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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.“
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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





Слика СрпСке СпиСатељСке и духовне делатноСти 
у XIII и XIV веку кoja Се јавља у СинајСким СловенСким 

рукопиСима пронађеним 1975. године1

Јанис Тарнанидис

апстракт. – слика присуства монаха различитих националности у манастиру 
свете Катарине на синајској гори од његовог оснивања до наших дана предста-
вља одраз и представу преовлађујуће политичке и духовне идеологије Византиј-
ске цркве и Византијског царства. народи који су посредством својих представ-
ника, монаха, учествовали у овом заједничком стварању временом су постали 
творци и преносиоци једног те истог култа и културне традиције која је очувана 
током средњег века. Ова студија има за циљ да, на основу словенских рукописа 
пронађених 1975. године, осветли живо присуство срба и њихово активно уче-
шће у животу и активностима манастира током XIII и XIV века.

Кључне речи: синајска духовност, писар, ћелија, свети сава, зборници, Еверге-
тидски типик, синајска купина

Могло се очекивати да ће проучавање последњих пронађених словенских 
рукописа у крипти манастира свете Катарине2 изнети на светлост дана 
нове податке о богослужбеном животу, старијем и млађем, ,,словенског 
елемента“ у његовом покушају да се прилагоди византијској монашкој и 
црквеној клими. Упркос томе што je повремено и на различитим стра-
нама до сада било већином посредних и спорадичних помињања неког 
од ових ,,елемената“, непостојање једне целовите заједничке процене и 
вредновања и даље је очигледно. У својој малој студији покушаћемо да 

* Јанис Тарнанидис, аристотелов универзитет, солун, tarna@theo.auth.gr
1 Овај мали прилог састављању зборника у част нашег изузетног колеге и пријатеља, 

покојног димитрија Богдановића, нека буде мој лични израз захвалности и по-
штовања за његову несебичну подршку моме раду на пописивању, анализи и обја-
вљивању 1975. године новопронађеног блага који чине старији и млађи словенски 
рукописи у манастиру свете Катарине на синају. Покојни димитрије Богдановић 
је био не само највећи стручњак у овој области, већ и мој најдобронамернији по-
магач који се налазио уз мене од самог почетка мојих истраживања, охрабрујући 
мој исцрпљујући рад на овој теми. Он ми је помогао да превазиђем моје велике 
несигурности и сумњичавост дубоко антагонистичког окружења.

2 Tarnanidis 1988.
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попунимо онај део празнине који се односи на српско учешће у црквеним 
и монашким активностима у XIII и XIV веку. Уверени смо да нам проу-
чавање ових рукописа писаних на различитим језицима,3 поред богатог 
а посебно значајног садржаја који разоткрива ниво духовне зрелости на-
рода од којих потичу и друштава којима припадају, преноси и међупра-
вославну и екуменску атмосферу која је негована у грчко-византијском 
окружењу у поменутом манастиру, и то од његовог оснивања у VI веку 
све до данас.

Пре него што приступимо посебном представљању и вредновању 
неких од ових открића која смо изабрали као примере, сматрамо исто 
тако значајним да саопштимо карактеристичне податке из сачуваних 
извора који се односе на њихово порекло, као и на личности које су, како 
се чини, подстакле њихово стварање и преношење.

Одмах у почетку, наравно, у овом нашем истраживању треба да 
нагласимо да своје закључке о вези не само српског, већ и осталих на-
рода са синајем, углавном темељимо на језичкој сродности тих откри-
вених текстова са одређеним националном ,,елементом“. иако се ово у 
општим цртама не противи логици, то је у извесној мери и несигурно 
јер, са друге стране, не може да нам обезбеди апосолутно поуздане 
закључке како о средини из које су потекли, тако ни о средини у којој 
су били у употреби. Ову нејасност вишеструко појачава и чињеница 
да ни прецизно време њиховог појављивања или њиховог ,,преноше-
ња“ на синај и њихово смештање на полице и у крипте здања о којем 
је реч, нису утврђене. Упркос томе, нема сумње да је њихов већи део 
написан или употребљен на лицу места од стране вештих Грка или мо-
наха друге националности који су повремено живели и подвизавали се 
у манастиру. У овим случајевима и када не постоје чак ни јасни пода-
ци о преписивачима и састављачима, потврда њиховог порекла може 
прилично поуздано потећи и од пратећих елемената и упоредних чи-
нилаца, као што су познат графијски лик писма стваралаца ових дела 
утврђен на основу других преписа, од помена прилика и догађаја који 
су се одиграли у тој области итд. независно од наших могућности да 
одредимо њихове конкретне ствараоце и центре њиховог порекла, сама 
чињеница да су сачувани на синају, као и њихов садржај, представљају 
непобитно сведочанство о духовном нивоу народа који се њима слу-
жио у том периоду.

3 В. према хронолошком низу издања: Μειμαρη 1985; Brock 1995; Ιερα Μονη και 
Αρχιεπισκοπι Σινα 1998; Aleksidze et al. 2005; Philothee 2008.

40 0

Јанис Тарнанидис



из свега наведеног закључује се да су сви способни и енергични 
монаси који су то желели, имали могућност да лако постану део грчког 
братства манастира и да истовремено, упоредо са грчким, обављају и сво-
је лично богослужење, да се занимају својим појединачним монашким 
обавезама, својим духовним подвизима и списатељском делатношћу и на 
свом матерњем језику. Тако се манастирска средина временом развила, с 
једне стране као центар сусрета и мешања представника више етничких 
група, а с друге – као извор исијавања ка земљама порекла ових различи-
тих монаха, поклоника и ревнитеља православног хришћанског живота. 
Према томе, поменути споменици писани на разним језицима, који су 
изашли на светлост дана после много година заборава, представљају све-
доке једног ширег међуетничког сусрета у духу православне хришћанске 
вере и традиције.

У том контексту, када говоримо о синајским подацима који се односе 
на српску писмену и духовну делатност, подразумевамо да они који се 
налазе у новооткривеним синајским рукописима не потичу увек обавезно 
из синајског скрипторија. За наше истраживање је важно да су, иако нису 
настали на синају, били прихваћени и употребљавани на синају, те су на 
тај начин током извесног времена имали несумњив и непосредан додир 
са синајском духовношћу.

с друге пак стране, пошто документа о којима је реч, нису тежила 
нити су могла имати за циљ потпуно евидентирање српске духовне де-
латности за период када су била написана, природно је и очекивано да је 
много тога што се односи на њу и даље остало неоткривено.

Овим нашим последњим исказом желимо да нагласимо да, иако не-
спорни, српски писани споменици синаја нису старији од времена по-
клоничког путовања светога саве до ових крајева (1229 и 1234–1235),4 са 
сигурношћу можемо претпоставити да су српски поклоници и поједини 
отшелници, после уласка у хришћанску заједницу, још и пре савиног 
пута тежили5 ка светим местима и земљи Горе којом је ходао Бог. сход-
но томе, и њихов допринос, непосредан или посредан, у образовању ране 
српске црквене писмености, иако није оставио опипљиве трагове у виду 
рукописа, треба сматрати сигурним.6

4 доментијан 1865, 267 и даље; Теодосије 1860, 166–170, 181–198; розов 1952, 95–105; 
Живојиновић 1979, 22–24.

5 Ђорђевић 1925; Georgevich 1918, 97–114; розов 1925/1926, 118–129; розов 1914, 
16–38; розов 1929а, 195–200; розов 1929б, 16–21; Jireček 1912, 53.

6 Уп. закључке: суботин-Голубовић 2009, 382.
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Што се тиче година које су уследиле, наравно, постоји јасан од-
говарајући доказ који обухвата вести о постојању посебне словенске 
преписивачкe и списатељске радионице у области синаја, у којој је био 
заступљен и српски елемент. Када смо у једној нашој старијој студији 
говорили о односима срба са исхихастичким покретом на синају,7 об-
јавили смо један занимљив запис из словенског рукописа XIII века у 
коме се говори о заједничкој српско-бугарско-руској ћелији,8 у којој се 
рукопис очигледно користио и куда су словенске црквене књиге биле 
пренете. У тој истој студији навели смо и допунске детаље који потвр-
ђују не само постојање преписивачке српске радионице на синају, него 
и одговарајуће активности који се односе на преписивање и трговину 
црквеним књигама из исте епохе. допуњујући открића колегинице Цер-
нић која се односе на преписивачку радионицу неког Јоаникија – јеро-
монаха Јована који је заједно са јеромонахом Јаковом радио са великом 
ревношћу на синају у другој половини XIV века и оставио за собом 
значајно дело,9 изнели смо, такође, на видело активност и једног другог 
свештеника и духовника по имену Јован из србије,10 који је и сам живео 
и бавио се преношењем црквене књиге у овом периоду. Занимљиво је 
да је сачувано његово писмо неком србину ,,Јоаникију, економу на гори 
синају“ у којем је поменуо групу срба синаита који су такође прено-
сили књиге.11

имајући у виду све наведено, неће нас изненадити број српских руко-
писа који су се нашли међу осталим словенским. Конкретно, 25 од 41 но-
вопронађена рукописа су српски, а датирани су у XIII и XIV век. По своме 
садржају, то су: два зборника,12 три псалтира,13 два требника,14 један кон-
дакар,15 три рукописа са служабама светих,16 један триод,17 један октоих,18 

7 Tarnanidis 1987, 137–141.
8 Tarnanidis 1988, 147: да ѥ вѣдомо всакомоу калꙋгерꙋ приходеꙋмю ꙋ синаю или ѥ срьблнь или 

е бꙋгаринь или е рꙋсинь ꙁа сие келиѥ . наставлениемь господнимь всеѡсвееннаго ѥпископа 
германа к надохь ѡставиль да не работать никомꙋ ниа. Cf. Tarnanidis 1987, 138.

9 Цернић 1981, 19–22.
10 Tarnanidis 1987, 139.
11 наведена су имена: Харитон, симеон, Јоаникије, свештеник Тома, Григорије, исаија 

и арсеније.
12 Tarnanidis 1988, 134–141, 159–168.
13 Ibid., 112–114, 133–134, 168–169.
14 Ibid., 144, 171–172.
15 Ibid., 127–133.
16 Ibid., 118–125, 141–142, 172.
17 Ibid., 175.
18 Ibid., 114–118.
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четири минеја,19 четири литургијска текста,20 један јеванђелистар,21 један 
часослов22 и један номоканон.23

ако бисмо преиспитали потребу која је наметала преписивање сва-
ког од горе наведених текстова, као и услове, чиниоце и заједницу монаха 
и лаика у чијој је служби оно било, сасвим је сигурно да бисмо могли 
изнова да прикажемо читаву епоху, кад нас у томе не би ометао вео не-
јасности и стварност замагљена временом. али, пошто то није могуће 
променити, ограничићемо се на неке посебно значајне податке, које смо 
уочили у једном броју раније поменутих споменика, на речи и текстове 
који нам дозвољавају да са лакоћом препознамо главне циљеве њихових 
аутора, као и представника српског духовног присуства и њиховог до-
приноса црквеној делатности у време када су написани.

Почећемо од рукописа 8/Ν24 из групе новопронађених, који се састо-
ји од свега 30 листова; ови листови чине први део старијег српског псал-
тира који припада старој збирци манастирских рукописа. Пре открића 
нових рукописа, овај познати део су претходни посетиоци манастира и 
проучаваоци словенских рукописа у каталоге унели као кодекс број 8.25 
Његов значај на први поглед – јер још нису приређени студија и критичко 
издање текста овог кодекса – лежи у његовој старини, као и у чињени-
ци да попуњава празнину као први познати српски псалтир литургијске 
намене. Једна сажета примедба би у кратким цртама на овом месту мо-
жда могла да помогне у разумевању значаја два горе наведена податка о 
рукопису, дакле – о његовој старини и начину његове употребе. старина 
увек носи са собом истовремено елементе, непознате и занимљиве за пре-
ведени текст, начин његове обраде, способност преводилаца да исправно 
преведу предложак итд., а облик пак може да открије податке из богослу-
жбеног живота новог окружења, учесталост, бројност и његово место у 
телетургији новог богослужбеног типика. на основу постојећих података, 
пошто одговарајућа студија и анализа касне, ограничићемо се на то да 
нагласимо да је илуминација оба дела Псалтира усаглашена са духом од-
говарајућих илуминација грчких рукописа из истог периода,26 а и писмо 

19 Ibid., 125–127, 172–173, 173–174, 174. Тип сачуваних минеја чува податке о синак-
сару као и елементе из уредби Типика.

20 Ibid., 170, 176–177, 177–179, 179–181.
21 Ibid., 169.
22 Ibid., 170–171.
23 Ibid., 158–159.
24 Ibid., 112–114.
25 розов 1925–1926, 126; сперанский 1927, 98; Snoj 1936, 171.
26 Tarnanidis 1988, 112–114 и 198 (12).
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је по својим палеографским одликама – уредно уставно ћирилско писмо, 
што све директно води ка закључку да је рукопис представљао књигу која 
је употребљавана у свакодневном богослужењу те да није била молитвена 
књига у личном власништву монаха.

истом периоду припада и Зборник (14/Ν) из групе новооткривених 
рукописа27 који смо у свом посебном каталогу датирали у почетак (прву 
половину) XIII века. Вредно је, одмах на почетку, нагласити његов раз-
нолик и веома значајан састав. Он садржи један низ житија светих, апо-
крифне приче, службе светима минејског црквеног круга, молабне каноне, 
молитве, синакасаре и типике, стварајући потпун попис богослужбене 
традиције за заједницу којој је Зборник био намењен. Његов оригинал-
ни састав, као и његово дугогодишње присуство у манастиру о којем је 
реч, поуздано нас воде ка закључку да је рукопис написан на синају и то 
заиста почетком XIII века, када је део текстова који улазе у његов састав 
по први пут био преведен на српскословенски језик, са циљем да служи 
потребама локалне српске монашке колоније.

У садржају овога рукописа посебну пажњу привлаче листови 
125v–144v, на којима се налази српскословенски превод првог дела Типи-
ка цариградског Евергетидског манастира.28 Уистину, већ је познато да се 
у Типику о којем је реч одсликава монашка политика светога саве, осни-
вача и устројитеља српске цркве, те стога сматрамо да његово присуство 
на полицама библиотеке свете Катарине није било случајно. Премда не 
поседујемо друге пратеће податке како бисмо са сигурношћу потврдили 
да је састављен у исто време када је монах сава посетио овај манастир, 
исто би тако произвољно било и да ту претпоставку одбацимо. У сва-
ком случају, сигурно је да његово присуство тамо није без повезаности 
са именом, угледом, посебним интересовањем и везом саве са његовим 
превођењем на српскословенски језик и његовом употребом како у ма-
настиру Хиландару тако и у студеници, а самим тим и у свим осталим 
манастирима у србији.29

Значај српског превода текста о којем говоримо још је више из-
ражен због чињенице да сачувани део представља први део основног 
грчког састава, са службама непокретног годишњег циклуса празника 
као и Четрдесетнице, који је до сада недостајао. Кроз дух и философију 
овог Типика јасно се може осетити начин устројства унутрашњег живо-
та и функционисања српског монаштва, а такође и планови устојитеља 

27 Ibid., 134–141.
28 Ibid., 139–140.
29 суботин-Голубовић 1998, 153–177; Милошевић 2015, 27–35.
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и архиепископа српске цркве у формирању црквеног живота у његовој 
земљи у целини.

стога, присуство овог кодекса на синају, ако он уистину потиче из 
периода када је та места посетио свети сава (1229, 1234–1235), могло би 
да обухвати и детаље из времена проблематике и трагања утемељивача 
српског црквеног живота у вези са коначном богослужбеном оријента-
цијом, и не само са њом.

Као што смо већ навели, међу новопронађеним рукописима налазе 
се и четири преписа једног литургијског текста – Литургије светог Јована 
Златоуста. Као што смо већ саопштили и у нашем поменутом опширном 
каталогу,30 три преписа имају облик свитка, из XIV су века, а њихово 
присутво на истом месту, упоредо са практичном применом која има са-
свим одређени циљ – служење свете литургије, не може а да нема значаја. 
ако бисмо, дакле, претпоставили да су свици састављени и били употре-
бљавани отприлике у XIV веку за потребе заједнице која би могла бити 
управо ова српска колонија на синају, тада бисмо без претеривања и опа-
сности од искривљавања објективне истине, могли сматрати да су они 
поуздана потврда српског присуства и учествовања у животу манастира.

Јасну потврду активног српског присуства у манастиру свете Ката-
рине у овом периоду представља запис који се налази у свитку који има 
сигнатуру 38/Ν. Текст овог записа гласи: Богь да прости господина кесара 
хрелю, и госпождоу кесарицоу анноу. повелѣвшаа писати сию литургю . светои коу-
пине синаи скои . роукою диꙗка грѣшнагѡ драгые прьсца.31

из наведене заповести брачног пара Хреље и ане закључује се да 
би како састављач свитка, тако и паства на синајској купини (Βάτος), 
која би слушала поменуту литургију на српскословенском језику и за коју 
показује бригу српска власт, требало да је српска. сама ова чињеница 
води ка сигурном закључку о присуству постојаног старања око служења 
ове литургије на српскословенском, јер изгледа да бројност српске пастве 
није била занемарљива те стога ни служење литургије није било ни симп-
томатично нити се одвијало само у изузетним околностима.

све чињенице о времену састављања воде ка 1342. години када је 
Хреља, одбацивши своје пријатељство са Јованом Кантакузином и при-
клонивши се законитој византијској, цариградској влади, узео титулу ће-
сара.32 Као што је познато, од 1341. године, када је напустио српску војску 

30 Tarnanidis 1988, 176–181.
31 Ibid., 176.
32 Одговарајућа библиографија: динић 1966, 95–118; Bartusis 1980, 201–221; исн I, 

518; Ћирковић 1982, 103–117.
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и признао власт андроника III Палелолога, он је имао достојанство ве-
ликог доместика. нешто мало после 1342. године повукао се у манастир 
рилу, где је примио постриг и добио име Харитон.

све ово значи да је у периоду о којем је реч, не искључујући и неке 
претходне године, у манастиру на синају постојао ,,српски елемент“ који 
је у духу и у пракси међуетничког исихастичког и ширег православаног 
хришћанског размишљања који је преовлађивао,33 усаглашено обављао 
своје црквене дужности и на свом матерњем језику.

Јасно је да већ наведеним значајним споменицима српске преписи-
вачке делатности и духовног живота треба додати новопронађени ру-
копис који има сугнатуру 24/Ν, мада се његов правопис колеба између 
српске и бугарске редакције.34 Као што смо рекли и у првом опису овога 
рукописа у каталогу, разноврсност састава који су ушли у његов састав 
јасно се дугује неоспорној сарадњи између ширих јужнословенских мона-
шких центара у оквирима топле духовне атмосфере исихастичког покре-
та XIV века.35 Уосталом, кодекс, као што се то види како из садржаја, тако 
и из начина његовог састављања,36 резултат је компилације монашких и 
аскетских делâ више писаца. Подсећамо да смо у првом каталогу навели 
преводе аскетских и исихастичких текстова светих отаца, као што су: 
ава Филимон, преподобни стефан, монах исаија, монах Теодул о монаху 
Христофору (ромејском), Филимон пустињак, свети иларион, Јеферем 
сирин, Марко Подвижник, као и Григорије синаит. Кодекс који је, као 
што смо се уверили – без почетка и без краја, завршава се литургијским 
текстовима. сигурно је у свом целовитом облику, пре него што су се из-
губили његов први и последњи део, био још богатији и вероватно је да-
вао више материјала за размишљање о свом састављању и групи која је 
сакупила и објединила ове текстове.

на овом месту вреди поменути одломак превода дела исихасте Григо-
рија синаита, за које и из других извора знамо да је рано било преведено 
на српскословенски као и бугарскословенски језик.37 Одломак који се нала-
зи у овом кодексу потиче из дела „Κεφάλαια δ’ ακροστιχίδος πάνυ ωφέλημα, 
ων η ακροστιχίς ήδε: Λόγοι διάφοροι περί εντολών, δογμάτων, απειλών και 

33 Ευαγγέλου 2010.
34 разликовање српских и бугарских текстова из овог периода једино на основу упо-

требе полугласника није увек поуздано. Значајне примедбе о овоме: Трифуновић 
2001, 9–41.

35 Више о овој теми у студији са исцрпном библиографијом: Ευαγγέλου 2015, 149–164.
36 разликује се више водених знакова као и писара: Tarnanidis 1988, 159.
37 Tachiaos 1983, 113–165; Δεληκάρη 2004.
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επαγγελιών, έτι δε και περί λογισμών και παθών και αρετών, έτι δε και περί 
ησυχίας και προσευχής“.38 Овај одломак, иако текст није сачуван у целини, 
представља врло занимљив допринос у оквиру овог истраживања јер је то 
један од најстаријих преписа словенског превода поменутог текста.39

Када говоримо о елементима преписивачке и духовне делатности 
срба који проистичу из новопронађених словенских рукописа на синају, 
не бисмо могли да пропустимо да начинимо једну праву процену, чак и 
сажету, и осталих богослужбених текстова које смо навели. Једноставан 
попис у овом раду, иако нам не оставља могућности да се удубимо у њи-
хов садржај нити да опишемо њихов развој и прилагођавање приликама 
периода који обухвата XIII и XIV век, а који се односи на њихов помена 
вредан обим, несумњиво нам дозвољава да се уверимо у активно прису-
ство и допринос ,,српског елемента“ богослужењу источне цркве које се 
развијало у ово доба.

Превела с грчког језика
Марина Вељковић

38 Νικ. Αγιορείτη Φιλοκαλία, т. 4, Αθήνα 1961, 31–62.
39 Водени знак нас води ка 1371/1372. години.
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Yannis Tarnanidis

ThE IMAGE of SERBIAn LITTERARY And SPIRITuAL ACTIVITY In ThE 
13Th And 14Th CEnTuRIES AS REfLECTEd In SLAVIC MAnuSCRIPTS 

found In 1975 In ThE MounT SInAI

Summary

The image of the multinational monastic presence in the Monastery of Saint Cath-
erine on Mount Sinai from its foundation until today as reflected in its surviving 
manuscript remains is the reflection and depiction of the dominant political and 
spiritual ideology of the Byzantine Church and the Byzantine Empire. The peoples 
who have participated in this spiritual co-creation through their monks’ represen-
tatives over time become actors and transponders of one and the same cult and 
cultural tradition that is preserved throughout the Middle Ages. A living Serbian 
presence and active participation in the life and activities of the Monastery during 
this period (13th–14th centuries) is also recorded in the Slavic manuscripts found in 
1975, which the above study wishes to highlight.
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Scala paradisi. aкадемику димитрију Богдановићу у спомен : 1986–2016 : 
примљено на Vi скупу одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, 
на основу реферата академика јасмине грковић-мејџор и иностраног члана 
Анатолија Аркадјевича турилова / уредници Анатолиј Аркадјевич турилов ... [и 
др.]. – Београд : сАну, 2018 (Београд : службени гласник). – 487 стр. : илустр. ; 
24 cm. – (словенски и српски средњи век / српска академија наука и уметности. 
одељење језика и књижевности, старословенски одбор ; књ. 1)

на спор. насл. стр.: Scala paradisi. Scripta in memoriam demetrii Bogdanović viri 
academici : 1986–2016. – радови на више језика. – тираж 400. – напомене и 
библиографске референце уз текст. – Библиографија уз сваки рад. – резимеи на 
енгл. или срп. језику.
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