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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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Служба преСветој богородици у чаСт и Спомен 
чудотворне јој иконе великореметСке 

оСврт на превод академика димитрија богдановића

Димитрије Стефановић

велелепну службу пресветој Богородици у част и спомен чудотворне јој 
иконе великореметске са руског црквенословенског на српски језик пре-
вео је маја 1982. године Димитрије Богдановић. Када сам га упитао да ли 
би био спреман да службу преведе, радо је пристао. Превод је објављен у 
књизи Служба пресветој Богородици у част и спомен чудотворне јој ико-
не Великореметске, коју је саставио проигуман Хризостом (Столић) Хи-
ландарац, у издању манастира велика ремета 2010. године. Књига није у 
широј продаји, али се може наћи у продавници манастира велика ремета.

Утисак који ме прожима када читам превод драгог колеге Димитри-
ја Богдановића, јесте да је у српском језику проналазио старинске или у 
свакодневном говору недовољно коришћене речи, чак и оне које су иначе 
у теолошкој употреби. то доказује да је Димитрије Богдановић дубоко 
ушао у садржај ове нове, веома надахнуте службе проигумана Хризосто-
ма. трудио се да пронађе речи и изреке које одговарају црквенословен-
ском тексту. нема сумње да је у сваком погледу превод успео и да је то 
још један у низу теолошких и језичких доприноса које нам је Димитрије 
Богдановић даровао.

Служба још није заживела у смислу литургијског представљања, али 
Студијски хор музиколошког института СанУ сваку пробу започиње 
певањем тропара који у целини наводимо:

Тебѣ припадаемъ госпоже, и любеꙁнѡ вꙁираюе на свѧтꙋю їкѡнꙋ твою, и вопїемъ ти: 
прїиди къ намъ благаѧ мати, оуедри чтꙋихъ тѧ, и дарꙋй намъ свѧтый обраꙁъ 
твой, въ ꙁалогъ милости и спасенїѧ.
теби припадамо Госпођо, и с љубављу гледајући свету икону твоју вапимо 
ти: дођи нам, блага мати, помилуј штоватеље твоје и даруј нам свету слику 
своју у залог милости и спасења.

* Димитрије Стефановић, Српска академија наука и уметности, Београд
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осврнућемо се на поједине речи и изразе из превода да покажемо 
колико се Димитрије Богдановић трудио да га обогати.

речи и изрази су у оригиналу дати у полумасном слогу; у преведеном 
тексту су исто обележени.

Из стихира на „Господи возвах“

Прїидите нынѣ, праꙁднолюбцы, монашествꙋюихъ все сословїе, прїидите и вси мїрстїи 
людїе, прїидите пѣсньми воспоемъ теплѣ тоѧ божественнаѧ великодѣѧнїѧ, и любовїю 
блажимъ воистиннꙋ приснѡблаженнꙋю, во обители великореметстѣй веселѧесѧ .
Дођите сада, љубитељи празника, монаха часних цели зборе, дођите и сви 
световни људи, дођите да песмама успојемо топло Њена божанствена дела 
велика, и с љубављу да ублажимо заиста Присноблажену у обитељи вели-
кореметској веселећи се.

Предъ неѧже обраꙁомъ мы навыкохомъ пѣти и блажити тѧ, мати соꙁдателѧ.
Пред чијим ликом ми научисмо да певамо и блажимо тебе, матер Саздате-
љеву.

Просѧтъ великїѧ милости, и прїемлютъ неѡскꙋднѡ сꙋїи въ недꙋꙁѣхъ исцѣленїе.
Просе велике милости и примају неоскудно у болести исцељење.

Божественными ꙁарѧми просвѣти поюыѧ тѧ.
Божанственим зракама просветли појце.

Из стихира на литији

Исцѣленїй стрꙋи истекаютъ, имиже напаѧютсѧ дꙋши нашѧ, и врачꙋютсѧ беꙁмеꙁднѡ 
благодатнѡ тѣлеса наша.
исцељења потоци теку, којима се напајају благодатно душе наше и лече се 
бесплатно тела наша.

Из стихира на стиховње

ѿ всѧкагѡ вреда твоѧ рабы соблюдай.
од сваке несреће твоје рабе чувај.

Из тропара

Оуедри чтꙋихь тѧ.
Помилуј штоватеље твоје.
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Из сједална после прве катизме

Величаемъ тѧ воꙁвеличившꙋю родъ нашъ.
величамо тебе која си узвеличала род наш.

Из Величанија

Чтемъ обраꙁъ твой свѧтый, имже точиши исцѣленїѧ всѣмъ съ вѣрою притекаюымъ.
Штујемо слику твоју свету из које точиш исцељења свима који са вером 
притичу.

Из стихире по 50. псалму

Свѣтъ же твоегѡ веселїа исполнѧетсѧ: бꙋрѧ сопротивныхъ вѣтрѡвъ оуставлѧетсѧ.
Светлост твојег весеља осваја, бура се супротних ветрова уставља.

Иноцы въ печалехъ сладкое оутѣшенїе прїемлютъ.
иноци у тузи слатко тешење примају.

Из канона

Благодатъ воꙁдаюи многꙋю ѡбновителемъ свѧтыѧ обители великореметскїѧ, ты 
предѡпредѣлила еси, твой обраꙁъ богатство быти ей неиждиваемое .
Благодат дајући многу обновитељима свете обитељи великореметске, ти си 
одредила да јој лик твој буде богатство, непотрошљиво.

Вси поѧхꙋ : богородице пречистаѧ, ты еси оутвержденїе обители нашеѧ и честнословїе.
Сви појаху: Богородице пречиста, ти јеси утврђење обитељи наше, сва 
наша част и слава

Оудостоила еси, ѡ владычице дѣво, обраꙁъ твой сей дати въ ꙁастꙋпленїе приходѧихъ 
сѣмо, богоневѣсто.
Удостојила јеси, Дјево владичице, лик овај твој дати да заступа оне који 
овамо долазе, Богоневесто.

Не лиши матернѧгѡ твоегѡ попеченїѧ и насъ, совершаюихъ днесъ сеѧ їконы свѣтлое 
торжество, да тѧ приснѡ въ пѣснехъ величаемъ.
не лиши материнскога Твојег старања и нас који данас светкујемо ове 
иконе светли празник, да тебе увек у песмама величамо.

Радꙋйсѧ, радꙋйсѧ цвѣте неꙋвѧдаемый.
радуј се, радуј се, цвете неувели.

Любовїю сїю чествꙋемъ тебе самꙋю.
С љубављу ову частвујемо тебе саму
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Плодъ благословенныѧ припожнемъ.
Плод благослова ћемо пожњети.

Ты бо на проиꙁволенїе не на глаголы вꙁираеши.
јер ти на намеру, а не на речи гледаш.
Недсостойное мое пѣнїе приношꙋ: бъ покаꙁанїе благодаренїѧ моегѡ, многихъ ради 
твоихъ благодѣѧнї, богорадованнаѧ владычице.
Недостојно моје појање приносим, као знак благодарности моје, због мно-
гих Твојих доброчинстава богорадована владичице.

Ꙗко госпожи обители великїѧ ремети, покарѧемсѧ вѣрнѡ: тѧ почитаемъ чистаѧ, и 
прославлѧемъ теплѣ: паствити насъ и оуправлѧти непрестай, наставнице наша пре-
чистаѧ.
Као Госпођи обитељи велике ремете покоравамо се са вером, тебе штујемо, 
Чиста, и прослављамо топло: предводити нас и усмеравати не престај, во-
дитељко наша пречиста.

нека ово подсећање буде скроман прилог успомени на великог и 
незаборавног савременог великана, академика Димитрија Богдановића.

Захваљујући Димитрију Богдановићу на лепом дару, са задовољ-
ством истичемо да је његов превод обогатио нашу преводну литературу 
и подарио молитвени допринос не само успомени на икону великоремет-
ску, већ и на ову фрушкогорску обитељ у време игумана Стефана (вуч-
ковића).

Превод ће помоћи свима који се молитвено буду обраћали икони 
Богородице великореметске да духовно узрасту и да приме Богороди-
чину благодат.

47 2

Димит рије  Стефановић



ЛИкоВнИ прИЛозИ





Сл. 1. Димитрије Богдановић

475



Сл. 2. Димитрије Богдановић, децембар 1985.

47 6



Сл. 3. Слева надесно: Драган Недељковић, Дејан Медаковић, 
јеромонах Хризостом (Столић), Димитрије Богдановић и непозната особа
Сл. 4. Слева надесно: Соња Богдановић (трећа), Димитрије Богдановић (четврти), 
Фрањо Баришић (пети) на промоцији Каталога ћирилских рукописа манастира 
Хиландара, САНУ, 1978. 

47 7



Сл. 5. Здесна налево: Димитрије Богдановић, помоћник управника Народне 
библиотеке Милорад Најдановић, његова светост патријарх српски господин Герман, 
непосредно по отварању нове зграде Народне библиотеке (1973)
Сл. 6. Иво Андрић (други слева) у посети Археографском одељењу; слева надесно: 
Димитрије Богдановић (први), помоћник управника Народне библиотеке 
Милорад Најдановић (четврти) и манипулант у библиотеци Милан Јакшић (пети)

478



Сл. 7. Димитрије Богдановић (први слева) са Светозаром Радојчићем и супругом 
Соњом у Семинару за историју уметности Филозофског факултета
Сл. 8. Димитрије Богдановић (први слева) у Институту за историју уметности 
Филозофског факултета с Дејаном Медаковићем (у средини) и Радованом 
Самарџићем (здесна)

47 9



Сл. 9. Слева надесно: Димитрије Богдановић, Бранислав Црнчевић, Матија Бећковић, 
Дејан Медаковић, Душан Радовић и Стеван Раичковић на Светој Гори
Сл. 10. Димитрије Богдановић с колегама у Сентандреји: Стојан Вујичић (други 
слева), Динко Давидов (седи у средини), Сретен Петковић и Миодраг Јовановић 
(стоје здесна)

4 8 0



Сл. 11. Димитрије Богдановић с колегама у Раваници: Јованка Калић (прва слева), 
Фрањо Баришић (трећи слева), Станислав Хафнер (пети), Радован Самарџић 
(шести)
Сл. 12. Димитрије Богдановић с Димитријем Стефановићем у Великој Ремети

4 81



Сл. 13. Димитрије Богдановић држи предавање на Универзитету Колумбус 
(Охајо)

4 82



Сл. 14. Димитрије Богдановић у својој радној соби

4 83



Сл. 15. Опис Ходошког зборника (Народни музеј, Праг), радни материјал

4 84



Сл. 16. Опис рукописа бр. 32 из збирке манастира Дечана, радни материјал

4 85



Сл. 17. Радни материјал из 1977. године за Инвентар ћирилских рукописа у 
Југославији (XI–XVII века)

4 8 6



Сл. 18. Археографски опис српског рукописа бр. 267 Народне библиотеке 
„Св. Кирил и Методиј“ у Софији (1983)

4 87





С А Д РЖ АЈ

Уводна реч    7

Језик, књижевност и рукописно наслеђе 11

Мирјана Бошков
Tропар и кондак кијевском кнезу Владимиру у рукопису Данила Крпца  13
Mirjana Boškov
A Troparion and a Kontakion Dedicated to the Kievan 
Prince Vladimir in the Manuscript of Danil Krpac   33

зорица витић
„Слово о житију светог Антонија“ Гаврила Тројичанина   35
Zor ica Vitić

“The Sermon about the Life of St. Anthony” by Gavrilo Trojičanin   45

Јасмина Грковић-Мејџор
чоудо, дивъ и диво у старословенском језику   55
Jasmina Gr ković-M ajor
чоудо, дивъ аnd диво in Old Church Slavonic   66

а ксини я Д журова, Дил яна радосл а вова
Новооткрити фрагменти от Ловешкия Дамаскин: 
предварителни бележки   67
A xinija Džurova, Diljana R a doslavova
New-Found Fragments from the Lovech Damaskin: preliminary notes   83

к лиментина иванова
Панигирик № 282 от Библиотеката на Сръбската патриаршия 
в контекста на балканската кирилска книжнина   93
K limentina Ivanova
The Book of Panegyrics at the Library of the Serbian Patriarchate 
in the Context of the Balkan Cyrillic Literature 122



томисл а в Јовановић
Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија 
светог пророка Јеремије 123
Tomislav Jovanović
Biblical and Apocryphal Patterns of the Prologue Vita 
of the Holy Prophet Jeremiah 142

Янис к акридис
по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: от «метафизики предлогов» 
к исторической грамматике 149
Yannis K akr idis
по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: from the “Metaphysics of Prepositions” 
towards Historical Grammar 163

Миросл а в а . л азић
Од Божидара Вуковића до Дионизија дела Векије: 
идентитет и псеудоним у култури раног модерног доба 165
Miroslav A . Lazić
From Božidar Vuković to Dionisio della Vecchia: 
the Identity and Pseudonym in Early Modern Culture 185

к атарина М ано-зиси
Непознати препис Службе светом кнезу Лазару 
и Слова о кнезу Лазару из треће деценије xV века 187
K atar ina M ano-Zisi
An Unknown Copy of the Service to Holy Prince Lazar and the 
Narration on Prince Lazar from the Third Decade of the 15th Century 201

A nissava Miltenova
An Unexplored Manuscript with Apocrypha 
in the Collection of Baltazar Bogišić 211
а ниса ва Милтенова
Један непроучени рукопис који садржи апокрифе 
из збирке Валтазара Богишића 226

а л ександ ар н аумов
Теологија у списима Ђурђа Црнојевића и Божидара Вуковића 227
A leksander Naumow
Theology in the Writings of Đurađ Crnojević and Božidar Vuković 238



Љиљана и. пузовић
Прикупљање писаније према Катастиху манастира Хиландара (бр. 521): 
прилог историји Српске цркве и народа крајем xVII и почетком xVIII века 239
Ljiljana I. Puzović
Pious Donations (Pisaniya), According to the Katastich 
of the Hilandar Monastery (№ 521): a Contribution to the History 
of the Serbs and the Eastern Orthodox Church in the Late 17th 
and the Early 18th Century 263

Јох анес рајнх арт
Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског 
„In Theodorum martyrem“ (CPG 4300; BHG 1768) 
у српскословенском преводу 265
Johannes R einhart
The Sermon of (Pseudo-)Nectarius of Constantinople 

“In Theodorum martyrem” (CPG 4300; BHG 1768) 
in a Serbian Church Slavonic Translation 285

н aта ли я. в. ра м азанова
Сербские святители Савва и Арсений 
в русских певческих рукописях 287
Nata lia  V.  R a m azanova
Serbian Saints Sava and Arsenije in Russian Chant Collections 297

виктор са вић
Препис Карејског типика из xVI века (АХС 134/135) 299
Viktor Savić
A 16th-Century Manuscript Copy of the Typikon of Karyes 
(AHS 134/135) 322

Јована станојловић
Орнаментика рукописних књига монаха Романа 
(друга четвртина xIV века) 325
Jovana Stanojlović
Ornamentation in the Manuscripts Written by the Monk Roman 
(the second half of the 14th century) 344

Jan Str a domski
Dwie nietypowe redakcje Kormczej św. 
Sawy w zbiorach rękopisów cerkiewnych w Polsce 357



Jan Str a domski
Two Copies of an Atypical Recension of the Nomocanon 
of Saint Sava (Krmčija) in Religious Manuscript Collections 
in Poland 373

татјана суботин-Голубовић
Хиландар 608 (минеј за децембар) – весник промена 
у литургијском животу средњовековне Србије 375
Tatjana Subotin-Golubović
Hilandar № 608 (December Menaion): the Herald of Change 
in the Liturgical Life of Medieval Serbia 397

Јанис тарнанидис
Слика српске списатељске и духовне делатности у xIII и xIV веку 
кoja се јавља у синајским словенским рукописима 
пронађеним 1975. године 399
Yannis Tar nanidis
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 410

сергей Ю. темчин
Образ св. Вассиана Константинопольского как модель развития 
культа св. Прохора Пшинского: гимнография и агиография 411
Sergey Y. Temchin
The Image of Bassianos of Constantinople as the Model 
for the Development of the Cult of St. Prohor of Pčinja: 
Hymnography and Hagiography 425

Бранисл а в тодић
О једном месту у повељи Стефана Немањића Хиландару 427
Br anislav Todić
On one passage in the charter of Stefan Nemanjić for Hilandar 435

М арина в. Чистякова
О южнославянских переводах Стишного пролога 437
M ar ina V. Chistyakova
South Slavic Translations of the Verse Prologue 455



сећања 457

вл адета Јеротић
Димитрије Богдановић – у моме сећању 459

к расимир станчев
С Димитрие Богданович в комисията за ръкописи на CIBAL 463

Димитрије стефановић
Служба пресветој Богородици у част и 
спомен чудотворне јој иконе Великореметске: 
oсврт на превод академика Димитрија Богдановића 469

ликовни прилози 473





Scala ParadiSi
АкАдемику димитрију БогдАновићу у спомен 

1986–2016

словенски и српски средњи век 
књига 1

уредник серије
јасмина грковић-мејџор

издаје
српска академија наука и уметности

Београд, кнез михаилова 35 

технички уредник серије
виктор савић

обрада ликовних прилога, слог и прелом
мирослав лазић

тираж 
400 примерака

Штампа и повез
службени гласник, Београд

© српска академија наука и уметности
2018



ciP - каталогизација у публикацији - народна библиотека србије, Београд

811.163.1(082)
091=16(082)

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.

iSBN 978-86-7025-802-0

a) старословенски језик – Зборници 
b) словенски рукописи – Зборници
cOBiSS.Sr-id 271614988


