимија Зигабена591 – 1568. година 

Рукопис је познат само по опису Кухарског; о њему нешто више у поглављу 

о историографији. Зна се да је рукопис био наручен за Дионисија Соколовића, 

архиђакона патријарха Макарија, потоњег новобрдског митрополита.   

 

Литература: 

 Kuharski 1829 27(бр.описа 5);  Вуксан 1939, 99–100 

 

 

 

 

                                                 
588 ССЗН I, 972. 
589 ССЗН I,  355. Више подтака о овом рукопису у поглављу Скрипториј Црнојевића.   
590 Кucharski 1829, 126 (бр. описа 12).  
591

 Кucharski 1829, 127.бр. описа 5 
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Закључак 

 

 Манастир посвећен Рођењу пресвете Богородице на Цетињу основао је Иван 

Црнојевић 1484. године.  По оснивању манастира, у њега је са Врањине било 

пренијето сједиште Зетске митрополије.  Када се узме у обзир чињеница да се 

митрополитско сједиште налази уз двор обласног господара који је уложио велике 

напоре да оживи духовни живот у крајевима који су под његовом влашћу,  јасно је 

да је Цетињски манастир имао значајну улогу не само у духовном, већ и у 

културном животу Зете и Црне Горе.  Важно је напоменути да је на Цетињу у 

кратком периоду (1493/96) радила и прва штампарија на словенском југу.   

 Као митрополитанско средиште, манастир Рођења пресвете Богородице 

имао је задатак да се стара не само о попуњавању сопствене библиотеке, него и да 

снабдијева друге цркве и манастире који су потпадали под његову јурисдикцију 

потребним књигама.  Остаци некада несумњиво  богате библиотеке чувају се данас 

у Цетињском манастиру. Збирка каква данас постоји настала је 1885. године 

механичким спајањем старе манастирске збирке рукописа и  збирке манастире 

Пива.  Цетињска рукописна колекција данас броји укупно  87 јединица – 85 и два 

рукописа без посебних сигнатура (Милешевски панагирик и Дивошево јеванђеље). 

Од тога 34 рукописа припадају манастиру Пиви. Збирка рукописа је мало позната 

(литература је махом старија, а ни новија не пружа потпуне податке о 

појединачним рукописима) и тешко доступна.  Ипак, зна се да овој збирци припада 

низ рукописа који имају велики значај за компаративно проучавање писаног 

наслеђа свих православних Словена.  

 Задатак овог истраживања био је да се систематски проуче обије цјелине 

које данас чине рукописну  колекцију Цетињског манастира, а затим и да се извуку 

неки обједињујући закључци.  Један од основних задатака био је да се, колико је то 

могуће, раздвоје рукописи који су у ова два манастира преписани, од оних који су 

набављени за њих.  Такав приступ омогућио је да се сагледа продукција сваког од 
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скрипторија који су радили при Цетињском манастиру и Пиви, а да се истовремено  

утврди и како су ови центри комуницирали са другим српским преписивачким 

центрима.   

 Сагледавање историјског контекста у којима су се одвијале активности ових 

манастира, помажу и приликом оцјене о дометима њихове културне мисије.   

   Зетску епископију основао је Свети Сава по стицању аутокефалности 1219. 

године. Оскудни извори потврђују да је првобитно сједиште епископије, манастир 

Св. арханђела Михаила на Превлаци био значајно духовно средиште, за које је било 

преписано више рукописа.  У последњој четвртини  XIV вијека, жива преписивачка 

активност забиљежена је у манастирима око Скадарског језера.  Претпоставља се 

да у основи најстарије библиотеке Цетињског манастира леже управо рукописи 

донијети из ових манастира.   Данас  цетињском фонду припада више рукописа 

који су настали у другој половини  XIV вијека.   

 Немирна времена која су владала на територији која данас чини Црну Гору 

обиљежена су  трвењима са Венецијом и турским навалама.  Падом под Турке 

(1499) започела је нова етапа у животу Црне Горе.  Подаци о духовном животу на 

овим просторима су  оскудни, али од средине XVI вијека, од обнове рада Пећке 

патријаршије 1557. године,  нови полет подстиче обнову старих манастира, као и 

оснивање нових.  Управо у то вријеме Саватије, рођак првог патријарха обновљене 

Патријаршије и Мехмед-паше Соколовића,  основао је своју задужбину – манастир 

Пиву, која од самог почетка постаје значајно културно средиште. У тренутку 

оснивања Пиве, Саватије је био јерођакон велике цркве у Пећи, што јасно говори о 

планском раду на јачању нове црквене организације.   

 Између Цетињског манастира, Пиве и других манастира и скрипторија који  

активно раде на једном широком подручју које обухвата не само Црну Гору,  већ и 

Будимљу и хумске и рашке земље, одржавају се живе везе.  Један од речитих 

примјера јесу везе са манастиром Шудикова  на Лиму, у коме је  зетски митрополит 

Герасим 1587. године преписао рукопис који је затим приложио Цетињском 

манастиру, гдје данас носи број 22. Герасим је поменутом манастиру приложио још 

и рукописе  бр. 27 и 31.  У Шудикови је био преписан и рукопис који је са Цетиња 
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доспио у Беч (ÖNB cod. slav. 44). И други цетињски митрополити су преписивали 

рукописе и прилагали их своме манастиру.   

 Анализа записа у рукописима цетињске збирке показују да су оба 

манастира, и Цетињски и Пива, били значајни преписивачки центри.  Посебно су  

интересантне везе које су оба манастира одржавала са Пећком патријаршијом, 

одакле су добијали бројне књиге на поклон.  Патријарх Арсеније III поклонио је 

(1682) Цетињском манастиру већи број рукописа, можда и зато што је рођен на 

Цетињу (1633). Исто тако је и рашки и новопазарски митрополит Висарион, иначе 

родом од Пиве,  поклонио Пиви два рукописа (бр. 39 и 82).  Чињеница да више 

митрополита поклања Цетињском манастиру рукописе, свједочи о угледу који је 

овај манастир уживао током XVI  и XVII  вијека.  Тако је Диомидије руднички 

приложио  Цетињу рукопис бр. 63, а Силвестар рашки бр.56. Поклони стижу и из 

самог сједишта Патријаршије.   

 Тежња да се обнове везе са Светом Гором огледају се у набављању рукописа 

из српских манастира (Хиландар и Свети Павле) и келија и скитова (Света Ана) 

који су и током XVII вијека били активни преписивачки центри.   

 У контексту ових разматрања пажњу треба обратити и на друге оближње 

скрипторије у којима се у то вријеме одвија жива преписивачка активност.  Осим 

поменуте Шудикове, ту су још  Морача, Вранштица, Света Тројица пљеваљска, 

Никољ пазар, манастир Никољац.   

 Манастир Рођења пресвете Богородице на Цетињу је више пута страдао у 

ратним дејствима која су се водила на овој територији (1724, 1785), те је јасно да је 

и његоав библиотека претрпјела знатне губитке. Анджеј Кухарски је (1829) 

регистровао тек 14 рукописа.  Но, и саме владике су допринијеле томе да се 

цетињски рукописи распу по једном ширем подручју. Из записа у појединим 

рукописима сазнаје се да су владике, које су често боравиле у приморју, са собом 

носиле рукописе, који се затим нису враћали на Цетиње.  У записима се помињу 

манастили Градиште, Мајине и др.  Средином XIX вијека ови рукописи су, 

посредством Вука Врчевића,  Вука Поповића и Вука Караџића,  продавани у Беч.  

По добијању независности на Берлинском конгресу (1878) и стварању 

независне црногорске државе,  књаз Никола Петровић је започео постепено 
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враћање рукописа на Цетиње, у жељи да обнови манастирску библиотеку.   Тако је 

1885. године и већи дио рукописа из Пиве пренијет на Цетиње.   

Бројчано посматрано, ако се изузму пивски рукописи, као и два рукописа 

донијета 1961. године (Милешевски панегирик и Дивошево јеванђеље),  цетињској 

колекцији припада педест један рукопис. Jош најмање 30 рукописа неспорно је 

утврђено да су били преписани или да су у неком тренутку  припадали Цетињском 

манастиру, што са оним који данас припадају манастиру, чини укупно  81 књигу. 

Узимајући у обзир историјске прилике и велике губитке и уништавања српских 

рукописа кроз историју, цетињски фонд могао  би се убројати  у сачуване збирке 

већег обима.   

 Састав рукописне збирке Цетињског манастира, узимајући у обзир и 

цетињску и пивску колекцију,  ограничен је углавном на  књиге које имају 

литургијску намјену. Рукописи који су настајали од XV па до средине XVIII вијека 

су устаљеног и уобичајеног састава. Код књига које садрже била какав 

мјесецословни дио, примјетно је интензивно уношење не само националних 

(српских) светаца, већ и светаца који припадају општем јужнословенском наслеђу 

нпр. Света Петка.   Српска црква је тако, стално подсјећајући на старо налеђе и 

славну прошлост,  водила борбу за очување и његовање националне свијести током 

тешких времена турске окупације српских земаља.   
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БМС = Библиотека Матице српске, Нови Сад 
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МГП = Музеј и галерија, Подгорица  

Морача = Манастир Морача 



280 

 

МСПЦ = Музеј Српске православне цркве, Београд 

МСПЦ Грујић = Музеј Српске православне цркве. Збирка Радослава Грујића, 

Београд 

НМЦГ – Народни музеј Црне Горе, Цетиње  

НБС = Народна Библиотека Србије, Београд 

Никољац = Рукописна збирка цркве Св. Николе Бијело Поље 

НСБ = Национална и свеучилишна библитека, Загреб 

ÖNB = Össterreishische national bibliothek, Beč 

Пећ = Манастир Пећка патријаршија 

Пива = Манастир Пива 

Пљевља = Манастир Св. Тројица, Пљевља 

Савина = Манастир Савина, Херцег Нови 

АСАНУ = Архив САНУ, Београд 

СЦ = Стара православна Црква, Сарајево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Br.rorpa$uja

Mtr,neua Maptnuoenh.je pollesa 1965. ro.rluHe ua l{e'rurnr,. OcuoeHy llKoir-v r.j

ruurHa:r.r.j1, 3i,rBllrxH,na.lc ,v po.luoNl rpL1,1\,. f{urr-nouupa,ra.je Ha I{\,,rrr,1lo-[ouiKo\t

diarcr':r'tely ua Ide-rutuy 1988. ro/(r4ue. V Hapoituo-i 6u6,ruorer1u CpSrije no.Lrornrr.,ra.je

crpyrlHl{ Ilcfi]rr H3 o6,racru xotraepeaqu.je v 3a[rrrrre ( 1 989), Te c rer(.rla 3Bar$e

tiot{3epBa'1'opa x pecraypafopa 3a c'lap\/ rr perxy Kr-btry. Malrlcrprlpa,ra.ie 1997. roauue

Ha Oaxr,-urer\ rrlluN,ierteFrrix yN4erHOC'lH tr.1n:a.jHa v Eeorpag1,,. O:l l98tl. -ro 1997. r.

piltr.rira .ie l' Ilcr.rrpelrHo.j napo4rio.i 6u6.lrr.ro lcLtu ..1i1,pf e IJpuo.ieenh" ua I {erHrsv.

N4n"[erta N{apruuourlh .ie He,laBHo nocraBJ.beHa :]a pyr(oBonr4orla cnyx6e npeeerrrueue

Kon3epBarui.j e Hapolu o r u1,':e.j a Up H c. f'ope.

Ol 2003. r. aHrlTr((rllauaie o.r crpallc Mnrponolujc rlpuoropcKo-nph\,ropcl(e l{ao

Bo,tourep-ctlpa.tlu.Iri HA :laril'u.rru 6u6:ruol'er<e [{erurscxot NraHacrr4pa. .rrr.j ri ua.jeperuHjn

Jeo flpellcrrlBr,{t \/rrpaBo pyKotrr{clrar ';6npxa. Torconr cBor .qecerorolr{[rrber paAll ],

p)rKonl4cHoj :6apUu I{erHrlcxor NraHacrnpa r(aH.qu.qa'rKursa.ie }.rNra--la npunHlic Ia no6po

}'no:ua raj (lonrr. I,t rrl IJe car{o ca cralloBHrrrra Korr3epBauuje u pccra\ pauu.ie.

I{arugu,lalrutt,tt .ic nocrerreHo jc y';ra:rlLra u 1, npo6leN{a'lilli) no.ja nprrnu-(a .rolrcH\'

apxeorpafltje.,trtltc.jc 1,ee.runoj Haepu npcBi-l3rJU.nl csoja npnofiurrra HllcpccoBarrra: \
ouo\'I rpeHl,"txv M.^lapluuonuh .je oco6i'L roja sepoealuo uaj6o,'t,e uo:uaje cllcrilB

:5upre, ca,i1p;na-i noie.Inttux p)r(r)[uca rr crcrrerr orryBaHocrn uojcrluunx pyxorrHCn.

M.Nfap'r'urrorril-t.ie o5jaen..ra BHrre paroBa. mefy iro.|ulra ce noce6uo Hcrurr),:

7. k'oH:;cpt;tttltt.ftt u pccmuypotlu.iLt l\t;t)nttL'ttc Ktt,Lt?e ,,An0cnlo.,t" xl'l 6t.tlct;

.vuu(tcmup llurulutnl- l-,racrurrc Ilapo:tuor N41,te-ia Ilpue f'opc I (2004).

2. Koru;apr;ut1t.r,ju t.t pc('utuyputlu.f cr p),rot'ntL'u ,,lecno "- ueo6jae"ueHr4 poN{aH

Iipaiba Huxo-rc I. l':racuun Hapolnot N4y:e.ja IJpHe fope Il (2005/6).



3. Eu(t.,tuome,rru (totrc)ot;u l{eumpctttte Hupodte 6u6tuctmere,. h1'pt1e

Qpuoicr;ttll" ttu L{t,ntltn,.v' npeleHmu6H(t }u'LunttuT?d, cao[[I tetbe Ha IlavtIHoNI cnyrr) Il

perLloHLUrHe LrLryrH() crp\:/LrHe rou(repcHrrH,ie ICON4 SEE onpiliaHe 1' Iluruy' 23.0.'5.

2012 . RISK ASESSME,NT OF CULT'URAL NATURAL I"IF,RITAC]1,, IN T]II--

REGION OF SOLITH EAST ELJROPE. Second Regior-ral Scier-rtific Conference of ICOM

SEE. 22-26 n-ra1'2012" NiS - Serbia, Beolpa,r 2012.

,1. N{.N{aprurroutrl-r.,/cdtttt .:tt6o7tut;.tt(nu l).\'tionttt"r;ojtr L'c tt.)(io 1'Hupor)urt.tt

.r/.r'r(7r, I{pruc ['opt,rtu llanurt,1,, Apreotpat(-rcrn ul]tl.llo:lt{ 31 (2015)271-287.



llprnor 1.

lAsjaea o ayropcrBy

flornncaun-a MnneHa MaprhHoerah

6poj urH4erca

l,lsjaeruyjera

ga je 4omopcKa Ahcepraqraja no4 HacfloBoM

PyronucHe Ktuure MaHacrrpa Poflerua npecBere Eoropogr,rqe Ha l-.leruuy

o p€3p1TaT concTBeHor ufipaxnBai{Kor paAa,

. fla npeAfloxeHa rqucepraquja y qennHV HA y.qefloBl4Ma nraje 6nna npe4roxeHa
ea 4o6mjaue 6nno roje gnnnoMe npeMa crygrajcxnM nporpaMnMa Apyrrx
Bt4COKOtU KOI]CKI|X yCTaHOBa,

. Aa cy pe3yflTaT[ KopeKTHO HaBe,qeHU ]4

. Ea HhcaM xpLttno/na ayropcKa npaBa I Kopl4crho t4HTefleKTyanuy caojrany
Apyrnx nhua.

I-lornrc AoKTopaH.qa

Y Eeorpa4y, _11. o4.2016.

i , .' , ,/ ,4 --f-*
t 

t'" tt tl,4 d/,wi-,tuq(ffui*



llpunor 2.

lAsjaea o hcroBerHocrr4 uraMnaHe h ereKrpoHcKe
Bep3rje AoKropcKor paAa

lAve n npe3ilMe ayropa _Mrnena Maprrnoanh

Spoj rx.qexca

Cry4njcxr,r nporpaM

Hacnoa
Llerrruy

paga _Pyxonrcue KFbr4re MaHacr[pa Pofieua npecBere Soropo4rqe ua

Mexrop _npo+. gp Tarjaxa Cy6ornn - l-ony6oauh

florn rcanula _Mnnena MaprrHoerh.

l4ajaaruyjena ga je uJTaMnaHa eepsnja Mor AoKTopcKor parqa r,'rcroBerHa enerrpoxcroj
aepsnjn Kojy caM npe4ao/na 3a o6jaaruusaue Ha nopra.ny fiururanxor
peno3nroprjyua YHn eepsrrera y Eeorpagy.

fiosaon aaaM Aa ce o6jaae uojr nuvur no4ar]il Be3aHn sa go6njaue aKa4eMcKor

3BaFba AoKropa HayKa, Kao uro cy hMe r npe3nMe, ro,qhHa H Mecro pofierua ta AaryM
og6paue paga.

Oar nuqHh no4aqyr Mory ce o6jaaurrra Ha MpexHuM crpaHrqaMa .qilrnraflHe
6r6nrorere, y efleKTpoHcKoM Karanory r y ny6nr,rraqrajarvra Yxnaepsurera y Seorpagy.

Y Eeorpagy, _11.04.2016. _

Flornrc AoKTopaHAa



flpnnor 3.

lAsjaaa o Kopt4uheruy

oanaurhyjeu YunaepanrercKy 6u6nuorery ,,cBero3ap Maproaah" ga y ffnrvranun
peno3hroprjyur Yxraep3nrera y Eeorpa4y yHece naojy gorrropcKy Arrcepraqrajy no4
HacnoBoM:

Pyronucne Ktrrre MaHacrhpa Poflerua npecBere Eoropograqe na r-lernuy

xoja je naoje ayropcKo rqeflo.

,[rceprar-1rajy ca cBhM npuflo3laMa npegao/na caM y efleKTpoHcrorra $oprvrary norogHoM
sa rpajno apxilBnpalbe.

Mojy goxropcKy Arceprar.[ajy noxpaFbeHy y flurmanan peno3nropr4jyM YHnaepaurera
y Eeorpagy Mory Aa Kopr4cre can xojr,r nor-uryjy ogpe46e ca,qpxaHe y oga6panoM runy
flhqeHqe Kpearuaxe saje4Hnqe (creative commons) sa rojy caM ce o4nyvuo/na.

1. Ayropcrao

2. Awopcreo - HeroMepurianHo

3. AyropcrBo - HeKoMeprlrajanxo - 6es npepafle

4. AyropcrBo - HeKoMeprlrajanHo - ge-nyrrrl noA ucrrM ycnoBnMa

5. Ayropcrao - 6es npepa4e

6. AyropcrBo - Aeflhrr nolq ucrnM ycl'toBhMa

(Monuuo Aa 3aoKpyxvrre caMo jegHy oA uecr nony[eurx nhLleHll4, KparaK onrc
anqeHqh garje na nonefluur nucra).

Ilornuc goxropaHga

Y Seorpagy, _11. 04. 2016.

Lh u r:,,^,r[*{wuwr,fu{
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