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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“

8

Јасмина Грковић-Мејџор



Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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ЈЕзик, књижЕвност и рукописно наслЕђЕ





TРОПАР И КОНДАК КИЈЕВСКОМ КНЕЗУ ВЛАДИМИРУ 
У РУКОПИСУ ДАНИЛА КРПЦА

Мирјана Бошков

апстракт. – Текст тропара и кондака кијевском кнезу владимиру објављује 
се из преписа који се налази у саставу Псалтира с последовањем у Библиотеци 
Епархије арадске, чији је месецослов настао у традицији синаксара што га је у 
првој деценији XVII века Данил крпац исписао с руског изворника у Москви. Уз 
осврт на проучавање руских култова у српској средини, пажња се посвећује бо-
гослужбеном прослављању кнеза владимира, коме химнографски текст у српској 
редакцији није познат пре преписа тог инока из манастира Папраће.

Кључне речи: српско-руске везе, српска рецепција руске химнографије, кнез вла-
димир Свјатославич, Данил крпац, манастир Папраћа, Псалтир с последовањем 
у рукопису Библиотеке Епархије арадске

У овом раду полазим од обавештења о рукопису Данила крпца која је Ди-
митрије Богдановић објавио у свом опису српских рукописа из Библиоте-
ке Епархије арадске1 под брojeм 25 (даље: арад 25). Мада је имао прилику 
да се свега неколико дана бави том веома занимљивом збирком, захваљу-
јући својој завидној ерудицији и археографском искуству, Д. Богдановић 
је представио 15 рукописа који су у арад били пренети из манастира Хо-
доша. износећи о њима обиље података, отворио је у многом правцу мо-
гућности за нова истраживања путева књиге и делатности њених твораца. 
Својим запажањима пружио је подстицаје да се додатна пажња посвети 
појединим рукописима о којима је у литератури постојала само извесна 
оскудна информација. испоставило се да је посебно занимљив одељак си-
наксара у арад 25, што га је Д. Богдановић уопште први пут, и то подроб-
но, приказао. објављујући из њега опширни запис са појединостима не-
уобичајеним за сам жанр записа, разрешио је тајнописом наведени назив 
манастира и име писара тог одељка на л. 142а–189б: утврдио је да је то био 
Данил крпац из манастира Папраће, иначе познат по сличним записима 

* Мирјана Бошков, [Филозофски факултет, Универзитет у новом Саду] 
boskovmira@gmail.com

1 Богдановић 1975, 45–49.
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што су о његовом боравку у Москви у доба краткотрајне владавине цара 
василија шујског (1606–1610) већ били публиковани из рукописа који су 
у међувремену нестали.2

рукопис арад 25 моју пажњу je у први мах привукао због сведоче-
ња Данила крпца о раду и животу у Москви, као и због састава одељка 
који је он исписао својом руком.3 из описа Д. Богдановића произлази да 
текст, што га је сам писар означио као „синаксар“, представља, у ствари, 
тропарник месецослова и триода који је накнадно био укључен у оби-
ман зборник од 378 листова. Тај кодекс на хартији из средине XVI века 
сада садржи псалтир, а на оној из XVII има додате још неколике списе 
различитих дуктуса. ради се, у целини узев, о конволуту који предста-
вља псалтир с последовањем са више одељака међу којима су, уз бого-
службени календар, делови часослова и октоиха, као и још неки мањи 
неидентификовани текстови. Такав тип псалтира Д. Богдановић је иначе 
окарактерисао као читаву литургијску „библиотеку у малом“.4 У истом 
смислу одређиваће га и други аутори. олга П. Лихачева ће истаћи њего-
ву универзалност, а, уврстивши га у зборнике сталног састава, говориће 
о мноштву његових различитих варијанти при чему су све компоненте 
сједињене тако да чине јединствено дело.5 Та поставка о варијабилности и 
целовитости потом је новим испитивањима подржана и радо цитирана.6 
општеприхваћено је, међутим, мишљење да календар са успоменама на 
свете и празнике у поретку непокретног циклуса, као и са богослужбе-
ним упутствима и читањима за празнике покретног циклуса, чини обаве-
зни саставни део псалтира с последовањем. Такав литургијски календар 
може, као у арад 25, садржати и химнографски слој, захваљујући чему 
се он назива и тропарником. како је псалтир српске редакције у првом 
делу арад 25 исписан на старијој хартији, по свој прилици је претходни 

2 Novaković 1878, 182–183; Стојановић 1902, № 1111; Стојановић 1903, № 346; Петко-
вић 1951, № 9.

3 Посебно заинтересована податком о аутографу Данила крпца што га је Д. Богда-
новић пружио према запису са његовог преписа синаксара, нашла сам могућност 
да га 1997. године у самој библиотеци накратко прегледам, а касније сам радила 
према тада сачињеним фотографијама. извесна запажања археографске природе 
о самом рукопису са унеколико измењеним датирањем, као и о његовом занимљи-
вом саставу српских култова, изложила сам у: Бошков 2001, 107–129. на то да се у 
њему налази редак, засада најраније посведочени текст српске редакције тропара и 
кондака кнезу владимиру – василију скренула сам пажњу у: Бошков 2012, 699–717.

4 Богдановић 1971, 28.
5 Лихачева 1981, 226, 240.
6 Уп. Семячко 2014, 60–68; Мошкова 2014, 648.
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српски текст одговарајућег календара Данил крпац заменио новим са ру-
ском грађом. на питање одакле ју је преузео неће бити једноставно чак 
ни приближно одговорити.

Познато је, наиме, да су се месецослови још у руским рукописима из 
ранијег раздобља по свом саставу међусобно толико разликовали, да је 
олга в. Лосева констатовала како се не могу издвајати њихове посебне 
редакције него само групе према типолошкој сличности;7 касније, с по-
већањем броја локалних руских култова, разлике су се само повећавале. 
што се уношења руских светих у месецослове различитих богослужбених 
књига тиче, оно је, према јевгенију ј. Голубинском, постало обавезно тек 
од почетка XVII века, односно од штампања Служабника 1601–1602. го-
дине;8 до тада је њихова заступљеност по рукописима била веома оскудна, 
а и од тада „произвол в составлении списка общепочитаемых святых го-
сподствовал до 1682“ када је издат типик са исправкама патријарха јоа-
кима.9 на прва московска издања „святцев“ указао је архиепископ Сергиј 
(Спаски) тек у оквиру Типика из 1610, а затим и Псалтира с последова-
њем из 1625. године;10 у њима су били обухваћени руски свети којима је 
општеруско празновање установљено на саборима из средине XVI века.11 
како је Псалтир с последовањем из 1625. године ван временских граница 
боравка Данила крпца у русији, да би се проверило је ли он радио према 
штампаном извору, требало је испитати jeдино наведени типик, који је 
под насловом оуста сир око црковное био издат по налогу василија шујског 
и са благословом патријарха Ермогена. Податак да је његово штампање 
било завршено 25. априла 1610, свега неколико месеци пре но што је цар 
17. јула био свргнут с престола, није искључио могућност да је Данил 
крпац радио према њему, али је текстолошко проверавање односа синак-
сара у арад 25 са тим типиком показало да то никако није био Данилов 
извор.12 Произлази, дакле, да је богослужбени календар у арад 25 био 

7 Лосева 2001, 31–43.
8 У том издању месецослов, у којем нема тропара, садржи оуспенїе стго и равноапломъ ве-

ликаго кнзѧ владимера наречена во стомъ крщенїи василїѧ (Служебник 1602, без фолијације).
9 Голубинский 1998, 223–227.
10 Да је то уопште најраније московско издање Псалтира с тумачењем, потврђује се и 

новијим испитивањима (вознесенский 1996, 217).
11 Сергий 1997, 363–364.
12 У месецословном одељку тог типика (Устав 1610, л. 239а –865б) помен са службом 

кнезу владимиру (л. 783–786б) долази под заглављем које се не подудара са одгова-
рајућим у препису Данила крпца. Док у тропару нема текстуалних разлика изузев 
оних које су настале преносом у српску језичку редакцију, дотле у кондаку постоје 
извесна разночтенија стилске природе.
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сачињен према рукописном предлошку, међутим, њега не би било лако 
установити ни када бисмо располагали много подробније описаним и 
систематичније проученим месецословима у руском рукописном наслеђу 
из XVI и XVII столећа, а ни зато што они сами услед велике употребе 
нису добро сачувани.13

У арад 25 први, хагиолошки одељак са насловом послѣдованїе сбранїа 
вселѣтнаго. начанше ѡт м ¶ца сектемврїа до мц ¶а авгꙋста. прѣимее тро и коⷣ праꙁⷣникоь 
и нарочитиь стимь завршава се констатацијом конць прїеть ме ¶цословїе. непо-
средно после њега, заузевши остатак истог 189б листа, долази опширни 
запис са саопштењем писара да је у Москви набавио и исписивао извоⷣ сѣмꙋ 
синаѯарꙋ; на следећем листу под ознаком начало стаго и великаго поста почели 
су се ређати празници непокретног циклуса од недеље митара и фарисеја. 
Сведочење писара нашло се усред богослужбеног календара, а приликом 
de visu прегледања кодекса, нисам уочила ништа што би указивало на 
то да је његов запис био накнадно додат на преостале белине листа: по 
томе бих рекла да је он повезан с претходним текстом, односно првим 
одељком Данилова рукописа који је посвећен празницима непокретног 
годишњег циклуса. обавештење Данила крпца да је синаксар рађен пре-
ма московском изворнику и са своје стране потврђује чињеница да се, 
уз заостале русизме, у његовом саставу садрже помени толико великог 
броја руских светих колико их није запажено у ранијој српској баштини, 
а поред редовних упутстава за избор тропара и кондака, врло често и 
они сами.

У процесу установљавања рецепције руских култова на југу важну 
улогу су одиграли закључци владимира а. Мошина. он се, додуше, у сво-
јим истраживањима усредсредио на ранији период, али то што је прегле-
дао и доступну грађу која потиче из раздобља од средине XIV до XVII 
века (а она, забележио је, обухвата четрдесетак рукописа месецослова уз 
псалтире с последовањем и сличне рукописе, као и стотинак синаксара 
уз јеванђеља и апостоле14), чини веродостојном и незаобилазном његову 
констатацију да су уопште из српског литургијског календара негде од 
средине XIV века испали и они руски свеци чији се спомен иначе редов-
но налази у одговарајућим јужнословенским рукописима из претходног 
раздобља. После в. а. Мошина присуство руских култова код нас пратио 
је на ширем материјалу Димитрије Е. Стефановић. Бавећи се месецосло-
вима у српским рукописима апостола и јеванђеља из XIII и XIV века, 
дао је преглед у њима забележених словенских празника (што се руских 

13 Лихачева 1981, 240.
14 Mošin 1959, 57–58.
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тиче, унео је извесне корекције у Мошинов списак);15 притом, као ни в. 
а. Мошин, није наишао на календарски помен кнеза владимира. То би 
у основи одговарало налазима о. в. Лосеве да се тај помен ни у руским 
месецословима не среће пре XIV века, а ни у том столећу га ова ауторка 
не региструје често.16

У међувремену, новим подацима проширени корпус јужнословен-
ских рукописа са староруским делима, што га је већ био систематизовао 
Хајнц Миклас,17 анатолиј а. Турилов је критички размотрио, а и посто-
јећи репертоар руских помена подвргао је извесном ревидирању. Тада 
je изнео уверење да се у неописаним или незадовољавајуће описаним 
збиркама могу пронаћи и досад неуочена дела што су пристигла у току 
Првог источнословенског утицаја,18 чије деловање иначе прати и кроз 
готово читавo XV столеће. 19 У другој пак прилици је приметио, и то 
управо поводом месецослова,20 како нису искључена ни најнеочекиванија 
изненађења, поготово зато што при описивању рукописа аутори често 
воде рачуна само о ономе што припада њиховој националној традици-
ји.21 Такав суд о проучености грађе, као и мишљење истог аутора како је 
хагиографска традиција о владимиру неоспорно домонголског порекла,22 
упућивали би на то да се не би баш без икакве основе долазило на по-
мисао да је и владимирова успомена доспела на југ у неком споменику 
из времена Првог источнословенског утицаја. Међутим, његова процена 
да се трећина од укупно сачуваног фонда јужнословенских рукописних 
књига из периода XI–XIV века налази у руским рукописним збиркама,23 
као и да синаксари са руским светима и празницима који се садрже у 
јеванђељима и апостолима из тог времена представљају не мање од поло-
вине oд њиховог укупно сачуваног броја,24 једва да оставља места сумњи 

15 Стефановић 1989, 137–160.
16 Лосева 2001, 91–92, 383.
17 Miklas 1988, 456–461.
18 Турилов 2014а, 153–154, 164–165, 175.
19 Турилов 2011, 9–32; Турилов 2014а, 169–184.
20 Преглед новије литературе о њима у: Турилов 2014б, 125, нап. 1.
21 Турилов 2014б, 110.
22 исто, 115, 132, нап. 50. У издању овог рада из 1999. аутор је поводом извесних раних 

сведочанстава о владимировом култу указао на то колико је за његово датирање 
важан бугарски препис владимировог житија у синајском пергаментном палимп-
сесту рнБ, Q. п. I. 63, који се датира од краја XIII до почетка XIV века (в. издање 
житија у: Пичхадзе и др. 2005, 303–308).

23 Турилов 2014а, 144.
24 Турилов 2011, 9–10, нап. 2.

17

Tропар и кондак кијевском кнезу владимиру у рукопису Данила крпца



у то да у тој грађи која је дуго приступачна руским научницима већ није 
запажено све што би се владимира Свјатославича тицало. По свој при-
лици, не отвара се много простора очекивању да би се проналажењем и 
испитивањем нове јужнословенске грађе из раног периода његов кален-
дарски помен могао и документовати.

кад је пак реч о Другом источнословенском утицају, у чијем проу-
чавању се иначе не обраћа много пажње на месецослове, треба пре свега 
узети у обзир рад Д. Е. Стефановића, који је разматрао и руске помене 
у одређенoм броју споменика из XVI–XVII века, и то махом у саставу 
српских псалтира с последовањем. Своја сазнања је објавио у приказу 
одговарајућих рукописа из Библиотеке Матице српске, али их је, напо-
менуо је, засновао на истраживањима стотинак месецослова из руко-
писних и штампаних књига XVI века, међу којима је било тридесетак у 
саставу последовања уз псалтире.25 Закључком да су руски помени били 
својствени српским рукописима из крајева северно од Саве и Дунава, Д. 
Е. Стефановић је са своје стране конкретним примерима (међу којима је 
и помен кнеза владимира26) потврдио сумарну оцену Д. Богдановића да у 
XVI–XVII веку долази до промена, те да је обележје тог раздобља било „у 
проширивању јужнословенског календара руским култовима, а с тиме и 
српске културноисторијске свести елементима руске и опште историје“.27 
Упркос томе што обимни корпус српских рукописа псалтира с последо-
вањем није довољно систематски изучен,28 у светлу наведених запажања 
може се сматрати да су у њима обриси рецепције руских култова у основи 
сагледани, те да се по заступљености руских помена и њиховом химно-
графском саставу у оквиру такве богослужбене књиге арад 25 изразито 
издваја. У већем броју руски празници су приказани једино у више деце-
нија млађем псалтиру с последовањем, нБС рс 46,29 али у њему успомена 
на владимира није пропраћена тропаром. Запажа се, заправо, како се у 

25 Стефановић 1993, 176, 178–179.
26 он се налази у препису месецослова из Псалтира патријарха калиника, БМС рр II 

22 (уп. Богдановић 1982, № 1270; Грбић и др., 48–52).
27 Богдановић 1980, 261–262.
28 Д. Богдановић је у библиотекама бивше југославије регистровао више од стотинак 

рукописа псалтира с последовањем разних редакција, као и десетак тропарника 
који би, не баш сасвим прецизно датирани, потицали из XVI–XVII века (Богдано-
вић 1982, 91–98). Т. Суботин-Голубовић је уопште у српском рукописном наслеђу 
из периода од 1557. године до средине XVII века указала на седамдесетак псалтира 
с последовањем (Суботин-Голубовић 1999, 216–219).

29 штављанин-Ђорђевић и др. 1986, № 47.
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српским рукописима уопште ретко указује на присуство химнографских 
текстова руским светима.30

Преношење и прихватање руских празника показатељ је важне и не 
само хронолошке димензије српско-руских веза. нa том плану је, како 
произлази, улога Данила крпца и његовог манастира Папраће била од 
посебног значаја. календар у арад 25 занимљив је у многом погледу. кад 
се буде исцрпно приказао химнографски слој руских култова у њему, сва-
како ће бити обогаћена наша представа о поетским садржајима што их је 
Данил крпац из свог московског изворника преузео и, по свој прилици, 
потом у више наврата умножавао. наиме, према објављеним записима са 
његовим именом из рукописа који су у међувремену нестали, има разлога 
мислити да је и у њима језгро које води порекло из руског извода било, 
уз евентуалне мање варијације, сличне садржине као и у арад 25. Будући 
да сам већ установила како је тај монах из Папраће био не само препи-
сивач него и редактор који је свој календар из руског изворника накнад-
но допуњавао српским култовима,31 могло би се очекивати да се покаже 
како је и током свог московског исписивања Данил крпац вршио извесне 
промене. Мада се испоставља да сам месецослов у арад 25 представља 
у односу на руски предложак измењену редакцију коју је сачинио тек по 
свом повратку из русије, ипак сама чињеница да се његове интервенције 
нису односиле на и иначе стабилан текст помена с тропаром кнезу вла-
димиру допушта да се за другу прилику остави неизбежно екстензивно 
описивање целовитог календара у арад 25.

на овом месту било би корисно макар у најопштијим цртама на-
значити контекст у којем су се у српском рукопису, поред датума помена 
равноапостолног кнеза владимира  – василија, појавили тропар „Уподоби 
се купцу“ и кондак „Подобе се великому апостолу Павлу“, којима се он 

– низањем различитих поређења – прославља за то што се определио за 
православну веру и што је столујући у кијеву крстио сву руску земљу.32 
о историјском значају тог кнеза, који је кијевску русију крајем X столећа 
прикључио хришћанском свету визaнтијског ареала, знало се у српској 

30 Служба Борису и Глебу позната је и издата према српским рукописима XIV века 
(Павлова 1988, 34–40; Pavlova 20082, 191–200; Суботин-Голубовић 1992, 123–134), та-
кође кондак и икос (Павлова 2005, 206–207; Pavlova 2008, 199–200); према познијима 
су објављени тропари – Борису и Глебу из 1662 (иванова 1981, 223; Pavlova 20082, 
200–201), а кнегињи олги из 1560. године (иванова 1999, 12; Pavlova 20082, 240).

31 Бошков 2001, 107–129.
32 о сложеним значењима која се у том тропару указују кроз библијске реминисцен-

ције: назаренко 2001, 46; василик 2013, 73; Милютенко, василик б. г.
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средини дуго пре московског рада Данила крпца. и док је у више српских 
дела различитих жанрова истицана пре свега улога владимира Свјатосла-
вича у христијанизацији русије,33 дотле у српској баштини нису уочени 
текстови потпуније службе којима би се непосредно потврдило његово 
посебно црквено празновање. Такву могућност наговештава, бар за један 
кратки период, чињеница да је из некадашње библиотеке манастира кру-
шедола34 сачуван руски рукопис са таквом службом.35 Треба приметити 
да у њему поменутог тропара и кондака нема. Филигранолошко датирање 
самог кодекса деценијом између 1495. и 1505. године,36 па и то што се 
традиција посведочена записом с краја XVII века да је он припадао књи-
гама архиепископа и бившег деспота Максима Бранковића (1462–1516) 
у литератури сматра за вероватну,37 дозвољава помисао да су се у њего-
вом окружењу неговали извесни руски култови. Томе би у прилог ишла и 
околност да се у истој збирци налази још један, и то нешто ранији руски 
рукопис са више служби, додуше без службе кнезу владимиру и без ње-
говог помена.38 имајући у виду њихов изразито комплементарни састав,39 
ова два зборника се могу сматрати за сведочанство да су о руским све-
тима у манастиру крушедолу били добро обавештени. Подизање те де-
спотове задужбине припада добу које се одликује добром повезаношћу 

33 Бошков 2012, 699–703.
34 рукописне књиге крушедолског манастира које су после Другог светског рата вра-

ћене из Загреба, сада се налазе у Музеју Српске православне цркве у Београду (Бог-
дановић 1982, 225, 277–278). о историјату крушедолске библиотеке: Тимотијевић 
2008, 261–283.

35 Са ранијом литературом о том рукопису Ж. 4. 48 (МСПЦ 109): Бошков 2012, 711–
713.

36 Станковић 2003, № 109.
37 Уп. Томин 2007, 70; Тимотијевић 2008, 278.
38 У литератури о том рукопису Ж. 4. 49 (МСПЦ 63) срећу се мишљења да је он руског 

правописа из XVI века (Петковић 1914, № 24) или пак да је молдавски с краја XV 
века (Богдановић 1982, № 1516). Утврђено је да му је хартија из времена око 1490 
(Станковић 2003, № 63), али је и даље остало отворено питање одакле потиче. Буду-
ћи да поједини закључци о пореклу таквог рукописа различито утичу на интерпре-
тацију српско-руских веза у доба сремских деспота, обратила сам се за мишљење 
а. а. Турилову као аутору важне студије о идентификовању молдавских рукописа 
(Турилов 2014в, 421–457). Пошто је на моју молбу прегледао снимак зборника, на 
чему се уваженом колеги и овом приликом најсрдачније захваљујем, саопштио ми 
је 2011. године своје мишљење да је тај зборник неоспорно руске редакције.

39 У Ж. 4. 49 (МСПЦ 63) посебну пажњу привлачи то што се у оквиру службе кнезу 
Михаилу Черниговском и његовом бољарину Фјодору на месту пролошког житија 
налази у српским збиркама неуочена позната Повест о убиству Батија, која је ту 
пропраћена белешком да је то творение пахомиа сербина (Бошков 2011, 589–606).
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Бранковића и јакшића са словенским истоком. Тад су, поред њихових 
веза са словенским великашима и живљем у саставу Литваније, нарочити 
значај добили и њихови односи са Москвом. крајем XV века почеле су 
се после извесног застоја обнављати традиционалне везе русије с југом, 
Светом Гором пре свега. С разлогом се може мислити да су тада прили-
ком повезивања Срба из крајева преко Дунава и Саве са московским ве-
ликим кнезом важну улогу играли монаси манастира Св. Пантелејмона.40 
Посланици из тог руског манастира на атосу, чије је братство у то време 
било већином српског порекла,41 стигли су до московског двора 1497. го-
дине. како произлази из документације о посланствима с југа великом 
кнезу василију ивановичу из 1508–1509. године,42 и најранији податак о 
пријему београдских изасланика у Москви односи се на време његова оца, 
али не на период пре априла 1502. године.43

Судећи по другим примерима, попут оног добро познатог о доно-
шењу Житија св. Саве 1517. године великом кнезу, вероватно је да су и 
ови одласци изасланика са Балкана руском владару почетком XVI века 
резултирали извесном разменом дарова у књигама. Будући да је у ру-
ским летописима вест о доласку стараца из Св. Пантелејмона великом 
кнезу 7004/7005. године била пропраћена саопштењем да њихов мана-
стир „строение беяше прежних/первых великих князей русских“ – а оно 
постоји и у варијанти са додатком „от великого владимира“44 – није не-
замисливо да су пантелејмонски монаси култне списе о њему у русији 
упознали и оданде их донели. Уз податак да су књиге у Срему преписи-
вали и потписивали дошљаци из Украјине, којих је било и у ангелининој 
околини па и служби, те да је за јакшиће из Баната трактат на верске теме 

40 Бошков 2014, 37–43.
41 Турилов 2009, 85.
42 раније се мислило да су београдски митрополит Теофан, бивша деспотица ангели-

на Бранковић и српски деспот иваниш Бериславић своје изасланике упутили 1509. 
године, али из новијег издања одговарајуће документације произлази да су они са 
ангелинином граматом, која је била датирана 1508. годином, стигли у Москву на 
измаку те или на самом почетку 1509. године (каштанов 2004, 8–40; Бошков 2014, 42).

43 У својој представци василију ивановичу коју су изасланици београдског митро-
полита предали у Москви 1509. године они су истакли да су приликом свог прет-
ходног доласка од његовог оца добили грамату и са његовим господарским именом 
(Димитријевић 1903, 17). како се од априла 1502. године, када је василије иванович 
био проглашен за самодршца, у граматама његово име почело појављивати крај 
очевог, може се сматрати да је то критериј ante quem non издавања прве грамате 
београдском манастиру, те да се тиме нешто ближе одређује и први долазак њего-
вих изасланика у русију.

44 Бошков 2002, 25–62.
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сачинио василиј никољски,45 то би био оквир у којем се назире снажнија 
заступљеност рукописа источнословенске провенијенције, у оквиру које 
руски зборници што су сачувани у крушедолу, не изгледајући као изузе-
так, чине реалном и претпоставку да се од првих деценија XVI века по 
црквама на поседима Бранковића и јакшића, а вероватно и још понегде, 
налазило више рукописа према којима су се прослављали руски свети. 
ако таква дела раније и нису била запажена и описана, ипак, имајући у 
виду судбину манастира у Срему, не треба искључити да је по фрушко-
горским манастирима још пре Другог светског рата било богослужбених 
књига које су, бар у својим месецословима, садржале њихове помене.

С обзиром на време настанка, њиховом некадашњем потпунијем 
корпусу можда би могао припадати руски Псалтир с последовањем БМС 
рр II 24, мада његов кодиколошки опис оставља места сумњи да је сам 
рукопис стигао на српско подручје пре средине XVII века.46 околност да 
су на његове маргине дописани помени јужнословенских празника све-
дочила би о употреби тог календара у српској цркви, а Д. Е. Стефановић 
је мишљења да би он бар делимично спадао и у јужнословенску односно 
српску хагиолошку традицију,47 што би могло указивати и на то да су на 
богослужењима у српским храмовима коришћени руски химнографски 
текстови, а међу њима и тропар и кондак посвећен кнезу владимиру које 
БМС рр II 24 такође садржи. и под претпоставком да се у време сремских 
Бранковића по неком спису какав је крушедолски служила читава служба 
кнезу владимиру, питање је колико би се то могло одржати после изуми-
рања породице последњих деспота Бранковића и уопште у условима који 
су настали с турским освајањима у XVI веку. не превиђајући ни могућ-
ност да су руски култови на југ допирали и другим путевима, у кодексима 
друкчијих састава, као и кроз различите ликовне представе,48 ипак би се 

45 русина 2000, 69–74; Бошков 2011, 713.
46 рукопис БМС рр II 24 приказује се као руски на хартији француског порекла из 

1510/1520. године са воденим знацима какви се не уочавају у српским споменици-
ма, али је при његовом повезивању употребљена хартија са сличним паралелама 
у грађи са литванске територије из 1643. и 1650. године, што наводи на питање о 
томе где је он био укоричен и када је стигао на југ (Грбић и др. 1993, 59–64).

47 Стефановић 1993, 170.
48 Jeдан од најзанимљивијих извора сазнања о руским култовима интерпретираним 

на посебан начин налази се у богатом иконографском програму катапетазме коју је 
иван Грозни 1557. године подарио Хиландару. између осталих својих значења, та 
репрезентативна плаштаница у десетак медаљона са ликовима историјских лично-
сти, који су натписани различитим чиновима светих, садржи и својеврсни преглед 
историје Свете русије од кијевског кнеза владимира све до „нових чудотвораца“ 
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рекло да се њихово потоње ширење на српском подручју одвијало захва-
љујући првенствено поменима у богослужбеним књигама што су почеле 
пристизати са интензивирањем веза између московског двора и црквених 
средишта на југу негде од средине XVI века. није искључено да је ту и 
пре преписа Данила крпца било рукописа са различитим избором руских 
химнографских текстова, али о њима (изузев поменутог руског БМС рр 
II 24, чије присуство на југу у хронолошком погледу није јасно), као ни 
о њиховом умножавању од стране српских писара, колико ми је познато, 
нису објављена конкретна обавештења.49 У перспективи коју означавају 
изнети подаци чини се, бар засада, да би тропарник Данила крпца у неко-
лико својих преписа српске језичке редакције представљао у српској сре-
дини почетак посебне етапе химнографског прослављања руских светих 
уопште, и кнеза владимира посебно. Да то није остао усамљени покушај, 
показује чињеница да је у српском Псалтиру с последовањем патријарха 
калиника БМС рр II 22, који је на хартији из шесте или седме деценије 
XVII века, такође заступљен тропар и кондак кнезу владимиру у оквиру 
сличног, мада нешто скромнијег репертоара руских празника од оног у 
арад 25.50 калиник, који је на пећки патријаршијски престо постављен 
1693, исте године је забележио да му је тај рукопис донет „на службу“ док 
је био на преговорима с турским пашом у Дренопољу. Његов запис је 
сведочанство да се месецослов са химнографским допунама које су посве-
ћене већем броју руских празника и после велике сеобе сачувао у јужним 
областима, односно да се онде, по свој прилици, и одраније налазио, те да 
се, што је важно, употребљавао при богослужењу. Прелиминарни увид у 
текстолошки однос између њега и арад 25 указује на то да, и поред мно-
гих сличности, има и таквих разлика да се не може говорити о њиховој 

из московског периода (Смирнова 2000, 495–503). У посланици коју су следеће 
године Хиландарци упутили руском цару они су – наводећи стїе рскїе чютворце Петра 
и Алеѯїа и їѡн – показали како умеју применити значења наглашена катапетазмом 
(Димитријевић 1903, 28).

49 Пажњу, међутим, заслужује то што је установљено како Псалтир с последовањем 
Гаврила Тројичанина БМС II рр 19 из 1643. године одражава ранију руску традици-
ју календара организованог по мартовском рачунању (Стефановић 1993, 185–186). 
Проверавањем de visu није се, додуше, потврдио објављени податак о помену иг-
натија ростовског који би пружио сигурнији хронолошки критериј, али се испоста-
вило да се у том месецослову налазе неколики руски празници са одговарајућим 
химнографским текстовима у којима би се он након подробног испитивања можда 
могао пронаћи. ваљало би испитати шта у том погледу значи сам избор руских 
празника и колико би при томе био од помоћи текст тропара и кондака којима је 
пропраћен датум успомене на Леонтија ростовског.

50 опис у: Грбић и др. 1993, 48–52. Уп. Бошков 2012, 700, 704.
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међусобној генетској повезаности. То, са своје стране, води закључку да се 
током XVII века у више наврата у српску редакцију преносио текст руског 
месецослова са тропарима и кондацима руским светима.

изван источнословенског ареала тропар кнезу владимиру био је, из-
гледа, врло редак. У јужнословенској редакцији пре преписа Данила крп-
ца уочен је, заправо, само у кодексу BARPR 81 из XVI века, где се налази у 
месецослову уз типик. рукопис се описуje као молдавски – александар и. 
јацимирски је забележио да је он „молдавского письма“, Петре П. Пана-
итеску да је тај „Устав церковный“ у Молдавији писао кифо диꙗк ѡт загра, 
сынъ попа въсию, те да му је језик црквенословенски средњебугарске редак-
ције.51 Боњу Ст. ангелов са л. 167б–168а истог рукописа, за који каже да је 
средњебугарске редакције, објављује 1958. године „кратку прославу“ ко-
јом се под датумом 15. јули обележава Успење кнеза владимира као аплѡм 
равнаго самодръжца роускιа земли.52 осврћући се на тај текст из службе кнезу 
владимиру румјана Павлова се позива на наведено издање рукописа, али 
га, са своје стране, означава као бугарски, док Герхард Подскаљски пово-
дом њега говори „о једној реткој јужнословенској Похвали“.53 Уобичајено 
је сматрати да су уопште на словенском југу списи о кнезу владимиру 
били слабо заступљени. р. Павлова, која је систематски проучавала рани-
је јужнословенске рукописе посвећене прослављању источнословенских 
светих, навела је владимирово житије само у поменутом синајском па-
лимпсесту.54 ауторка се, додуше, бавила јужнословенском грађом из XIII 
и XIV века, али по томе што је, уз констатацију да у њој служба кнезу 
владимиру није позната, ипак забележила тропар и кондак из XVI века у 
издању Б. С. ангелова, може се мислити како би поменула и друге списе 
о владимиру, да их је знала у млађим преписима, упркос томе што би они 
били ван хронолошких граница њеног разматрања. Произлази, дакле, да 
се присуство тропара и кондака кнезу владимиру међу јужним Словени-
ма засад потврђује само текстом у арад 25. Пошто је Данил крпац у више 
наврата умножавао свој из русије донети препис, може се с разлогом ми-
слити да се својевремено у арад 25 није налазио његов једини примерак.

У време кад се Данил крпац налазио у Москви прослављање руских 
светих било је толико заступљено да је наталија С. Серјогина закључи-
ла „что на практике произошла замена греческого месяцеслова на сла-
вянский и в церковном обиходе конца XVI и в XVII в. праздновались 

51 Яцимирский 1905, № 82; Panaitescu 1959, № 81.
52 ангелов 1958, 198–199.
53 Павлова 1993, 100; Pavlova 2008, 283; Подскальски 1996, нап. 1077.
54 Павлова 1993, 100–103; Pavlova 2008, 280–283. Уп. Пичхадзе и др. 2005, 303–308.
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преимущественно отечественные памяти“.55 Мада се категоричност такве 
тврдње у потоњој литератури ублажила, оцена о снажном продору руских 
култова у богослужење није се негирала, а он је интерпретиран у складу 
са актуелном концепцијом о Москви – трећем риму.56 Будући да је, дакле, 
Данил крпац на московским богослужењима свакако имао прилике да 
присуствује прослављању руских светих, као и да по различитим богослу-
жбеним књигама лако дође до химнографских текстова њима посвећеним, 
није чудно што се одлучио да их из неког руског изворника пренесе у 
српску језичку редакцију.

Служба кнезу владимиру постоји у више редакција. Према Михаилу 
Славницком, тропара „Уподобивыися купцу“ у најстаријој редакцији још 
није било, он се појављује у каснијим допунама,57 а после канонизацио-
них сабора из средине XVI века биће укључен у већину њених преписа. 
н. С. Серјогина, која је текст тог тропара издала по Стихирару „Дьячее 
око“ с краја XVI века,58 само је уопштено констатовала да није устано-
вљено „когда были сложены песнопения о нем“.59 Поставке М. Славниц-
ког преиспитала је и развој службе представила надежда и. Миљутенко 
након свог систематског разматрања много потпуније грађе но што ју је 
он својевремено имао у виду.60 није, међутим, пронашла раније рукописе 
од оних које је М. Славницки знао, а поводом пергаментног Празничног 
минеја рнБ, Соф. 382, из којега је објављен најстарији текст службе, на-
поменула је да тај рукопис, према новом датирању, не потиче из XIII него 
је настао од средине XIV до почетка XV века. на основу Зборника Ма-
твеја кусова из 1414. године, који је познат према двема копијама из XIX 
столећа,61 као и волоколамског стихирара из XIV века,62 ауторка је издво-
јила и посебну редакцију службе (назвала ју је „отдельная“) која је, како 
је устврдила, постојала паралелно, а можда и раније од редакције коју је 
као прву одредио М. Славницки. За тему овог рада та посебна редакција 
занимљива је нарочито по томе што је садржала текст тропара „Уподо-
бивыися купцу“. Према грађи коју је н. и. Миљутенко у својим радовима 

55 Серегина 1994, 27.
56 Уп. рамазанова 2004.
57 Славнитский 1888, 209.
58 Сад се његов рукопис прецизније датира у период 1588–1591 (рамазанова 2004).
59 Серегина 1994, 67, 306–307.
60 ауторка се разматрањем развоја службе кнезу владимиру бавила у више радова 

(Милютенко 2008, 206–212; Милютенко 2014; Милютенко, василик б. г.
61 Прва копија, а према њој је сачињена друга, објављена је у: Срезневский 1893.
62 неколике стихире кнезу владимиру уписане су у тај рукопис рГБ ф. 113, № 3, нак-

надно, али руком писара основног текста.
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сукцесивно приказивала, произлази да је сада најстарији сачувани руко-
пис са текстом тог тропара Минеј за јули рнБ, Соф. 209 из периода око 
1460. године, где се у саставу интегралне службе кнезу владимиру налази 
и текст кондака „Подобствова великому в апостолех Павлу“, који је пре 
тога био унет у јерусалимски типик Бран, арханг. Д. 3 из 1422. године.63

Служба владимиру Свјатославичу без поменутог тропара и кондака 
стигла је, као што је већ констатовано, до сремског манастира крушедо-
ла у руском рукопису с прелаза између XV и XVI века; почетком XVII 
века Данил крпац је у Москви у српски језички израз пренео, заједно са 
читавим синаксаром, и тај тропар и кондак, да би их затим у босанском 
манастиру Папраћи даље умножавао у саставу истог литургијског кален-
дара. Тај химнографски текст, за који је утврђено да је свакако постојао 
1422. године, а по свој прилици и нешто пре тога, нашао се у месецослову 
Псалтира с последовањем из арад 25 међу таквим богослужбеним са-
ставима који су, пратећи установљавање руских култова, настајали кроз 
вишевековно раздобље. Свих тридесетак руских празника заступљених 
у арад 25, од раних кијевских до московских, припадају онима којима је 
средином XVI столећа било прописано прослављање у читавом Москов-
ском царству. неких пола века касније списи који су томе били намењени 
почели су, захваљујући раду Данила крпца, да се шире и по Балакану. 
Препознати у арад 25, они употпуњавају онај попис дела руске прове-
нијенције што су, без обзира на то кад су била сачињена, на југ стизала 
кроз XVI–XVII век, те потврђују и са своје стране оцену а. а. Турилова 

„о достаточно широком круге интересов книжников, посещавших в то 
время Третий Рим“.64

У рукописној традицији текст наведеног тропара и кондака је стаби-
лан;65 променама је, међутим, подлегала формулација заглавља празника 
Успења кнеза владимира. Уз његово име, према подацима о. в. Лосеве, 
најпре није било никаквог атрибута светости, а затим су се почеле поја-
вљивати опширније одреднице у којима су се низали различити елементи, 
тако да ова ауторка сматра како у томе „можно проследить трансформа-
цию древнего княжеского культа владимира в русле идеологии Москов-
ской руси“.66 У два рукописа српског језичког израза, у месецослову Дани-
ла крпца и Псалтиру патријарха калиника, заглавља су опширнија, али 

63 из тог рукописа кондак је објављен у: Милютенко, василик б. г., 367–368.
64 С ранијом литературом: Турилов 2014г, 483–485.
65 Без битних измена задржао се и у савременој служби (уп. нпр. „Зеленые минеи“: 

Минея 2002, 186, 195).
66 Лосева 2001, 91–92.
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не и сасвим истог вида. наиме, оба обележавају владимира историјски 
неверодостојном титулом великог кнеза, а у односу на арад 25 млађи 
рукопис патријарха калиника додатно га означава и као самодрьж'ца роускїе 
землѥ, што је иначе облик његове титуле који се среће од почетка XV века. 
Међу њиховим текстовима нема суштинских разлика, те се у продужетку 
доноси једино текст из арад 25.

ТРОПАР И КОНДАК КИЈЕВСКОМ КНЕЗУ ВЛАДИМИРУ

У арад 25, л. 183а под 15. јулом долази најпре помен стихь мникь крика 
ιоулити мтри его, а затим:

в тажⷣе днь оуспенїе равноаплнаго векаго кне владимира нарень вь стомь кренїи василїа и 
крти всꙋ рꙋскꙋю ꙁемлю. тро мникомь. мници твои ги҇  сек  ҇,в҇ и вламирꙋ тро. гла ,д҇.

Оупоⷣби се кꙋпцꙋ иꙋѣмꙋ добраго бисера славнодржавнїи владимире. на висотѣ стола сѣⷣ 
мтре градовомь бгоспнаго кева испитꙋе посилаше кь цркомꙋ градꙋ оувⷣѣти православнꙋю 
вѣрꙋ. и ѡбрте беꙁсцѣинїи бисерь ха иꙁбравшаго те ꙗко втораго павла ѿтрѣсшаго 
слѣпотꙋ вь стѣи кꙋпели дш҇евнꙋю кꙋпно и тѣлеснꙋю. тѣм же праꙁⷣнꙋем ти оуспѣнїе. людїе 
твои сꙋи. мли спт  се држави ти рꙋскїе начелникомь, холюбивїимь кнеѕемь и множатвꙋ 
владомїих 

и ко вламирꙋ гль ,и҇ вꙁбранои.

Побе се великомꙋ аплꙋ павлꙋ вь државнїих сѣдинах вьсе славнїи владимире вса ꙗко мла-
денчаскаа мꙋрованїа ѡставль е  ѡ долѣх слꙋженїе и ꙗко мꙋжь сьвршенꙏ ꙗви се бжтвнаго 
кренїа багрѣницею оукрашень и спителю хꙋ вь велїи прѣстое. мли спти се држави ти 
рꙋскїе начелникомь холюбивїимь кнеѕемь и множтвꙋ владомїих.
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