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ди стри бу тер ко ји је под од го ва ра ју ћом по год бом 
ре а ли зо вао овај по сао у Ру ско ни је вој штам па ри ји. 
Сво је ми шље ње Ре ше тар под у пи ре ши ром ло ги-
ком ства ри, али и ва жном чи ње ни цом да је под 
пр вим ко ло фо ном оти снут вла сти ти Рат ко ви ћев 
сим бол, „штит раз ди је љен дво стру ким ши ро ким 
по ја сом с цр ве ним љи ља ном у гор њој по ло ви ци 
а у до њој с дво стру ким кри жем под зви је здом и 
ме ђу дви је зви је зде, при дну ко је га је мо но грам 
FR, а то су пр ва сло ва име на Фран че ска Рат ко-
ви ћа а ни ка ко Зор зи Ру ско ни“.3

Ре ше тар је у основ ним по те зи ма ре кон стру-
и сао чи та ву исто ри ју ко ја је во ди ла штам па њу 
ове зна ме ни те књи ге, и ко ја јој је би ла на ме на. 
На и ме, по чет ком XVI ве ка ја вља ју се пр ва на-
сто ја ња да се за ду бро вач ке ка то ли ке штам па ју 
сло вен ске књи ге.4 Фран че ско Рат ко вић је нај-
пре 28. сеп тем бра 1510. го ди не скло пио уго вор 

С р п  с к и  м о  л и  т в е  н и к  пред ста вља 
н а ј  с т а  р и  ј у  к њ и  г у  ш т а м  п а  н у  ћ и  р и -
л и  ц о м  н а  с р п  с к о м  н а  р о д  н о м  ј е  з и  к у. 
У сла ви сти ку га је увео про фе сор Па ри ског уни-
вер зи те та Ма рио Рок, опи сав ши га у Ре ви ји сло
вен ских сту ди ја, за јед но с мла ђим из да њем исте 
књи ге.1 Ка ко за па жа Ми лан Ре ше тар, књи га је већ 
ра ни је на во ђе на у би бли о граф ским пре гле ди-
ма штам па них мо ли тве ни ка из па ри ских јав них 
би бли о те ка и мле тач ких илу стро ва них из да ња 
(Па риз 1907). Ово „от кри ће“ под ста кло је Ми ла на 
Ре ше та ра да се обра ти Срп ској кра љев ској ака-
де ми ји с пред ло гом да се књи га из да, по гла ви то 
због ње не ва жно сти за исто ри ју срп ског је зи ка. 
„Исти на, још при је ње штам пан је г. 1494 ок то их 
а г. 1495 псал тир у штам па ри ји што је на Це ти њу 
по ди гао зет ски вој во да Ђу рађ Цр но је вић“, ре зо-
но вао је та да Ре ше тар, „али ма ли мо ли тве ник [...] 
има пре ма њи ма ту ве ли ку пред ност да је срп ски 
и по је зи ку, док су обје Цр но је ви ће ве књи ге на 
чи сто цр кве но сла вен ском је зи ку.“ У крат ком вре-
ме ну оства рио се на ум на у ци пре да ног Ре ше та ра 
ко ји у јед ном да ху на ста вља: „За то тре ба да смо 
искре но за хвал ни Срп ској краљ. ака де ми ји ко ја 
је од мах и ра до при хва ти ла мој при је длог да се 
ова књи га опет из да, и ни је жа ли ла тро шка да 
до ба ви фо то граф ску ре про дук ци ју ци је ле књи-
ге (по ко јој је при ре ђе но ово но во из да ње) и да 
да де на пра ви ти ре про дук ци ју мно гих стра на и 
свих сли ка из ње.“ Исто доб но скрип тор Ва ти-
кан ске би бли о те ке Ћи ро Ђа не ли, про на ла зач 
Ва ти кан ског мо ли тве ни ка, от крио је у Ва ти кан-
ској би бли о те ци ду бро вач ки ла ти нич ки ру ко пис 
с две ма слу жба ма из 1552. го ди не ко ји је, та ко ђе 
као по себ но ва жан за исто ри ју срп ског је зи ка, и 
те мат ски и вре мен ски бли зак но во про на ђе ном 
мо ли тве ни ку, при дру жен Ре ше та ро вом из да њу.2 

Књи га је, ка ко се са оп шта ва у пр вом ко ло фо-
ну, штам па на у Ве не ци ји код Ђор ђа Ру ско ни ја 
из Ми ла на „по мај сто ру Фран че ску Рат ко ви ћу 
из Ду бров ни ка“ (127а), од но сно по „Фран че ску 
Рат ко ву Ду бров ча ни ну“ у дру гом (140а). Из 
ова кве фор му ла ци је ни је до вољ но ја сно да ли 
је „Рат ко вић са мо сла гао књи гу а мо жда и ре-
зао сло ва, евен ту ал но и бор ди ре и сли ке“ или и 
„не што ви ше“. Ре ше тар на осно ву по зна ва ња ши-
рих при ли ка у ита ли јан ском штам пар ству то га 
вре ме на за кљу чу је да је Фран че ско Рат ко вић и 
мај стор ко ји је ра дио на са мој књи зи, из да вач и 

СРПСКИ МОЛИТВЕНИК ИЗ 1512. ГОДИНЕ

1 Ma rio Ro qu es, De ux li vres d’he u res du XVIe siècle en 
cyril li que bo sni a que, Re vue des étu des sla ves XII (1932), 49–69.

2 Ми лан Ре ше тар, [Пред го вор], Два ду бро вач ка је зич на 
спо ме ни ка из XVI ви је ка, По себ на из да ња СКА, CXXII, Фи-
ло соф ски и фи ло ло шки спи си, 32, Бе о град 1938, VII–VIII.

3 Ми лан Ре ше тар, Срп ски мо ли тве ник од г. 1512, Два 
ду бро вач ка је зич на спо ме ни ка из XVI ви је ка, XVIII.

4 Све ште ник Лу ка Ра до ва но вић у сво ме те ста мен ту из 
1502. го ди не оста вља дру гом све ште ни ку Па влу Ву ка ши но-
ви ћу штам пар ски при бор „de let te ra schi a va“, али не ма дру гих 
ве сти о то ме (Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIX). Ду бро вач ки 
пле мић и кан це лар Лу ка При мо је вић обра тио се 1514. го ди не 
Се на ту с мол бом да му се одо бри штам па ње сло ви ма ка ква 
су би ла уоби ча је на код „ка лу ђе ра ра шке ве ре у њи хо вим цр-
ква ма“ (in let te re ras si a ne al mo do, che usa no li cal lo ge ri de la 
re li gi o ne ras si a na in lo ro chi e sie), као у Цр но је ви ћа штам па-
ри ји, „ко ја сви хва ле и це не“ (di si mi le let te re, che ha u e a no 
co men za to Zar no e u ic hi, che per tu to era la u da ta et apre ci a ta). 
Вид. Const. Jireček, Beiträge zur ragusanischen Literaturge
schichte, Archiv für slavische philologie XXI (1899), 431–434; 
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ве ка до спе ла у ову па ри ску би бли о те ку. По што 
при ме рак ни је пот пун – не до ста је му спо ља шња 
дво ли сни ца пр во га та ба ка, тј. пр ви и осми лист, 
Ре ше тар га је до пу нио тек стом из мла ђе га из да ња 
(1571).9 У опи су се осло нио на пре ци зне по дат-
ке ко је до но си Ма рио Рок: књи га је штам па на у 
ма лој осми ни, а са да шње ди мен зи је су јој (по сле 
не знат ног об ре зи ва ња), 152 × 102 мм; пр ва це ли-
на од 16 та ба ка са 126 ли сто ва (пр во бит но 128) 
пред ста вља не ку вр сту Ча со сло ва (Офич је од 
бла же не дје ве Ма ри је – Of fi ci um be a tae Ma ri ae 
Vir gi nis), а дру га це ли на од три по лу та ба ка са 
12 ли сто ва је сте ма ња мо ли тве на збир ка (Пет
најст мо ли та ва све те Бри џи де – Qu in de cim 
ora ti o nes san ctae Bri git tae); књи га у зби ру има 
138 (пр во бит но 140) па пир них ли сто ва, оти сну-
тих у два на вра та (пр ва це ли на 2. ав гу ста, а дру га 
10. ав гу ста 1512), с на ме ром да бу ду об је ди ње ни, 
као мо ли тве ни збор ник.10 Основ ни текст штам-
пан је цр ном бо јом, а по је ди на сло ва, ини ци ја ли, 
ре чи, сим бо ли и на сло ви цр ве ном бо јом. Књи га 
је бо га то укра ше на на ро чи тим окви ри ма ис пу ње-
ним ра зно вр сним мо ти ви ма, по себ ним сли ка ма 
и ини ци ја ли ма. За ње но штам па ње са чи њен је 
ти по граф ски устав де ли мич но сти ли зо ван пре ма 
за пад ном ћи ри лич ком бр зо пи су у из бо ру по је-
ди них слов них об ли ка; у ве ћи ни слу ча је ва то 
је ипак обич на ћи ри ли ца, из ве де на у ту ђи ни,11 
са мо пре ма јед ном на цр ту, с лич ног ру ко пи са 

с по зна тим је вреј ским штам па ром, Је ро ни мом 
Сон чи ном у Пе за ру, у ко јем је би ло пред ви ђе но 
штам па ње „Офи ци ја све те Ма ри је“ (Of fi ci um s. 
Ma ri ae), што је „без ика кве сум ње иста ствар 
што и на ше Офич је бла же не (или све те) дје ве 
Ма ри је“, као и штам па ње је ван ђе ља, по сла ни ца 
и мо но ло га све тог Ав гу сти на „на пи сму и је зи ку 
срп ском“ (in lit te ra et idi o ma te ser vi a no). З б о г 
о в о г  е к с  п л и  ц и т  н о г  с а  м о  н а  з в а  њ а 
М и  л а н  Р е  ш е  т а р  је, без дво у мље ња, о в о 
у на ред ним го ди на ма оства ре но д е  л о  н а -
з в а о  „С р п  с к и м  м о  л и  т в е  н и  к о м“. По-
ме ну те књи ге би ле су на ме ње не ду бро вач ким 
ка то ли ци ма у са мом гра ду и у њи хо вим ко ло-
ни ја ма по Ср би ји (il los hic Ra gu sij et in par ti bus 
Se ru i ae). Пра во слав ни би од њих, иако исто га 
је зи ка, па и пи сма, ка ко Ре ше тар оправ да но сма-
тра, ипак „за зи ра ли“, пре све га због њи хо вог дру-
га чи јег са др жа ја,5 а мо жда још и ви ше од не што 
сло бод ни јих ли ков них пред ста ва ко је од ра жа-
ва ју дух но во га вре ме на ко ји је за вла дао у За-
пад ној Евро пи (сен зу ал ни је при ка зи ва ње на гог 
људ ског те ла). Пи смо, ипак, за њих не би би ло 
про блем јер су га ко ри сти ли и јед ни и дру ги у 
ме ђу соб ној пре пи сци и у сва ко днев ном жи во-
ту. И не са мо то, кан це ла риј ским бр зо пи сом су 
пи са не и цр кве не књи ге код пра во слав них Ср-
ба, што Ре ше та ру пре осам де це ни ја ни је мо гло 
би ти по зна то. До вољ но је илу стра ти ван при мер 
Ми не ја Сте фа на До ме сти ка, на ста лог око 1450. 
го ди не (Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве у Бе-
о гра ду, број 50).6 По чет ком три де се тих го ди на 
XX ве ка Пе тар Ко лен дић је скре нуо па жњу на 
не што мла ђи ла тин ски уго вор ко ји је ра ни је об-
ја вио Ка рел Ко вач, управ ник Ду бро вач ког ар хи-
ва (1911–1914), скло пљен 31. ју ла 1511. го ди не 
из ме ђу Фран че ска Рат ко ва Ми ца ло ви ћа (Fran
ci scus Ratchi Mi za lo vich) и Пе тра Ђур ђе ва Шу-
ши ћа (Pe trus Ge or gii Su sich).7 Из уго во ра се ви ди, 
о че му та ко ђе Ре ше тар из ве шта ва, да је Ми ца-
ло вић тре ба ло да уло жи соп стве ни рад (упра во 
„се бе са мо га“), чи ме се по сред но по твр ђу је да 
је ра дио као мај стор у штам па ри ји. Ја сно је да 
је Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић, очи то до бро 
упо знат са штам пар ским ве шти на ма, озбиљ но 
по ку ша вао да по кре не вла сти та ћи ри лич ка из-
да ња за по тре бе сво јих су гра ђа на, све док то у 
са рад њи с Ђор ђем Ру ско ни јем ни је и ус пео.8 

Док је Ре ше тар ра дио на Срп ском мо ли тве
ни ку био је по знат са мо је дан ње гов при ме рак 
у На род ној би бли о те ци у Па ри зу (Bibliothèque 
na ti o na le de Fran ce), за ве ден под сиг на ту ром 
Réser ve B 5009. Књи га је ра ни је при па да ла рем-
ском над би ску пу Ле о но ру Де стам пу (Léonor 
d’Estam pes, 1589–1651), да би сре ди ном XVIII 

Ла зар Чур чић, Ви до ви и огран ци ра ног сло вен ског штам
пар ства, Пет ве ко ва срп ског штам пар ства 1494–1994. Раз-
до бље срп ско сло вен ске штам пе XV–XVII в., Бе о град 1994, 22.

5 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIX–XX.
6 Ди ми три је Бог да но вић, Раз вој ћи рил ског пи сма у Ср

би ји до XV ве ка, Сту ди је из срп ске сред њо ве ков не књи жев-
но сти, Ко ло СКЗ, XC, књи га 599, Бе о град 1997, 158–159.

7 Karl Kovač, Über Bücher und Bibliotheken im alten Ragu
sa, Mitteilungen des k.k. Archivrates, Bd. I, Wien 1914, 274–275; 
Pe tar Kolendić, Mletački ka li graf Ka mi lo Za ne ti kao štampar 
jed nog dubrovačkog ka te ki zma, Zbor nik iz Dubrovačke prošlosti 
Mi la nu Rešetaru. O 70oj godišnjici života (Rešetarov zbor nik), 
Du brov nik 1931, 269, нап. 13; Пе тар Ко лен дић, Ћи ри ли цом 
штам па не књи ге за ду бро вач ке ка то ли ке из 16 ве ка, По-
ли ти ка 8860 (11. ја ну ар 1933), 1–2.

8 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XX.
9 Исто, XII.
10 Ma rio Ro qu es, Op. cit., 52; Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, 

XII–XIII. Ка ко Ре ше тар за па жа, „прем да су те дви је ства ри 
дви је са мо стал не ти по граф ске је ди ни це (сва ка има сво је та-
ба ке, сво ју сиг на ту ру, свој нат пис и свој ко ло фон [по го вор]), 
ипак се ни су тек слу чај но са ста ле, јер су штам па не у ис тој 
штам па ри ји, истим сло ви ма и на истом па пи ру, за исто га из-
да ва ча и у исто ври је ме [...], па су си гур но те дви је ства ри и 
из да ва не као јед на књи га, иако су мо жда (као што је у слич-
ним слу ча је ви ма у ста ри је ври је ме че сто би ва ло) и сва ка за 
се бе ула зи ле у тр го ви ну“ (Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIII).

11 Из прак тич них раз ло га се, на при мер, ко ри сти по сто-
је ће, при руч но ла ти нич ко v за ра чва сто ч, и ро ти ра но за 180° 
по ус прав ној оси за ре гре сив но л, по пут при мар ног ве ли ког 
„ламб да“.
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ћи че ти ри ва жне осо би не ко је об је ди њу ју чи та ву 
књи гу: „углав но ме исту гра фи ку и исти пра во пис; 
го то во чи сти је кав ски из го вор; глас ђ за пра слав. 
dj; дје ло ми це ре флекс уо за во кал но л. Исто вре-
ме но, Ре ше тар је на гла сио да „је зик у ра зним 
ње го вим ди је ло ви ма ни је је дин ствен, већ да их 
тре ба при је све га оди је ли ти у дви је гру пе – у пр ву, 
у ко јој има мно го тра го ва од цр кве но сла вен ског 
је зи ка, и у дру гу, у ко јој та ких тра го ва, мо же се 

об ли ко ва ног у јед ној тра ди ци ји.12 Ова ква пи смов-
на тран сфор ма ци ја ве ро ват но је ура ђе на пре ма 
већ по сто је ћем књи жном хи бри ду,13 по гла ви то 
због уса гла ша ва ња с оства ре ном ти по граф ском 
нор мом у срп ском цр кве но сло вен ском штам пар-
ству то га вре ме на (у ру ско сло вен ским књи га ма 
се ра но уста љу је дру ги тип ћи ри ли це), иако су се 
у ли те ра ту ри (због по је ди них бр зо пи сних ре ше-
ња) из но си ла дру га чи ја ми шље ња.14 Пре су дан је 
из бор за ста ти чан, мо ну мен та лан тип сло ва ко ја 
се сла жу у пра вил не ква драт не мо ду ле,15 при 
че му са мо сло во ꙁ про би ја уоби ча је ну ви си ну, 
пре ла зе ћи „дво ли ниј ску схе му“.16 Не ко ли ко сло-
ва има ју стал не бр зо пи сне об ли ке, а не ко ли ко 
„дво ја ке, устав не и бр зо пи сне“. За то Пе тар Ђор-
ђић го во ри о „ком би но ва ној устав но-бр зо пи сној 
ћи ри ли ци“.17 У вре ме ну кон сти ту и са ња срп ског 
штам пар ства (пре лаз XV–XVI ве ка), ов де не ма 
на ти по ло шкој рав ни ни че га нео бич ног – у оба 
слу ча ја, и у штам па ним књи га ма за пра во слав не 
и у књи га ма за ка то ли ке по истим на че ли ма се 
при пре ма слов на гар ни ту ра; раз ли ка је са мо у 
ре а ли за ци ји, у скла ду с по себ но сти ма њи хо вих 
ру ко пи сних бо го слу жбе них пред ло жа ка.18 Сто-
га не чу ди исто вре ме но при су ство сло ва „ђерв“ 
(као је ди не пра ве „по себ но сти“ у Мо ли тве ни-
ку), за о ста лог у ду бро вач ком за ле ђу из ста ри јих 
вре ме на, ка да је би ло за јед нич ко свим срп ским 
кра је ви ма,19 и ње му „не са гла сних“ пре јо то ва них 
ли га ту ра ] и E, за це ло да љим по ре клом из ра шке 
шко ле. Ка сни је ће се оста нак на спе ци фич ном 
из бо ру не ко ли ци не бр зо пи сних об ли ка осе ти ти 
као по себ ност за пад них штам па них књи га, че-
му је, јед ним де лом, узрок по на вља ње слов них 
гар ни ту ра у дру гом из да њу Мо ли тве ни ка 1571. 
го ди не. Вред ни про у ча ва лац ста ре срп ске штам-
пе Ла зар Чур чић је, та ко ђе, за кљу чио да „слич на 
ћи ри ли ца [...] ка сни је у ка то лич кој штам пи [...] 
ни је би ла ни ка ко ње но ге не рал но опре де ље ње, 
не го се до ста при ме њи ва ла и ћи ри ли ца ср буљ-
ског ти па, за по че та на Це ти њу“.20 На пр ви по глед 
нај круп ни ју раз ли ку ће, за пра во, пред ста вља ти 
из о ста вља ње над ред них зна ко ва, али ни то не 
ва жи увек.21 Тек ће књи ге Ма ти је Див ко ви ћа и 
дру гих бо сан ских фра ње ва ца учвр сти ти ту тен-
ден ци ју и ути сак ко ји да нас пре о вла ђу је да се у 
ста ром ка то лич ком штам пар ству на срп ском је-
зи ку ко ри стио сти ли зо ва ни бр зо пис. По ја ви ће се, 
ме ђу тим, раз ли ка у из бо ру бр зо пи сних фор ми, па 
чак и ди ја ле кат ска ва ри ја ци ја (Ма ти ја Див ко вић 
се слу жи је ка ви цом, ка сни ји фра њев ци пре те жно 
ика ви цом), та ко да не по му ће но уну тра шње је-
дин ство ипак из о ста је.22

Је зик Срп ског мо ли тве ни ка је, ка ко је то 
по ка зао Ре ше тар, што кав ски, срп ски, из два ја ју-

12 У исто вре ме тај „на ро чи ти“ тип ћи ри ли це при су тан је 
на ши рем за пад но ју жно сло вен ском про сто ру у сва ко днев ној 
упо тре би, као пи са ни из раз на род ног је зи ка, што му од у зи ма 
од по себ но сти.

13 Ди ми три је Бог да но вић при ме ћу је да се „јед на вр ста 
хи бри да, бр зо пи сно-књи шког, где се већ мо же го во ри ти о по-
лу у ста ву, али са још не пре ра ђе ним, не по сред ним об ли ци ма 
кан це ла риј ског бр зо пи са, на ла зи [...] у Хи лан дар ском збор-
ни ку бр. 476, из по след ње че твр ти не XIV ве ка. „По себ но је 
за ни мљи во“ што је јед но ова ко „сит но, вер ти кал но, ква драт но“ 
пи смо „при ме ње но у пи са њу збор ни ка иси ха стич ког са др-
жа ја“, али у та квим збор ни ци ма је „по лу у став но пи смо ско ро 
без из у зет ка овла да ло“ (Ди ми три је Бог да но вић, нав. де ло, 
159). Слич но уса гла ша ва ње бр зо пи сних фор ми с устав ном 
под ло гом ви ди мо у ду бро вач ким ћи ри лич ким ру ко пи сним 
збор ни ци ма из XV и XVI ве ка, Ли бру од мно зи јех раз ло га, 
Ду бро вач ком лек ци о на ру и Лај пци шком лек ци о на ру (за 
сли ке в. Пе тар Ђор ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це, Бе о град 
1971, 445–448, сл. 249–251). 

14 Уп. нап. 4.
15 Већ у Цр но је ви ћа штам па ри ји Ма ка ри јев штам пар ски 

слог не пре сли ка ва у све му ре сав ски устав сво га вре ме на, 
иако с њи ме чи ни при род ну це ли ну, не го те жи „мо ну мен-
тал ни јем (а ти ме и ар ха ич ни јем), вер ти кал ном дук ту су, тек 
с по не ким, си стем ски укло пље ним бр зо пи сним об ли ком“ 
(Вик тор Са вић, За пи си штам па ра све ште но мо на ха Ма
ка ри ја. Је зик, пи смо и пра во пис, Срп ско је зич ко на сље ђе на 
про сто ру да на шње Цр не Го ре и срп ски је зик да нас, Ник шић 
2012, 160–161, нап. 9).

16 Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 191.
17 Исто; уп. Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XIV–XV.
18 Ка ко ис ти че Пе тар Ђор ђић, „у свим на шим ста рим 

штам па ним књи га ма на ла зи мо у осно ви исти устав ни тип 
ћи рил ског пи сма ка кав је био у ру ко пи сним цр кве ним књи-
га ма из истог вре ме на“. Он још за па жа да „слов ни об ли ци“ тих 
књи га „ни су ујед на че ни“, али да је „та не у јед на че ност ма ња 
[...] у штам па ним књи га ма“ (Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 189).

19 Уп. до бро по знат при мер у Осни вач кој по ве љи ма
на сти ра Хи лан да ра Си ме о на Не ма ње 1198. го ди не (Пе тар 
Ђор ђић, нав. де ло, 252, сл. 24).

20 Ла зар Чур чић, Ви до ви и огран ци ра ног сло вен ског 
штам пар ства, 22. – На ук кр стјан ски шпан ског је зу и те 
Ја ко ва Ле де зме штам па ли су бра ћа Ан ђе ло и Иван За гу ро вић 
у Ве не ци ји 1583. го ди не „устав ним ти пом ћи ри ли це ка кав је 
био и у књи га ма на срп ско сло вен ском је зи ку, је ди но сло во; 
има бр зо пи сни об лик“ (Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 192). То ни-
је из у зе так јер ће се у Ве не ци ји и Ри му „за ка то ли ке Бо сне, 
Дал ма ци је и Ду бров ни ка, а [...] ка сни је – и за по у ни ја ће не 
уско ке у Жум бер ку и дру где“ штам па ти „књи ге и ср буљ ском 
ћи ри ли цом“ (Ла зар Чур чић, нав. де ло, 22).

21 Ши ме Бу ди нић у књи зи Су ма на у ка хри сти јан ско га 
(!) Пе тра Ка ни зи ја, штам па ној 1583. у Ри му при Кон гре га ци ји 
за ши ре ње ве ре ко ри сти чи тав ком плет над ред них зна ко ва 
сто ле ћи ма већ при сут них у срп ско сло вен ској књи зи (за сли ку 
в. Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 485, сл. 290).

22 Пе тар Ђор ђић, нав. де ло, 192–194; Ла зар Чур чић, нав. 
де ло, 22.
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до не кле је по јед но ста вљен гра фиј ски ин вен тар, 
сма ње ни су фор мат и обим књи ге, де ко ра ци ја је 
све де ни ја и ти по граф ски упро шће ни ја; на пред 
је до дат је дан лист с ћи ри лич ком азбу ком и мо-
ли тва ма Здра во Ма ри ја и Оче наш. Ово га пу та 
књи га је об ли ко ва на као не де љи ва це ли на јер су 
Мо ли тве пре ба че не ис пред Офич ја и за др жан 
је са мо је дан ко ло фон (на кра ју књи ге). Ин те ре-
сант но је, ме ђу тим, да су на но во ис ко ри шће ни 
сви ста ри кли шеи из Офич ја за по себ не илу-
стра ци је, али су се сло ва мо ра ла из но ва ре за ти 
и ли ти, исти на по мо де лу пр вих.32 По ми шље њу 
Ћи ра Ђа не ли ја књи га је не по сред но пре штам па-
на с дру гог не што мла ђег, да нас не по зна тог из-
да ња.33 За из да ње из 1571. го ди не са зна ло се још 
на по че ци ма сла ви сти ке, ка да га је До бров ски 
по ме нуо у сво јој сло вен ској гра ма ти ци,34 али је 
у до ма ћу на у ку пр ви пут уве де но 1911. го ди не у 
књи зи Хр ват скосрп ска књи жев ност у Бо сни 

ре ћи, не ма“.23 Па жљи вом ана ли зом он до ла зи до 
за кључ ка „да не по сред на ма ти ца на ше га Мо ли-
тве ни ка ни је би ла пи са на ни цр кве ним је зи ком 
ни гла го љи цом не го ча кав ским го во ром и ла ти-
ни цом“.24 Ду бро вач ки ре дак тор је „за др жао [...] 
из по што ва ња цр кве но га тек ста, мно го тра го ва 
од то га је зи ка, али је го то во све об ли ке ча кав-
ско-дал ма тин ске за ми је нио ду бро вач ким“, пре-
ба цу ју ћи их на вла сти ти ди ја ле кат у ко јем има 
и пре по зна тљи вих „ду бров ча ни за ма“.25

У са др жа ју Мо ли тве ни ка до ми ни ра ју де ло ви 
ко ји су обич ни у ла тин ском Офи ци ју (слу жби) 
бла же не Дје ве Ма ри је, али ни су је ди ни. То су 
Ка лен дар за чи та ву го ди ну (2–13), Мо ли тве све-
тог па пе Гр гу ра (14–15а), Мо ли тва за обо ле ле од 
ку ге (15б–16а), Ма ри јин офи циј (17–75а), Офи циј 
Све то га кр ста (76–79а), Офи циј Све то га Ду ха 
(80–83а), Се дам пса ла ма по кор них (84–92а), Ли-
та ни ја свих све тих (92а–100а), Офи циј за мр тве 
(101–126); Мо ли тве Све те Бри ги те (129–140а).26 
Из ме ђу ми кро це ли на и не ких од круп ни јих пот-
це ли на на ла зе се илу стра ци је (16б, 24б, 34б, 38б, 
42б, 46а, 49б, 55б, 75б, 79б, 83б, 100б, 129а), а у 
два на вра та до но се се и штам пар ске за бе ле шке 
– ко ло фо ни, о че му је већ би ло ре чи (127а, 140а). 

У ме ђу вре ме ну про на ђе на су још два, не пот-
пу ни ја при мер ка Мо ли тве ни ка, оба без Мо ли та ва 
све те Бри ги те. Пр ви се чу ва у Ко дринг то но вој 
би бли о те ци на Ко ле џу „Свих ду ша“ у Окс фор ду 
(The Co dring ton Li brary of All So uls Col le ge), где се 
во ди под сиг на ту ром q: 14: 9.27 Дру ги при ме рак се 
чу ва у Би бли о те ци Џо на Ма ле на на Аме рич ком 
ка то лич ком уни вер зи те ту у Ва шинг то ну (Mul len 
Li brary at The Cat ho lic Uni ver sity of Ame ri ca); ста-
ра сиг на ту ра му је Z 232.28 Са мо у ње му по сто је 
не до ста ју ћи ли сто ви из Па ри ског мо ли тве ни ка, 
пр ви и осми. По ка за ло се да је Ре ше тар и ов де, 
као и у ра ду на це лој књи зи, био у пра ву ка да је 
из вр шио ре кон струк ци ју пре у зи ма њем од го ва-
ра ју ћих де ло ва тек ста из Ба ро ми ће вог из да ња 
из 1571. го ди не.29 Ме ђу њи ма на тим ме сти ма 
не ма круп ни јих раз ли ка. Глав не раз ли ке пре ма 
ово ме из да њу (М2) утвр дио је Ћи ро Ђа не ли, ко ји 
се још по слу жио и тре ћим ру ко пи сом Ва ти кан-
ског мо ли тве ни ка (В3, Vat. sl. 21). Оне су до да те 
уз Ре ше та ро во из да ње.30 

Дру го са чу ва но из да ње Ми ца ло ви ће вог 
Мо ли тве ни ка из 1571. го ди не при ре ди ли су у 
Мле ци ма Ја коб Ба ро мић (iakobq dE ba romq) и 
Ам бро зио Кор со (a<m>bro/o kor qso),31 уз раз ли-
ке ма ње га до ма ша ја. Ра ни ји текст је знат ни је 
про ши рен са мо у слу ча ју на во ђе ња це ло ви тог 
Оче на ша на ме сто пр во бит ног ин ци пи та, је зик је 
на кнад но уса гла ша ван с цр кве но сло вен ским на-
у штрб на род ног из ра за, ме ња на је и ор то гра фи ја, 

23 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XLI.
24 Исто, XLIV.
25 Исто, XLV–XLVII. По дроб но о је зи ку ово га спо ме ни ка 

в. Ми лан Ре ше тар, Је зик срп ско га Мо ли тве ни ка од г. 1512, 
Глас СКА CLXXVI, Дру ги раз ред 90 (1938), 171–239.

26 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXXIV. Ова кав са др жај по-
ка зу је да се ра ди о мо ли тве ној збир ци из ко је су се Бо го ро ди ци 
Ма ри ји мо гли мо ли ти обич ни хри шћа ни, али и све ште ни ци, 
ка лу ђе ри и ка лу ђе ри це, сва ки дан. Док је бре ви јар „био ка-
нон ска књи га офи ци јал не слу жбе бож је за све ће ни ке“, до тле 
је „Офич је у пр во ме ре ду на ми је ње но ла ји ци ма и жен ски њу“ 
(исто, XXVIII).

27 Ње го ве ста ре озна ке су d. d. 22 и D. D. 14. 9. От крио 
га је Џон Си мон Га бри јел Си монс 1963. го ди не. По дроб но га 
је опи сао и чи тав исто ри јат пред ста вио Јев ге ниј Љво вич Не-
ми ров ски (Ев ге ний Не ми ров ский, Окс форд ский зкэ ем пляр 
ве не ци ан ско го wfi;E sve te di e ve ma rie 1512 го да, Slo vo 41–43 
(1991–1993), 241–248).

28 Уочио га је Нор ман Ци гар 1999. го ди не, а иден ти фи ко-
ва ла Ани ца На зор (Ani ca Na zor, Dubrovački ćirilski mo li tve nik 
iz 1512. go di ne, Hr vat ska re vi ja XII/4 (2012), 11).

29 Ево тих Ре ше та ро вих ре чи: „На пр во ме је ли сту си гур-
но био са мо нат пис на пред њој стра ни, док је стра жња стра на 
без сум ње би ла пра зна као што је и у дру го ме из да њу, а на 8. 
ли сту био је са свим си гур но мје сец јул ка лен да ра“ (Ми лан 
Ре ше тар, нав. де ло, XII).

30 Ћи ро Ђа не ли, Ва ри јан те, Срп ски мо ли тве ник од г. 
1512, 111–142; в. VIII, XLVII, LXIV–LXVI.

31 О њи хо вим име ни ма и на ро чи то о Ба ро ми ће вом по ре-
клу в. Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXIV–XXVII; Ћи ро Ђа не ли, 
исто, LXIII–LXIV (сма тра се да је он био ча ка вац и све ште ник 
гла го љаш). За Ам бро зи ја Кор са Де јан Ме да ко вић је утвр дио да 
је Си ра ку жа нин ко ји је од ра ни је ус по ста вио по слов не ве зе са 
срп ским књи жа ри ма (Гра фи ка срп ских штам па них књи га 
XV–XVII ве ка, По себ на из да ња САН, CCCIX, Оде ље ње дру-
штве них на у ка, 29, Бе о град 1958, 34–35; уп. Ла зар Чур чић, 
Штам па ни ве не ци јан ски „Мо ли тве ник“ из 1571. го ди не 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор XXVI/3–4 (1960), 289, нап. 4).

32 О све му в. Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXII–XXIV.
33 Исто, LXIV–LXVI.
34 J. Do browský, In sti tu ti o nes lin gu ae sla vi cae di a lec ti ve te ris, 

Vin do bo nae 1822, XLIV–XLV.



121

Ма ти ја Бан ће у Бе о гра ду 1847. го ди не штам па-
ти Вос пи та тељ жен ски, а Ан тун Ка зна чић у 
За дру ћи ри ли цом и ла ти ни цом 1849. По здрав 
па три јар ху срп ско му го спо ди ну Јо си фу Ра ја
чи ћу. У са мом гра ду ћи ри ли ца ће се по ја ви ти у 
штам пи, по Ре ше та ре вом све до чан ству, тек 1878. 
го ди не у не ким члан ци ма ли ста Slo vi nac.37

Јасмина Грковић-Мејџор, Виктор Савић

и Хер це го ви ни Дра гу ти на Про ха ске.35 Са чу ва но 
је ви ше при ме ра ка: у Бе чу, Са ра је ву, Ва ти ка ну, 
Па ри зу, Вил њу су и Но вом Са ду.36 

И по сле пред ста вље них из да ња, при ре ђи ва-
них на стра ни, Ду бров ник ће, из ви ше раз ло га, 
че ка ти на сво ју пр ву штам па ри ју не ко ли ко сто ле-
ћа, све до 1783. го ди не. По за па жа њи ма Ми ла на 
Ре ше та ра, пр ве ћи ри лич ке књи ге за Ду бров ча-
не по но во ће би ти оти ски ва не тек у XIX ве ку: 

35 Das kroatischserbische Schrifttum in Bosnien und der 
Herzegowina. Von den Anfängen im XI. bis zur nationalen Wie-
dergeburt im XIX. Jahrhundert, Zagreb 1911, 96–97; Милан 
Решетар, нав. дело, XXI–XXII.

36 Ma rio Ro qu es, нав. де ло, 49–50; Ми лан Ре ше тар, нав. 
ме сто; Ла зар Чур чић, нав. де ло, 288–289.

37 Ми лан Ре ше тар, нав. де ло, XXI.


