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Сажетак
Византијска цивилизација била је цивилизација рукописа и рукописних књига (кодекса) за које су коришћени папирус, 
пергамент и папир. Како би могле да се дистрибуирају до читалаца и како би се сачувале од пропадања, рукописне 
књиге су преписиване у скрипторијумима у којима нису деловали само монаси, него и световни људи различитих 
занимања. Књиге су биле веома скупе, а библиотеке јавне, царске, патријаршијске, монашке и приватне са не тако 
великим фондом рукописа. Како се византијска цивилизација ближила своме заласку, почела је селидба грчких 
рукописа из Визaнтије у латински свет западне Европе. На тај начин је велико наслеђе античке цивилизације сачувано и 
пренето у европске земље.
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 Оригинални научни рад

„По при ро ди бе ла, али ни сам ја је,
ли сто ви су број ни, ни рот кви ца ни сам.

Му дре и све те ре чи у се би но сим,
и ма да ре дов но на тр пе зи ле жим,

ни ком, раз у ме се, за хра ну не слу жим.“
(Ви зан тиј ска за го нет ка)

(ре ше ње: књи га)

Не ка ко у исто вре ме ка да је сру ше но Ви зан тиј ско цар ство (1453), у дру гом де лу Евро пе, 
у гра ду Мајн цу, Јо хан Гу тен берг је за вр шио са штам па њем пр ве књи ге – ла тин ске Би бли је 
(1455). То је био је дан од нај ве ћих про на ла за ка у по ве сти људ ског ро да и ци ви ли за циј ски скок 
ко ји је умно го ме про ме нио исто ри ју све та. На дру гој стра ни, то је зна чи ло да је Ви зан ти ја, им-
пе ри ја ко ја је упра во по то ну ла у мут не во де исто ри је, би ла и оста ла ис кљу чи во ци ви ли за ци ја 
ру ко пи са и ру ко пи сне књи ге (ко дек са).

У све ту ре чи

„Ре чи, ре чи, ре чи!“, чу ве но ме сто из драм ског опу са Ви ли ја ма Шек спи ра (Ха млет, II, 2) на 
осо бен на чин мо же отво ри ти чи тав низ мо гу ћих са гле да ва ња овог про стра ног и ви ше знач ног 
фе но ме на. Хо мер је ла кон ски за кљу чио да је реч ник је дан бо гат па шњак ре чи, док је Ана тол 
Франс ми сао сле пог пе сни ка оса вре ме нио и на гла сио да је реч ник чи тав је дан свет по ре ђан 
по азбуч ном ре ду. 

Ви зан ти ја је од ан тич ке Грч ке као нај ве ће бла го на сле ди ла реч Ло гос у ви ше стру ком зна-
че њу. У пи та њу је све о бу хва тан и ши рок фи ло зоф ски по јам ко ји су ко ри сти ли ми сли о ци сто и-
ци зма и Фи лон Алек сан дриј ски, а при хва ти ли бо го сло ви ра ног хри шћан ства, по и сто ве тив ши 
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Ису са Хри ста са Ло го сом /„У по чет ку бе ше Ло гос (Реч) и Ло гос бе ше у Бо га, и Ло гос бе ше 
Бог“ – Је ван ђе ље по Јо ва ну, 1, 1/.1 То је је дан од су штин ских пој мо ва грч ке и хе ле ни стич ке, а 
за тим и је вреј ске и хри шћан ске фи ло зо фи је и те о ло ги је, чи је је основ но зна че ње реч, го вор, 
од но сно ум, ра зум, у ши рем сми слу оно што је у осно ви све та и зби ва ња у ње му вр хов но на че-
ло, бо жан ска ства ра лач ка сна га (Реч бож ја, Реч као ме ди јум ства ра ња све та, Реч као но си лац 
жи во та и све тло сти).2 По је ди ни ис тра жи ва чи чак иду до тле да су скло ни ве ро ва њу ка ко би 
до при нос ан тич ке грч ке ци ви ли за ци је био са свим до во љан са мо у то ме што је све ту у на сле ђе 
оста ви ла по јам Ло гос.

Спу ште на у ра ван ово зе маљ ског и сва ко днев ног, реч за до би ја ау ру ци ви ли за циј ског до-
стиг ну ћа и пред ста вља нај пот пу ни ју и нај та на ни ју спо ну за споразумевањe ме ђу љу ди ма. Ве-
шти ну у упо тре би ре чи и уме ћу убе ђи ва ња ре чи ма Ро ме ји (Ви зан тин ци) угла ча ли су до пот пу-
ног сја ја, а њи хо ва ди пло ма ти ја, кат кад пре те ра но пре пре де на и без об зир на, не ми ло срд но их 
је ко ри сти ла као сред ство у пре го во ри ма са оста лим на ро ди ма и др жа ва ма. Ро меј ско убе ђе ње 
у вла сти ту по себ ност и уве ре ност Ви зан ти на ца у не при ко сно ве но пра во на уни вер зал ну власт 
над чи та вом хри шћан ском ва се ље ном из не дри ли су јед ну вр сту „им пе ри јал не све сти“ из ко је 
је про ис ти цао над мен и раз ме тљив став пре ма свим оста лим на ро ди ма.

Те о дор Ме то хит, ви зан тиј ски ин те лек ту а лац и опу но мо ће ни еми сар ца ра Ан дро ни ка II Па-
ле о ло га (1282–1328) у пре го во ри ма о скла па њу бра ка срп ског кра ља Ми лу ти на и прин це зе 
Си мо ни де (1298/1299), у свом „По сла нич ком сло ву“, по вер љи вом из ве шта ју ко ји је упу тио у 
Ца ри град са по след њег од сво јих пет пу то ва ња у Ср би ју, за бе ле жио је: „A то је на ро чи то та ко 
са овим вар ва ри ма и огра ни че ним љу ди ма ко ји се ре чи ма ла ко не пре пу шта ју, по себ но уза 
та кве сплет ке, ин три ге и па ко сти, уто ли ко ви ше што они ми сле да се ми нај ве шти је ко ри сти мо 
ре чи ма, ве шти је и од њих и од оста лих и да њи ма вла да мо, убе ђу је мо, пре о кре ће мо и пре о-
бра ћа мо све ка ко би смо же ле ли“.3 

Ипак, упо тре ба ре чи у окви ри ма ви зан тиј ске ци ви ли за ци је пот пу но се рас цве та ла и до се-
гла је свој апо геј у књи жев но сти ко ја је нео прав да но ду го по гре шно сма тра на за уско епи гон-
ску, бе жи вот ну, де ка дент ну, без уну тра шње сна ге, за ро бље ну у ску че ним окви ри ма око шта лих 
обра за ца. Ре ха би ли та ци ја Ви зан ти је, а са мим тим и ње не књи жев но сти, чи ни за ни мљи во по-
гла вље у раз во ју европ ске исто риј ске ми сли и естет ских стре мље ња у 19. и 20. сто ле ћу. Оштро-
ум но је из ре че на оце на да се Ви зан ти ја ни је про ме ни ла, али наш при ступ ње ној ци ви ли за ци ји 
сва ка ко је сте и не сум њи во ће се ме ња ти и у бу дућ но сти.4

Хо ме ро ви епо ви су пр ви пут за бе ле же ни, у об ли ку ко ји углав ном има ју и да нас, у 7. ве ку 
пре Хри ста. Прем да је од ре ђе них про ме на би ло, од тих древ них вре ме на до да нас грч ки је зик 
има не пре ки ну ту тра ди ци ју. Он ни је до жи вео пре кид сли чан оном ко ји по сто ји из ме ђу ла-
тин ског и ро ман ских је зи ка. Дру гим ре чи ма, ста ро грч ки ни је стран је зик да на шњим Гр ци ма у 
оној ме ри у ко јој је ан гло сак сон ски са вре ме ним Ен гле зи ма. Уз грч ки, је ди ни дру ги је зик ко ји 
се мо же по ди чи ти слич ном не пре ки ну то шћу у тра ди ци ји је ки не ски.5

Ва жна од ли ка грч ког је зи ка у ви зан тиј ско вре ме (4–15. век) је сте ди гло си ја, тј. по сто ја ње 
два је зи ка, уче ног и кит ња стог ко јим се пи са ло, с јед не, и на род ског, јед но став ни јег ко јим се 
го во ри ло, с дру ге стра не. Вре ме ном, они су се све ви ше раз ли ко ва ли и одва ја ли је дан од дру-
гог. Уче на прин це за Ана Ком ни на, кћи ца ра Алек си ја I (1081–1118) и ве ро ват но нај о бра зо ва-
ни ја Ви зан тин ка, на во ди ка ко је у де тињ ству мо ра ла да учи тај ар ха ич ни грч ки је зик, за пра во 

1  The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um, II, ed. A. P. Kaz hdan (New York; Ox ford, 1991), 1246. (У да љем тек сту ODB).
2  Ен ци кло пе ди ја пра во сла вља, II (Бе о град: Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 2002), 1118.
3  „Те о дор Ме то хит“, об ра дио И. Ђу рић, у Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, VI (Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти-

тут СА НУ, 1986), 143. Уп. Р. Ра дић, „Ро ме ји се нај ве шти је ко ри сте ре чи ма (Цр ти ца о ви зан тиј ском уме ћу убе ђи ва ња)“, у 
Ви зан ти ја и Ср би ја: пла мен и од сја ји (Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 2010), 36–45.

4  Oks ford ska isto ri ja Vi zan ti je, prir. S. Man go, prev. M. Mi lo ra do vić, P. J. Mar ko vić (Be o grad: De re ta, 2004), 7–8.
5  Р. Бра у нинг, Сред њо ве ков ни и са вре ме ни грч ки је зик, прев. Ј. Пе тро вић, до пу на би бли гра фи је Д. Ани чић (Ло зни ца: Кар пос, 2005), 5.
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атич ки ди ја лект грч ког је зи ка, чи је се зна ње ве штач ки одр жа ва ло кроз чи тав сред њи век. Њен 
нео бра зо ва ни са вре ме ник те шко да би мо гао да раз у ме Ани но исто риј ско де ло ко је спа да 
ме ђу ре мек-де ла ви зан тиј ске књи жев но сти.6 До дај мо да је фе но мен ди гло си је, по сто ја ња два 
је зи ка, уче ног и на род ног, био свој ствен ка ко ла тин ском све ту за пад не Евро пе, та ко и сло вен-
ском све ту. Ка да је у пи та њу грч ки је зик, та је ди гло си ја над жи ве ла сред њи век и чак до че ка ла 
на ше вре ме, ис по ља ва ју ћи се у по сто ја њу ка та ре ву се, уче ног и ди мо ти ке, на род ског је зи ка.7 

Опрез са па ган ским на сле ђем

Као и древ ни Гр ци, и Ви зан тин ци су се с ду бо ким по што ва њем од но си ли пре ма зна њу. Цар 
Кон стан ци је (337–361) на гла ша вао је зна чај кла сич ног обра зо ва ња за сво је по да ни ке и на 
ње га је гле дао као на жи вот ну нео п ход ност. Та ко је оста ло и за бе ле же но у јед ном ње го вом 
за ко ну ко ји је ка сни је, у пр вој по ло ви ни 5. сто ле ћа, ушао у збир ку ва же ћих цар ских за ко на, 
тзв. Те о до си јев ко декс (Co dex The o do si a nus), ко ју су 438. го ди не уоб ли чи ли прав ни ци ца ра Те-
о до си ја II (408–450). У ње му се ка же да љу ди ко ји вла да ју „сло бод ним ве шти на ма“ за слу жу ју 
сва ко по што ва ње.8

На у ке ко је су се учи ле у рим ским шко ла ма на зва не су сло бод ним (ar tes li be ra les) јер су се 
њи ма мо гли ба ви ти сло бод ни љу ди, док ро бо ви ма то ни је би ло до пу ште но. Оне су би ле те мељ 
це ло куп ног обра зо ва ња (грч ки: enkykli os pa i de ia, ен ци кло пе ди ја). Већ је Мар ци јан Ка пе ла, фи-
ло зоф 5. сто ле ћа, свео по сто је ће на у ке на се дам (се дам сло бод них ве шти на). Пре да ва ле су се 
у два те ча ја: у ни жем, три ви ју му (tri vi um), би ле су гра ма ти ка, ре то ри ка и ди ја лек ти ка, док су 
ви шем ступ њу, ква дри ви ју му (qu a dri vi um), при па да ле ге о ме три ја, арит ме ти ка, те о ри ја му зи ке 
и астро но ми ја, при че му је фи ло зо фи ја схва та на као син те за свих на у ка. Осно ва сред њо ве-
ков ног уче ња би ла је раз ра да три ви ју ма и ква дри ви ју ма ко ја по ти че од Фла ви ја Ка си о до ра (6. 
век).9

Гри го ри је На зи јан ски, је дан од нај ве ћих цр кве них ота ца, по знат и као Гри го ри је Бо го слов, 
у по смрт ном сло ву свом при ја те љу и ко ле ги Ва си ли ју Ве ли ком 379. го ди не, на звао је ан тич ко 
обра зо ва ње нај ви шим бла гом, при знав ши да је то ви ше од све га чи ме су овла да ли хри шћа ни. 
Још не ки ра но хри шћан ски пи сци – Ва си ли је Ве ли ки, Со крат Схо ла стик и дру ги – ука зи ва ли 
су ве ру ју ћи ма у Ису са Хри ста да је нео п ход но да до би ју све тов но обра зо ва ње. Про у ча ва ње 
па ган ских ау то ра, по себ но фи ло зо фа, ко ји су умно го ме над ма ши ва ли хри шћан ске пи сце, пот-
кре пљи ва ло је ре ли гиј ске дог ме и хри шћан ске ми сли о це снаб де ва ло ма те ри ја лом и ар гу мен-
ти ма за опо вр га ва ње „гре ша ка“ и „за блу да“ па га на и је ре ти ка.10

Со крат Схо ла стик је на гла ша вао да су хри шћа ни про ду жи ли да из у ча ва ју кул ту ру Хе ле на, 
ма да је она би ла про же та ду хом по ли те и зма стра ном јед ној мо но те и стич кој ре ли ги ји ка кво 
је би ло хри шћан ство. Да би об ја снио ову па ра док сал ну по ја ву, Со крат Схо ла стик се осло нио 
на ау то ри тет је ван ђе ља ко ја, пре ма ње го вим ре чи ма, не са др же „ни одо бра ва ње ни не ги ра ње 
хе лен ске кул ту ре.“11 Мо жда ни ко ни је сли ко ви ти је об ја снио од нос хри шћан ских ин те лек ту а-
ла ца пре ма ан тич ком на сле ђу не го зна ме ни ти фи ло зоф Ми ха и ло Псел у 11. ве ку. Он је нај пре 
на гла сио да су бо го сло ви па ган ско на сле ђе де ли ли на при хва тљи во и не при хва тљи во и, он да, 
пр во узи ма ли као хра ну, а дру го ис пљу ва ва ли као да је реч о отро ву.12 

6  З. Г. Са мо ду ро ва, „Школы и обра зо ва ние“, у Культу ра Ви зан тии (вто рая по ло ви на VI I –XII в.), II (Мо сква: На у ка, 1989), 366.
7  Бра у нинг, Сред њо ве ков ни и са вре ме ни грч ки је зик, 136–140. 
8  З. Г. Са мо ду ро ва, „Школы и обра зо ва ние“, у Культу ра Ви зан тии (IV – пер вая по ло ви на VII в.), I (Мо сква: На у ка, 1984), 478.
9  Dic ti o nary of the Mid dle Ages, vol. X, ed. J. R. Strayer (New York: Scrib ner, 1988), 237–238; vol. XII (New York: Scrib ner, 1989), 

205–207. (У да љем тек сту DMA).
10  Культу ра Ви зан тии, I, 478–479.
11  Исто, 480.
12  Я. Н. Любар ский, Ми ха ил Пселл: лич ность и твор че ство. К ис то рии ви зан тийско го пред гу ма ни зма (Мо сква: На у ка, 1978), 16.
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Уоп ште, ва жно је под ву ћи чи ње ни цу да је у том ра ном пе ри о ду хри шћан ство би ло ин те лек-
ту ал но ин фе ри ор но у од но су на па ган ство. Ако се, на при мер, упо ре де Пла тон и Ари сто тел са 
Ев се ви јем из Ке са ри је или Се ве ри ја ном из Га ва ле, не ма сум ње да је пред ност на стра ни ових 
пр вих! То га су би ли све сни и са ми сред њо ве ков ни пи сци. Та ко је, на при мер, Бер нар из Шар-
тра, фран цу ски схо ла стик пр ве по ло ви не 12. сто ле ћа, све стан ве ли чи не ан тич ких фи ло зо фа 
и нео п те ре ћен та шти ном, жи во пи сно об ја снио свој став ре чи ма: „Ми смо па туљ ци ко ји су се 
по пе ли ди во ви ма на ра ме на. На тај на чин ви ди мо ви ше и да ље од њих, али не за то што смо 
оштри јег ви да или ви ши ра стом, не го сто га што нас они но се на сво јим ра ме ни ма и уз ди жу 
сво јом го ро ста сном ви си ном!”13

Ке кав мен, пи сац 11. сто ле ћа, са ве ту је си на да шко лу је де цу и усме ри их ка књи га ма ко је 
но се ве ли ку ко рист, обо га ћу ју зна њем и по бољ ша ва ју уме шност, а све то до при но си да чо-
век бу де сре ћан. Ње гов са вре ме ник Ми ха и ло Псел, у трак та ту под на зи вом „О при ја тељ ству“, 
до но си пра ву оду на у ка ма и на дах ну то ис ти че да на у ке спи ра ју пр љав шти ну са ду ше и ње ну 
при ро ду чи не чи стом и ва зду ша стом.14 На дру гој стра ни, ви зан тиј ски љу ди од пе ра су уме ли да 
се са под сме хом и над ме ним ни по да шта ва њем од но се пре ма не пи сме но сти и да се отво ре но 
ру га ју нео бра зо ва но сти. Та ко у јед ном епи гра му мо на хи ња Ка си ја, ко ја је жи ве ла у 9. ве ку и 
би ла јед на од нај па мет ни јих Ви зан тин ки, ка же сле де ће:

„Мр зим глу па ке ка да ми сле да фи ло зо фи ра ју,
Мр зим оно га ко ји об у ча ва, а ни шта не зна,
Мр зим не зна ње као Ју ду!“15

Ва ља на гла си ти да су хри шћан ски ау то ри у сво јим де ли ма ко ри сти ли ка ко кла сич ну лек-
си ку, та ко и стил. Ха ги о граф Ки рил Ски то пољ ски из 6. ве ка у „Жи ти ју Ев ти ми ја“ из ра жа ва 
жа ље ње због свог не до вољ ног обра зо ва ња, пре све га кла сич ног обра зо ва ња, без ко јег је, по 
ње го вом ми шље њу, те шко би ло шта пи са ти. С дру ге стра не, Ва си ли је Ве ли ки је пре по ру чи вао 
де ци хри шћа на да уз је ван ђе ља чи та ју и па ган ску ли те ра ту ру, на при мер Хо ме ра.16

Уз гред, Хо мер је био нај чи та ни ји и нај ви ше про у ча ва ни ан тич ки пи сац у Ви зан ти ји. О ње го-
вим бе смрт ним спе во ви ма су ви зан тиј ски љу ди од пе ра пом но рас пра вља ли и ту ма чи ли сва ки 
ње гов стих, тру де ћи се да из не пре су шне ри зни це сле пог пе сни ка по зај ме стил ске фи гу ре и 
укљу че их у сво ја књи жев на де ла. Је дан пе дант ни са вре ме ни ис тра жи вач, на при мер, из ра чу-
нао је да ви зан тиј ски пи сац Ни ки та Хо ни јат (12/13. век) у свом историјскoм спи су до но си чак 
134 ци та та из Или ја де (по је ди не по не ко ли ко пу та) и 58 ци та та из Оди се је! Сле де ћи на ли сти „ци-
ти ра них“ код Хо ни ја та био је грч ки са ти ри чар Лу ки јан из Са мо са те са (скром них?) 24 ци та та.17

Ви зан тиј ски ђа ци су „на и зуст“ учи ли ве ли ке де ло ве Хо ме ро вих епо ва. Фран че ско Пе трар ка 
је по чео да учи грч ки, из ме ђу оста лог, да би мо гао да чи та Хо ме ра. Учи тељ му је био Вар ла-
ам, грч ки мо нах из Ка ла бри је у ју жној Ита ли ји. Ме ђу тим, из не ког раз ло га бри љант ни лир ски 
пе сник ни је мно го на пре до вао у са вла да ва њу Хо ме ро вог ма тер њег је зи ка. Са пли тао се већ на 
еле мен тар ним зна њи ма.18 Ипак, ка да су му до не ли ру ко пи се слав них спе во ва, у не мо гућ но сти 
да их сам чи та, он их је са мо уз бу ђе но при гр лио. Ка да се ове чи ње ни це има ју у ви ду, са свим 
је ја сно за што ен гле ски еко но ми ста и но ви нар Вал тер Ба ге хот (1826–1877) ка же: „Чо век ко ји 
ни је чи тао Хо ме ра на ли ку је чо ве ку ко ји ни је ви део оке ан!“

И у по зном сред њем ве ку уче ни Ви зан тин ци су у пот пу но сти ува жа ва ли њи хо ве ан тич ке ду-
хов не прет ке. Та ко, на при мер, Те о дор Ме то хит ис ти че да су му ње го ве сту ди је омо гу ћи ле да 

13  J. Le Goff, In te lek tu al ci u sred njem vi je ku, pri jev. N. Gru jić (Za greb: Gra fič ki za vod Hr vat ske, 1982), 19.
14  Культу ра Ви зан тии, II, 367.
15  Исто, 369.
16  Культу ра Ви зан тии, I, 479.
17  ODB, II, 943.
18  Р. Ра дић, Цр но сто ле ће. Вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391) (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2013), 109.
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спо зна да су ве ли ки љу ди у про шло сти све ис ка за ли до са вр шен ства та ко да ни су ни шта оста-
ви ли за нас. Он ис ти че да сва ко ко се не ди ви дво ји ци ве ли ка на ан тич ке фи ло зо фи је Пла то ну 
и Ари сто те лу не из гле да као уман чо век.19

И у дру гом де лу сред њо ве ков ног ко смо са, у ла тин ском све ту за пад не Евро пе, ин те лек ту-
ал ци су се са ду жним пи је те том од но си ли пре ма на сле ђу ци ви ли за ци ја Ста рог ве ка. Пе тар од 
Блоа, ми сли лац 12. ве ка, по ру чу је: „Из мра ка не зна ња у све тлост зна ња пре ла зи се са мо та ко 
да се са све ва тре ни јом љу ба вљу чи та ју де ла кла сич них пи са ца. Не ка пси ла ју, не ка сви ње 
грок ћу! Не ћу због то га би ти ма ње след бе ник кла си ка. Њи ма ћу по све ти ти сву па жњу и зо ра 
ће ме сва ког да на за те ћи ка ко их про у ча вам“.20 Фран цу ски фи ло зоф 13. сто ле ћа Си гер од 
Бра бан та још је од ре ђе ни ји: „Ка жем да је Ари сто тел зна ња до вр шио, јер ни ко од оних ко ји су 
га сле ди ли до да на шњих вре ме на, од но сно кроз го то во пет на ест сто ти на го ди на, ни шта ни је 
ње го вим на пи си ма мо гао до да ти, ни ти у њи ма про на ћи гре шку од не ке ва жно сти... Ари сто тел 
је бо жан ско би ће“.21 

Дру ги о Ви зан тин ци ма

Без об зи ра на по зи ти ван од нос пре ма зна њу, за до би ја ње обра зо ва ња у Ви зан тиј ском цар-
ству би ло је по ве за но са ве ли ким те шко ћа ма и у Цар ству је би ло мно го не пи сме них. Пре ма 
не ким про ра чу ни ма ко је је сво је вре ме но оба вио фран цу ски ви зан то лог Пол Ле мерл, у Ви-
зан ти ји је са мо 10% жи те ља би ло пи сме но.22 Из не се на про це на се мо ра сма тра ти при лич но 
апрок си ма тив ном и не би се сме ла ап со лу ти зо ва ти. Пре ве де но на раз лом ке, то би зна чи ло да 
је чак 9/10 Ви зан ти на ца би ло не пи сме но. Упр кос том ма лом по стот ку, тре ба ло би на гла си ти да 
су Ви зан тин ци би ли „пи сме ни ји“ и у про се ку знат но ви ше обра зо ва ни од ста нов ни ка за пад не 
Евро пе. Ка да су кр ста ши 1204. го ди не за у зе ли Ца ри град и при вре ме но сру ши ли Ви зан тиј ско 
цар ство, с пре зре њем су го во ри ли о Ви зан тин ци ма као пи сме ња ко ви ћи ма, а не вој ни ци ма, ру-
га ју ћи се њи хо вој на ви ци да са со бом но се тр шча на пе ра, ма сти о ни це и књи ге. 

По не кад се у за пад ној Евро пи на Ви зан тин це гле да ло са не скри ве ном мр жњом, а по де-
сан при мер је ста но ви ште Фран че ска Пе трар ке. У оп шир ном пи сму из 1352. го ди не, а по сле 
за кљу чи ва ња ми ров ног спо ра зу ма из ме ђу Ђе но ве и Ви зан ти је, ве ли ки пе сник је крај ње не по-
вољ но пи сао о Ви зан тин ци ма, на но се ћи им низ те шких увре да и ра зних дис ква ли фи ка ци ја. „А 
што се ти че ла жљи вих, ку ка вич ких Гр ка“ – бе ле жио је Фран че ско Пе трар ка – „ко ји се са ми ни 
на шта зна чај но не од ва жу ју, ја их не са мо не жа лим, већ се ве о ма ра ду јем њи хо вој не сре ћи и 
жу дим да њи хо ва др жа ва, се ди ште за блу да, ва шим (ђе но вљан ским) ру ка ма бу де обо ре на“.23 
Бу ји ца жуч них ре чи пу на го ле ме мр жње, не при ме ре не јед ном по е ти ис тан ча них осе ћа ња, мо-
ра бар до не кле да збу ни. Иа ко до крај но сти лич на те сто га и на то ва ре на бре ме ном при стра-
сно сти, ова се оце на не мо же сма тра ти уса мље ном на За па ду.

На су прот оце на ма љу ди из ла тин ског све та за пад не Евро пе, Ви зан тин ци су би ли уве ре ни у 
сво ју ин те лек ту ал ну над моћ и, ка ко је то из ре као Ди ми три је Ки дон, је дан од нај ве ћих ви зан-
тиј ских љу ди од пе ра у 14. ве ку, сма тра ли су Ла ти не не спо соб ним да се уз диг ну из над сво јих 
вој нич ких и ко мер ци јал них по сло ва.24 Ни ки та Хо ни јат је за пи сао: „Њи хо ва пре ко мер на мр-
жња пре ма на ма и на ше пот пу но не сла га ње с њи ма ни су до пу шта ли ни ка кво осе ћа ње при ја-
зно сти из ме ђу њих и нас“.25

19  В. Та та кис, Исто ри ја ви зан тиј ске фи ло со фи је (Вр њач ка Ба ња: Брат ство Св. Си ме о на Ми ро то чи вог, 1996), 254.
20  Le Goff, In te lek tu al ci u sred njem vi je ku, 17.
21  Isto, 130–131.
22  P. Le mer le, Élèves et pro fes se urs à Con stan ti no ple au Xe siè cle (Pa ris: l’In sti tut, 1969), 3.
23  Е. Скр жин ская, „Пе трар ка о ге нуэзцах на Ле ван те“, Ви зан тийск ий вре мен ник 2 (1949): 258–261.
24  Џ. Ма јен дорф, Ви зан тиј ско бо го сло вље. Исто риј ски то ко ви и дог мат ске те ме, прев. Ј. Ол би на (Кра гу је вац: Kaленић, 19892), 128.
25  Ni ce tae Cho ni a tae Hi sto ria, I, ed. J. A. Van Di e ten (Be ro li ni [Ber lin]: No vi Ebo ra ci; De Gruyter, 1975), 568.
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Је дан од нај леп ших хва ло спе ва обра зо ва њу, кул ту ри и, уоп ште, ду хов ним вред но сти ма, за-
хва љу ју ћи ко ји ма су Ви зан тин ци би ли над моћ ни у од но су на дру ге на ро де и ко је увек од но се 
по бе ду над вар вар ством и ди вљом си лом, мо же се про чи та ти у пи са ној за о став шти ни Ми ха и ла 
Хо ни ја та (12/13. век), јед ног од нај пр о све ће ни јих Ви зан ти на ца. Он је гор до да вао пред ност 
ви зан тиј ској уче но сти над си ро во шћу Ла ти на ко ји су у Че твр том кр ста шком ра ту, апри ла 1204. 
го ди не, за у зе ли Ца ри град и за не ко ли ко де це ни ја сру ши ли Ви зан тиј ско цар ство. У ње го вим 
ре че ни ца ма се мо гу пре по зна ти и уз ви ше ни по нос и су спре за на не тр пе љи вост, као и јед на вр-
ста не моћ ног бе са ко ји се, узе ти сви за јед но, мо гу под ве сти под жал због од су ства би блиј ске 
прав де и муч ни ути сак због ру ше ња свет ске им пе ри је.

„Опу сте ли су гра до ви у ко ји ма су ста но ва ли хо ро ви му за и у ко ји ма је вла да ла Те ми да и 
цве та ла фи ло зо фи ја. Али ми не тре ба да па да мо у оча ја ње и да са мо ја ди ку је мо. Они ко ји 
се бе сма тра ју на шим за по вед ни ци ма раз у ме ју се у сло ве сну умет ност као ма га рац у му зи ку. 
А ми ни ка да не ће мо за бо ра вља ти на фи ло зо фи ју, ни ти ће мо пре ста ти да се улеп ша ва мо вр-
ли на ма и обра зо ва но шћу: би ће то пра во сред ство ко је ће нам омо гу ћа ва ти власт над на шим 
за по вед ни ци ма, као над ди вљим зве ри ма. По што су осво ји ли на ша утвр ђе ња и зам ко ве, они 
ми сле да вла да ју на си љем, оти ма ју ћи од нас имо ви ну и хра ну. Но, не мо же би ти трај не и чвр-
сте вла сти та мо где по бед ни ци не рас по ла жу ни при род ним, ни сте че ним вред но сти ма. Ни ко 
не мо же ре ћи да ла во ви, ле о пар ди или ву ко ви вла да ју над љу ди ма, ма кар и кад би ове зве ри 
кан џа ма и зу би ма по сти гле оно што су оства ри ли на ши го спо да ри. Ни њи ма, та ко ђе, ни ка да 
не ће ус пе ти да нас у пот пу но сти над вла да ју и по бе де, па ма кар при сво ји ли и сва на ша до бра 
и ма кар нас оста ви ли го ле и бо се, па, чак, и кад би на ср ну ли и на са му плот (те ло) на шу.“26 

Па пи рус, пер га мент, па пир

Одав но је про ниц љи во за па же но да су ре чи нај не по сто ја ни је, али на кра ју и по сле све га 
са мо оне оста ју, ре чи очу ва не на раз ли чи тим ма те ри ја ли ма као што су ка мен, па пи рус, сло но-
ва ча, пор це лан, опе ка, брон за, пер га мент, мер мер, ста кло, др во, па пир. Ка да је реч о од но су 
из ме ђу пи са ног и усме ног, не би их тре ба ло по сма тра ти као су прот ста вље не крај но сти, већ као 
два ком пле мен тар на на чи на оп ште ња ме ђу љу ди ма. Усме но ни је ну жно под ре ђе но у од но су 
на пи сме но ни ти му у сва ком слу ча ју прет хо ди као при ми тив ни ји вид ко му ни ка ци је.27

Пи са на реч је у сред њем ве ку сва ка ко до жи ве ла свој вр ху нац у ру ко пи си ма, од но сно ру ко-
пи сним књи га ма (ко дек си ма). Пре ма све до чан ству рим ског фи ло зо фа Се не ке, реч „ко декс“ 
(co dex) озна ча ва ла је та бли це ко је су се, сје ди ње не, ко ри сти ле за гру бе за пи се. Као ма те ри јал, 
за њих је у упо тре би ви ше био пер га мент не го па пи рус, а ко дек си са ста вље ни од пер га мен та 
нај пре су би ли збир ке до ку ме на та. Пр во бит ни ко декс се са сто јао из јед ног све жња пре са ви-
је них ли сто ва. Вре ме ном су по че ли да се скла па ју из не ко ли ко та ба ка ко ји су са ста вље ни од 
че ти ри на по ла пре са ви је на ли ста, од но сно од ше сна ест стра на (грч ки: те тра да).28

У Ви зан ти ји је књи га (bi blion, bi blos, del tos) од и гра ла зна чај ну уло гу у рас про сти ра њу Све тог 
пи сма и ње го вих по ру ка, по том и па три стич ке ли те ра ту ре, али и за чу ва ње на сле ђа кла сич не 
ста ри не.

Да нас у све ту по сто ји око 55.000 грч ких ру ко пи са,29 од ко јих је око 40.000 ви зан тиј ских. 
Они су углав ном са чу ва ни у об ли ку ко дек са, али, та ко ђе, и у ви ду сви та ка. Од са чу ва них 40.000 
ви зан тиј ских ру ко пи са у Грч кој се на ла зи око 16.000 (Све та Го ра – 11.500, Ати на – 2803, а зна-
тан број и на остр ву Пат мо су у гла со ви том ма на сти ру Све тог Јо ва на Бо го сло ва). У Ита ли ји 

26  Ф. Ус пен ски, Исто ри ја Ви зан тиј ског цар ства, II, прев. Р. Бо жић (Бе о град: Zep ter Bo ok, 2000), 447–448.
27  Ђ. Бу ба ло, Пи са на реч у срп ском сред њем ве ку: зна чај и упо тре ба пи са них до ку ме на та у сред њо ве ков ном срп ском дру штву (Бе о град: 

Сту бо ви кул ту ре, 2009), 280.
28  А. П. Ка ждан, Књи га и пи сац у Ви зан ти ји, прев. Л. Ви ли мо но вић Ор лов (Бе о град: Ево лу та, 2018), 35, 37.
29  A. Dain, Les ma nu scrits, Col lec tion d’Étu des An ci en nes (Pa ris: Les Bel les-Let tres, 19642), 77.



8	 Читалиште	38	(мај	2021)	 TEMA
 
 Радић Р. „Византинци и писана реч“, 2–16
 

је око 8000 ру ко пи са (Ва ти кан – 4679, Ве не ци ја – 1203, Фи рен ца – 1113, Ми ла но – 1093), у 
Фран цу ској 3117 (На ци о нал на би бли о те ка, Па риз), ма на стир Све те Ка та ри не на Си на ју има 
2300, у Ру си ји се на ла зи 2500, у Ен гле ској 2000, у Је ру са ли му 1000, у Ру му ни ји 1365, у Ау стри-
ји 1047, Шпа ни ји 1000, Не мач кој 600 и Хо лан ди ји 600. У Ср би ји се не на ла зи ни је дан ру ко пис 
из ви зан тиј ског вре ме на.

Нај ве ћи број ру ко пи са су ли тур гиј ски или бо го слов ски и они пре вла да ва ју у мо дер ним ко-
лек ци ја ма и у сред њо ве ков ним ин вен та ри ма ма на стир ских би бли о те ка. Сма тра се да је нај-
ма ње 100.000 ру ко пи са про па ло за вре ме и по сле осман лиј ског осва ја ња Ца ри гра да и ру ше ња 
Ви зан тиј ског цар ства у ма ју 1453. го ди не.

Од 4. ве ка до ара бљан ске ин ва зи је у 7. сто ле ћу, књи ге су би ле у об ли ку сви та ка од па пи ру са 
ко ји је био че шће у упо тре би од пер га мен та. Књи ге на па пи ру су су би ле у об ли ку сви та ка (bi
blion, kylin dra, vo lu men). Из раз to mus озна ча вао је ро ту лус књи ге из ви ше де ло ва, а тај је из раз 
и да нас остао у упо тре би. При ли ком чи та ња сви так се од ви јао де сном ру ком, а за ви јао ле вом. 
На па пи ру су се пи са ло са мо с јед не стра не.30 И по сле гу бит ка Егип та (646) ни је пре ста ла упо-
тре ба па пи ру са, али је он ви ше био до пре ман у за пад ну Евро пу, не го у Ви зан тиј ско цар ство.31 
Ипак, у Ви зан ти ји се он ко ри стио за цар ске по ве ље још у 9. ве ку. Ли сто ви па пи ру са су би ли 
ду жи не го ши ри.32

Пер га мент као ма те ри јал на ко ме се пи са ло по ни као је у Ма лој Ази ји и за др жао ста ро име 
per ga me nos ко је упу ћу је на град Пер гам, ода кле су га до ста вља ли у раз не де ло ве ан тич ког све-
та. Ко ри шће не су ко же ова ца, те ла ди, ја ра ца, сви ња, а за ве о ма лук су зне ру ко пи се ан ти ло па и 
га зе ла. На тлу ма ло а зиј ског пот кон ти нен та пер га мент је упо тре бља ван упо ре до са па пи ру сом, 
али га је по ла ко по ти ски вао због то га што су ли сто ви овог дру гог би ли тан ки и ла ко ло мљи ви. 
Нај ста ри ји ру ко пис Би бли је на пер га мен ту по ти че из 6. ве ка и чу ван је у манaстиру Све те Ка-
та ри не на Си на ју, а да нас се на ла зи у Бри тан ском му зе ју. Не ки од тих ру ко пи са ис пи са ни су 
злат ним и сре бр ним сло ви ма на пур пу ром обо је ном пер га мен ту ко ји кра се ми ни ја ту ре.33

Је дан од нај чу ве ни јих до ку ме на та у Ви зан ти ји ко ји је на стао на пер га мен ту је Ти пик Јо ва на 
Ци ми ски ја или чу ве ни Тра гос, на зван та ко јер је на пи сан на ја ре ћој ко жи (грчк. tra gos – ја рац). 
По на ре ђе њу ца ра Јо ва на I Ци ми ски ја (969–976), ду хов ник Ев ти ми је, мо нах ца ри град ског ма-
на сти ра Сту ди он, до шао је на Све ту Го ру и са мно го број ним игу ма ни ма још не са свим утвр-
ђе них мо на шких за јед ни ца, из ме ђу 970. и 972. го ди не, до нео пр ви све оп шти ти пик о уре ђе њу 
жи во та на Ато су. До ку мент, ко ји пред ста вља не ку вр сту мо на шког „уста ва“, пот пи са ло је 57 
ду хов ни ка и да нас се чу ва у ар хи ву Про та та, све то гор ске упра ве у Ка ре ји, пре сто ни ци Све те Го-
ре. Реч је о пр вом ста ту ту у исто ри ји Ато на, је дин стве не „ре пу бли ке“ пра во слав них ка лу ђе ра.34

Уз па пи рус и пер га мент, тре ћи ма те ри јал на ко ме се пи са ло био је па пир из ра ђен од па-
му ка и па пир од ко но пље или ла на. Обе вр сте су ве о ма ста ре, а про на ђе не су у Ки ни, ода кле 
су их Ара бља ни пре не ли у Евро пу. Нај ста ри ји арап ски ру ко пи си на па пи ру по ти чу с кра ја 9. 
ве ка, али је у Ви зан ти ји па пир од па му ка, чу ве на бом би ци на, ушао у упо тре бу тек два сто ле ћа 
ка сни је. Сма тра се да до 13. ве ка ни је био у оп штој упо тре би, али су за то ру ко пи си на па муч-
ном па пи ру од 14. сто ле ћа ве о ма број ни.35 Прем да се у Сре до зе мљу по ја вио при лич но ра но, 
па пир је тек по сле не ко ли ко ве ко ва по ти снуо пер га мент. Сма тра се да се у Евро пи то де си ло 
у 14. ве ку.36

30  L. Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, prev. I. Ni ko la je vić (Be o grad: No lit, 1976), 300.
31  Ка ждан, Књи га и пи сац у Ви зан ти ји, 38.
32  Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, 300.
33  Isto, 298–299.
34  ODB, III, 2103; А. Ан ге ло пу лос, Мо на шка за јед ни ца Све те Го ре: исто ри ја, ти пик, жи вот, прев. М. Са и ло вић (Ма на стир Хи лан-

дар, 1997), 64–71.
35  Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, 299.
36  Ка ждан, Књи га и пи сац у Ви зан ти ји, 41.



TEMA	 Читалиште	38	(мај	2021)	 9
 
 Радић Р. „Византинци и писана реч“, 2–16

У Ви зан ти ји је би лo ве о ма раз ви је но књи го ве зач ко уме ће. Код по ве зи ва ња ру ко пи сних 
књи га (sta ho ma, am fi a sma), ко декс је био за шти ћен по ве зи ма, обич но од ко же или пер га мен та, 
знат но ре ђе од сви ле или пле ме ни тих ме та ла. Обич но се ра ди ло о две ко жом пре кри ве не др-
ве не ко ри це ко је су за јед но др жа ле 24 ли ста и ко је је по ве зи вач уши вао.37

Ру ко пи си су, да кле, по ве зи ва ни за јед но и ко ри че ни у др ве ту. За ве ли ки фор мат упо тре бља-
ва на је хра сто ви на укра ше на ко жом и тек сти лом. Ко ри це jе ван ђе ља и све тих књи га че сто су 
укра ша ва не ле пим пло чи ца ма од сло но ва че или зла та са дра гим ка ме њем, емај лом, ме да ља-
ма. Злат на пло ча из Лу вра са сце ном по се те све тих же на Хри сто вом гро бу за си гур но по ти че 
из та квих ко ри ца.38

У му зе ју у Чи ка гу се чу ва је дан је ван ђе ли стар из 13. ве ка ко ји има по вез са са мог кра ја 
ви зан тиј ске епо хе. Чи не га две бу ко ве пло че ко је су пре сву че не сме ђом ја ре ћом ко жом укра-
ше ном кон цен трич ним ор на мен том са пал ме та ма, од но сно укра си ма у об ли ку сти ли зо ва ног 
пал ми ног ли шћа или гран чи ца, ром бо ви ма и дру гим мо ти ви ма. Име Ми ха и ла из Је дре на, ве-
ро ват но књи го ве сца, за бе ле же но је на по ве зу и упи са на је 1466. го ди на.39 

За исто ри ју пи са ња пре ло ман тре ну так се до го дио око 800. го ди не, ка да је ма ју ску ла, тип грч-
ког и ла тин ског пи сма ко ји се са сто ји са мо од ве ли ких сло ва,40 усту пио ме сто ми ну ску ли, ко ја се 
раз ви ла из кур зив ног пи сма и за до би ла об лик ко ји има сло ва не јед на ке ви си не.41 Би ла је то про ме-
на ко ја је има ла обе леж ја пра ве ре во лу ци је упо ре ди ве са штам па ном књи гом Јо ха на Гу тен бер га.

Суд би не ру ко пи са

Ста ра исти на да сва ка књи га има сво ју суд би ну, на рав но, при мен љи ва је и на ру ко пи се, од но-
сно ру ко пи сне књи ге. Ме ђу та кве ру ко пи се спа да и де ло грч ког ле ка ра и фар ма ко ло га Ди о ско ри-
да из 1. ве ка. Он је по ти цао из гра да Ана зар ба у ма ло а зиј ској обла сти Ки ли ки ји, а ра дио је и као 
вој ни ле кар у Ри му. Ис под ње го вог пе ра је иза шао дра го це ни трак тат „По зна ва ње ле ко ва“, са ста-
вљен на грч ком је зи ку, у ко јем је уче њак рас пра вљао о от при ли ке 600 би ља ка и го то во 1000 ле ко-
ва. Ве о ма по дро бан и узор но си сте ма ти зо ван, спис је у 6. ве ку пре ве ден на ла тин ски, а ужи вао је 
ве ли ки углед и у арап ском све ту. Због сво јих од ли ка је то ком сред њег ве ка сте као ва жно ме сто не 
са мо у кор пу су оно вре ме ног зна ња ме ди ци не, не го, ни шта ма ње, и бо та ни ке. У Ви зан ти ји је трак-
тат „По зна ва ње ле ко ва“ сло вио као основ ни ме ди цин ски и фар ма це ут ски при руч ник и ве ли ки број 
ле ка ра је то ком ве ко ва до да вао сво је ко мен та ре и по не где уса вр ша вао Ди о ско ри до ве ре цеп те.42

Спис „По зна ва ње ле ко ва“ са чу ван је у нај ма ње де сет илу стро ва них ру ко пи са. Нај по зна ти ји 
је тзв. Беч ки Ди о ско рид, ру ко пис ко ји се чу ва у На ци о нал ној би бли о те ци ау стриј ске пре сто ни-
це (Vi en na, Österreichische Na ti o nal bi bli ot hek: Cod. Vin dob. med. Gr. 1). Он је пре пис из 512. 
го ди не и пр во бит но је био по све ћен прин це зи Ани ци ји Ју ли ја ни, ћер ки Ани ци ја Оли бри ја, 
по то њег ца ра За пад ног Рим ског цар ства (472) и Пла ци ди је Мла ђе, ко ја је нај ве ћи део жи во та 
про ве ла у Ца ри гра ду. Беч ки ру ко пис је нај ра ско шни ји ви зан тиј ски на уч ни ма ну скрипт ко ји 
има 498 ми ни ја ту ра, углав ном сли ке би ља ка на це лој стра ни ци, по ре ђа не по ал фа бет ском 
ре до сле ду (на су прот Ди о ско ри до вом пр во бит ном ни зу). Он та ко ђе укљу чу је пред ста ве зми ја, 
ин се ка та, па у ко ва, шкор пи ја, пти ца и дру гих жи во ти ња. На јед ној од на слов них стра ни ца при-
ка за на су сед мо ри ца гла со ви тих ан тич ких ле ка ра, а, на рав но, ни је из о ста ла ни стра ни ца са 
ли ком Ани ци је Ју ли ја не ко јој је ру ко пис по све ћен.43

37  ODB, I, 305.
38  Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, 301–302.
39  Isto, 302.
40  ODB, III, 2141–2142.
41  ODB, II, 1377–1378; Ка ждан, Књи га и пи сац у Ви зан ти ји, 46 сл.
42  Культу ра Ви зан тии, I, 424.
43  ODB, I, 632.
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По је ди не мар ги на ли је по ка зу ју да је ма ну скрипт Беч ки Ди о ско рид био у ру ка ма Ла ти на у 
вре ме ну по сле 1204. го ди не, али су у 14. и 15. ве ку мо на си ца ри град ског ма на сти ра Пе тра, 
по све ће ног Све том Јо ва ну Про дро му (Пре те чи), до да ли број не ко мен та ре. Ме ђу тим ду хов ни-
ци ма био је На та на ел, ле кар у обли жњој бол ни ци ко ју је по ди гао срп ски краљ Сте фан Урош II 
Ми лу тин.44 Он је 1406. го ди не од Јо ва на Хор та зме на, ви зан тиј ског пи сца, учи те ља и би бли о фи-
ла, тра жио да ру ко пис ре ста у ри ра и пре по ве же. Хор та змен је де ли мич но пре пи сао ун ци јал ни 
текст и ми ну ску лом до дао име на лич но сти и на зи ве би ља ка. Зна се да је 1422/1423. ру ко пис 
још увек увек био у Про дро мо вом ма на сти ру, а не где по сле 1520. го ди не до шао је у ру ке је-
вреј ског ле ка ра ко ји је ле чио сул та на Су леј ма на II Ве ли чан стве ног (1520–1566) и ко нач но га 
је ку пио Кар ло V, шпан ски краљ (1516–1556) и цар Све тог Рим ског цар ства (1519–1558).

Илу стро ва на по све та прин це зи Ју ли ја ни Ани ци ји45

Рас ко шна ко пи ја Беч ког Дис ко ри да би ла је на пра вље на у 10. сто ле ћу и да нас се на ла зи у Њу-
јор ку (New York, Mor gan Lib. 652). Не ка ко у исто вре ме, ви зан тиј ски цар Ро ман II (959–963) 
јед ну илу стро ва ну вер зи ју овог зна ме ни тог ру ко пи са по слао је ка ли фи у Кор до бу.

Беч ки Ди о ско рид, нај ста ри ји са чу ва ни пре пис трак та та „По зна ва ње ле ко ва“ грч ког ле ка ра и 
фа р ма ко ло га Ди о ско ри да из 1. ве ка, на стао пре ви ше од хи ља ду пет сто ти на го ди на, да нас се, 
да кле, чу ва и На ци о нал ној би бли о те ци у Бе чу.

44  M. Жи во ји но вић, „Бол ни ца кра ља Ми лу ти на у Ца ри гра ду“, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та 16 (1975): 105–117.
45  Фо лио 6, вер со, Беч ког Ди о ско ри да са др жи, у акро сти ху, по хва лу прин це зи Ани ци ји Ју ли ја ни због то га што је да ла да се по диг-

не цр ква у Кон ста нти но по љу, али и нај ста ри ју осли ка ну по све ту за ко ју зна исто ри ја илу ми ни ра ња ру ко пи са. Прин це за се ди на 
пре сто лу (цен трал но), уз бок су јој пе р со ни фи ка ци ја ве ли ко ду шно сти (ле во) и пер со ни фи ка ци ја зна ња (де сно), док крај ње них 
но гу кле чи још је дан жен ски лик, ко ји јој пру жа/по кла ња књи гу. – Пре ма: In go F. Walt her and Nor bert Wolf, Co di ces il lu stres: The 
worlds most fa mo us il lu mi na ted ma nu scripts: 400 to 1600 (Köln; Lon don; Los An ge les; Ma drid: Taschen, 2001), 54.
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Ка ли гра фи, скрип то ри ју ми, би бли о те ке

Ци ви ли за ци ја ру ко пи са и ру ко пи сних књи га, са ста вље них на про па дљи вом ма те ри ја лу (па-
пи рус, пер га мент, па пир), под ра зу ме ва ла је и њи хо во пре пи си ва ње. На рав но, пре пи си ва ње 
је би ло усло вље но и по тре бом да ру ко пи си до пру до за ин те ре со ва них чи та ла ца. Та ко је, на 
при мер, зна ме ни то де ло „По зна ва ње при ро де“ (Na tu ra lis hi sto ria) у 37 књи га Пли ни ја Ста ри јег 
(1. век) са чу ва но у пре ко 200 сред њо ве ков них пре пи са, од ко јих је нај ста ри ји на стао по сле 8. 
сто ле ћа.46 На дру гој стра ни, зна ме ни ти „Спис о на ро ди ма“ ца ра-пи сца Кон стан ти на VII Пор-
фи ро ге ни та (913–959) са чу ван је у са мо јед ном ру ко пи су из сред њо ве ков не епо хе.47

Из раз до бља сред њег ве ка су ве о ма рет ки тзв. ау то гра фи, из вор ни ру ко пи си, од но сно тек-
сто ви иза шли из пе ра са мих ау то ра. Кри то вул са Им бро са, ви зан тиј ски исто ри чар 15. ве ка, 
са ста вио је исто риј ски спис ко ји об у хва та пе ри од од 1451. до 1467. го ди не и ко ји је са чу ван 
као ау то граф. Ко декс о ко јем је реч от крио је Кон стан тин Ти шен дорф у би бли о те ци Са ра ја 
у Ис тан бу лу 1859. (Is tan bul, Co dex Se ra gli en sis 6), а чи та во де ло је пр ви пут из дао Карл Ми лер 
1870. го ди не.48

Ка да су у пи та њу ан тич ки ау то ри, на рав но, те шко је оче ки ва ти да се рас по ла же њи хо вим 
ау то гра фи ма. Ме ђу тим, за ни мљи во је по гле да ти пре пи се у ко ји ма су са чу ва на њи хо ва ра-
зно ли ка књи жев на де ла. Та ко се у На ци о нал ној би бли о те ци у Бе чу чу ва ју пре пи си пи са ма 
чу ве ног бе сед ни ка 4. ве ка, Ли ба ни ја, за ко је је утвр ђе но да су иза шли из пе ра Па о ла Стро ци ја 
(око 1373–1462), ис так ну тог де лат ни ка ита ли јан ске ре не сан се. У пи та њу је пер га мент ни ко-
декс (Phil. gr. 90 1) да то ван у раз до бље Стро ци је вог жи во та, од но сно у шест пр вих де це ни ја 
15. сто ле ћа.49 

У сред њем ве ку ве шти на ле пог пи са ња увек је би ла на це ни. Та ко је ви зан тиј ски ин те лек ту-
а лац Јо ван Ев ге ник, као вр ло млад, за хва љу ју ћи ка ли граф ском ру ко пи су, 1421. го ди не по стао 
па три јар шиј ски но тар.50

Уз би бли о те ке у Ви зан тиј ском цар ству, све тов не или ма на стир ске, по сто ја ле су пре пи си вач-
ке ра ди о ни це (скрип то ри ју ми) о ко ји ма се зна знат но ма ње не го о они ма у за пад ној Евро пи.51 
Уз по је ди не ма на сти ре, као што су, на при мер, Сту ди он и Оди гон у Ца ри гра ду и мо на шки цен-
тар Га ле си ос, се вер но од Ефе са у Ма лој Ази ји, на ла зи ли су се скрип то ри ју ми. Став игу ма на 
и мо на ха у ма на стир ским брат стви ма пре ма књи зи је у нај ма њу ру ку био ам би ва лен тан: код 
не ких се мо же го во ри ти о пра вом кул ту књи ге, али су дру ги, а на ро чи то у ра но хри шћан ским 
сто ле ћи ма, књи ге пре зри во од ба ци ва ли. Та ко је је дан игу ман  кри ти ко вао мо на ха за тро ше ње 
нов ца на ко дек се уме сто да их је упо тре био за по моћ си ро ма шни ма.52 У раз до бљу ра не Ви зан-
ти је (4–7. век) глав не пре пи си вач ке ра ди о ни це би ле су сме ште не у сре ди шти ма про вин ци ја 
као што су би ли гра до ви Алек сан дри ја, Ан ти о хи ја или Да маск.53

За раз ли ку од оно га што се до 13. ве ка де ша ва ло на За па ду, у Ви зан ти ји пре пи си ва чи ни-
су би ли ис кљу чи во мо на си, не го су при па да ли раз ли чи тим де лат но сти ма: чи нов ни ци, но та ри, 
ин те лек ту ал ци, па у 11. ве ку чак и је дан са ку пљач по ре за.54 Ме ђу ис так ну те пре пи си ва че мо-

46  Свод древ нейших письменых из ве стий о славянах, том I (I–VI вв.) (Мо сква, 1991), 18–21.
47  Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том II, об ра дио Б. Фер јан чић (Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, 1959, 

ре принт 2007), 4 н. 11.
48  Frag men ta Hi sto ri co rum Gra e co rum, V–1, ed. K. Müller (Pa ris: Fir min Di dot, 1870).
49  Б. Л. Фон кич, Гре че ские ру ко пи си евро пейских со бра ний. Па ле о гра фи че ские и ко ди ко ло ги че ские ис сле до ва ния 1988–1998 гг. (Мо сква: 

Ар хив рус ской ис то рии, 1999), 128.
50  С. П. Кар пов, Ис то рия Тра пе зунд ской им пе рии (Санкт-Пе тер бург: Але тейя, 2007), 465.
51  DMA, vol. XI (1988), 119; ODB, III, 1856.
52  ODB, I, 305.
53  F. Bar bi je, Isto ri ja knji ge, prev. Lj. Mir ko vić (Be o grad: Clio, 2009), 61.
54  Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, 299.
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же се убро ји ти и цар Те о до си је II (408–450) уз ко га је ишао епи тет „ка ли граф“, као и Аре та 
из Ке са ри је (9/10. век), Ди ми три је Три кли ни је (де ло вао у пр вој че твр ти ни 14. ве ка), Ге ор ги је 
Хри со кок (пр ва по ло ви на 14. ве ка), Ди ми три је Ксан то пул (пр ва по ло ви на 15. ве ка).55 Ге ор ги је 
Ами ру цис, фи ло зоф, те о лог и пи сац, ко ји је жи вео у 15. ве ку, пре пи си вао је не ка Ари сто те ло-
ва де ла.56

Ра зу мљи во, ру ко пи си су се пре пи си ва ли и у арап ском све ту. Уса ма ибн Мун киз, арап ски 
пле мић, уме шни рат ник, чо век од пе ра и стра сни ло вац, ко ји је жи вео у 12. ве ку, пи сац де ла 
Књи га по у ке, ис ти че ка ко је ње гов отац мар љи во пре пи си вао Ку ран и оста вио је чак че тр де сет 
три пре пи са.57

Због оску ди це пи са ћег ма те ри ја ла (пер га мент или па пир) и вре ме на по треб ног да се на-
пра ви ко пи ја, књи ге су би ле рет ка и ску па ро ба. У 9. ве ку ру ко пис од око че ти ри сто ти не фо-
ли ја ко штао је од 15 до 20 но ми зми (ви зан тиј ски злат ник), што је би ло јед на ко ше сто ме сеч ној 
пла ти чи нов ни ка.58

У Ви зан тиј ском цар ству су би бли о те ке (bi bli ot he ke) би ле јав не, цар ске, па три јар шиј ске, мо-
на шке и при ват не.59 Ве о ма је ма ло са чу ва них по да та ка о бро ју књи га у њи ма. Зна се, ре ци мо, 
да је би бли о те ка у ма на сти ру Све тог Јо ва на Бо го сло ва на остр ву Пат мо су по чет ком 13. ве ка 
има ла око 330 књи га, док је све то гор ски ма на стир Ве ли ка Ла вра Све тог Ата на си ја бро ја ла око 
960 ру ко пи са.60

При ват не би бли о те ке су рет ко пре ма ши ва ле број ку од 25 то мо ва, али би ло је и из у зе та ка, 
па је та ко би бли о те ка ари сто кра те Ев ста ти ја Во и ла са кра јем 11. ве ка са др жа ва ла 81 књи гу. 
Про дав ци књи га је два да се и по ми њу. Књи ге су се до би ја ле по зајм љи ва њем од при ја те ља, 
на ру чи ва њем ко пи ра ња ру ко пи са у скрип то ри ју ми ма или ко ри шће њем би бли о те ка. Оту да су 
би ле ви со ко це ње не ме ђу све штен ством и ин те лек ту ал ци ма. Ру ко пи си из би бли о те ка че сто су 
има ли кле тву про тив оно га ко се усу ди да укра де књи гу.

Бу ду ћи да због ви со ких це на ин те лек ту ал ци ни су би ли у мо гућ но сти да ку по ви ном на ба ве 
књи гу, они су их ме ђу соб но раз ме њи ва ли или су их са ми пре пи си ва ли. Та ко је Кон стан тин 
Лу кит, ви зан тиј ски ин те лек ту а лац ко ји је ве ћи део жи во та про вео у Тра пе зунт ском цар ству, на 
ју жним оба ла ма Цр ног мо ра, по се до вао ве ли ку би бли о те ку, али је и сам пре пи си вао књи ге. 
Он је, на при мер, пре пи сао Хо ме ро ву Или ја ду са схо ли ја ма, а тај се ру ко пис са чу вао и да нас 
се на ла зи у Ам бро зи јан ској би бли о те ци у Ми ла ну.61 Лу кит је из Ца ри гра да тра жио ру ко пис 
Оди се је ко ји та да очи глед но ни је по сто јао у Тра пе зун ту.62 Из ње го ве би бли о те ке по ти че и во-
лу ми но зни ко декс ко ји са др жи се дам пр вих књи га Ту ки ди до ве Исто ри је и де ло Ди о ни си ја из 
Ха ли кар на са О ка рак те ру Ту ки ди да. За ову ру ко пи сну књи гу осно ва но се ве ру је да ју је Лу кит 
на сле дио од свог ко ле ге Гри го ри ја Хи о ни а ди са.63

Би ло је и уче них љу ди ко ји ма књи ге та ко ре ћи ни су би ле по треб не јер су има ли за па њу ју ћу 
ме мо ри ју. Ан то ни је Ве ли ки (3/4. век), ро до на чел ник мо на шког жи во та и све ти тељ, на вод но је 

55 Bre je, Vi zan tij ska ci vi li za ci ja, 300.
56  Кар пов, Ис то рия Тра пе зунд ской им пе рии, 467.
57  Уса ма ибн Мун киз, Књи га по у ке. Се ћа ња арап ског ви те за на бо је ве са кр ста ши ма и ла во ви ма, пре вод, пред го вор и об ја шње ња Д. 

Та на ско вић (Бе о град: Пар те нон, 20082), 61.
58  Byzan ti ne Bo oks and Bo ok men (Was hing ton D. C: Dum bar ton Oaks 1975), 3, 38.
59  Н. Га го ва, Вла де те ли те и кни ги. Уча сти е то на южно славянския вла да тел в про из вод ство то и упо тре ба та на кни ги през Сред но ве

ко ви е то (IX–XV в.): ре цеп цията  на ви зан тийск ия мо дел (Со фия, 2010), 24–33.
60  ODB, II, 1224.
61  C. N. Con stan ti ni des, Hig her Edu ca tion in Byzan ti um in the Thir te enth and Early Fo ur te enth Cen tu ri es (1204 – ca 1310) (Ni co sia: Cyprus 

Re se arch Cen tre, 1982), 95, 142.
62  Ibid., 95.
63  С. П. Кар пов, „Культу ра Тра пе зунд ской им пе рии“, у Культу ра Ви зан тии (XI II – пер вая по ло ви на XV в.) (Мо сква: На у ка, 1991), 

100.
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у пот пу но сти за пам тио све те спи се.64 Прокл Ди ја дох (5. сто ле ће), ис так ну ти нео пла то ни чар, 
пре да вач на гла со ви тој Пла то но вој ака де ми ји у Ати ни, нај бо љем учи ли шту ан тич ког све та, 
знао је на па мет, од ре чи до ре чи, сва Ари сто те ло ва де ла из ло ги ке.65

Се лид ба ру ко пи са

То ком по зно ви зан тиј ске исто ри је, а по себ но у пр вој по ло ви ни 14. сто ле ћа, у Ца ри град су 
се из про вин ци је сли ва ле нај бо ље на уч не сна ге, па је ви зан тиј ска пре сто ни ца би ла зби ља ду-
хов но жа ри ште и пра ва ин те лек ту ал на ме тро по ла хри шћан ског Ис то ка. Док су у том вре ме ну 
ско ро сви пре сто нич ки љу ди од пе ра би ли за пра во до шља ци из про вин ци ја,66 до тле је, по чев-
ши од дру ге по ло ви не 14. ве ка, a осо би то то ком 15. сто ле ћа, до шло до су прот ног про це са. 
Нај ум ни ји љу ди Цар ства, но ше ни сна гом соп стве не ду хов не ра до зна ло сти, али и од ре ђе ним 
не го сто љу бљем Ца ри гра да, хи та ли су из ро меј ске пре сто ни це не са мо у про вин ци ју, не го и на 
За пад, чи ме је отво рен ег зо дус Ви зан ти на ца на ову стра ну. Ни је без зна ча ја ни чи ње ни ца да су 
на тлу Ита ли је по че ли да бу ја ју про це си ко ји су на го ве шта ва ли јед ну од нај бли ста ви јих епо ха 
европ ске исто ри је, епо ху тзв. „ху ма ни зма и ре не сан се“. Уоп ште, дру га по ло ви на 14. сто ле ћа 
би ла је раз до бље ка да су ко му ни ка ци је из ме ђу Ис то ка и За па да, ко је су под ра зу ме ва ле не 
са мо по ли тич ке ве зе, не го и ра зно ли ка ду хов на стру ја ња и про ток иде ја и ути ца ја, умно го ме 
по ста ле жи вље, по го то во у од но су на успо ре на и дре мљи ва ме ри ла сред њо ве ков ног све та.67 
Дру га по ло ви на 14. и пр ва по ло ви на 15. ве ка би ле су и вре ме се лид бе ви зан тиј ских ру ко пи са 
на Апе нин ско по лу о стр во.

На дру гој стра ни, ита ли јан ски ин те лек ту ал ци, све сни зна ча ја Ви зан ти је као чу ва ра ан тич-
ког на сле ђа, све су ви ше по че ли да се за ни ма ју за те ко ви не ста ро грч ке ци ви ли за ци је и грч ки 
је зик. У тој све тло сти би тре ба ло по сма тра ти и осни ва ње пр ве ка те дре за грч ки је зик у за пад-
ној Евро пи, у Фи рен ци 1361. го ди не. Та је ка те дра до жи ве ла про цват кра јем 14. ве ка, ка да је 
на њој пре да вао Ма ној ло Хри со ло рас, је дан од нај ве ћих ин те лек ту а ла ца ко је је ви зан тиј ска 
ци ви ли за ци ја да ла на свом за ла ску. Под ње го вом при смо тром ста сао је чи тав круг мла дих 
ита ли јан ских уче ња ка ко ји су не са мо овла да ли грч ким је зи ком, не го и во ди ли бри гу о грч ким 
ру ко пи си ма. Ме ђу њи ма су се из два ја ли Гва ри но из Ве ро не, Ђо ва ни Ау ри спа Ле о нар до Бру-
ни, Ро бер то Ро си, Па о ло Стро ци. Да би у пот пу но сти овла дао грч ким је зи ком, Ђо ва ни Ау ри спа 
је 1422/1423. бо ра вио у Ви зан ти ји и из ме ђу оста лог са ку пљао ру ко пи се по је ди них ан тич ких 
ау то ра и но сио их у Ита ли ју. Ти ме је се лид ба ру ко пи са из Ви зан ти је на Апе нин ско по лу о стр во 
до би ла на за ма ху.

По сле 1453. го ди не и про па сти Ви зан ти је усле дио је но ви ег зо дус ви зан тиј ских ин те лек ту а-
ла ца на Апе нин ско по лу о стр во. Уда ље ни од за ви ча ја, да ле ко од отаџ би не ко је ви ше ни је би ло, 
а су о че ни са не из ве сно шћу у но вој и умно го ме дру га чи јој сре ди ни, они су мо ра ли да во де 
ра чу на о сва ко днев ним бри га ма за вла сти ту ег зи стен ци ју. Део њих је из вор при хо да на шао у 
пре пи си ва њу грч ких ру ко пи са за сво је бо га те ита ли јан ске па тро не.

Не за о би ла зна је и уло га Ви са ри о на, ни кеј ског ми тро по ли та и по том кар ди на ла, чи ја је ку ћа 
у Ри му би ла сте ци ште Ви зан ти на ца и ита ли јан ских ин те лек ту а ла ца ко ји су се за ни ма ли за грч-
ки је зик и грч ку ан тич ку кул ту ру. Он се бри жно ста рао о грч ким ру ко пи си ма, са ку пио је ве ли ку 
ко лек ци ју и 900 ма ну скри па та је за ве штао би бли о те ци Све тог Мар ка у Ве не ци ји.68 Слич на је 
би ла и де лат ност Ге ор ги ја из Тра пе зун та у Ита ли ји.

64  ODB, I, 305.
65  Культу ра Ви зан тии, I, 488.
66  И. Ме две дев, Ви зан тийск ий гу ма низм XIV–XVвв. (Ле нин град: Але тейя, 1976), 37–38.
67  Ра дић, Цр но сто ле ће. Вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391), 112, 309, 487–489.
68  ODB, I, 285.
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У Ита ли ји је де ло вао и Јан Ла ска рис, углед ни Грк и управ ник би бли о те ке фи рен тин ског 
го спо да ра Ло рен ца I Ме ди чи ја Ве ли чан стве ног (1469–1492), ина че не у мор ни са ку пљач ви-
зан тиј ских ру ко пи са.69 Он је 1491. го ди не об и шао Све ту Го ру и ме ђу оста лим ма на сти ри ма 
по се тио је и мо на шко брат ство Хи лан да ра. По зна то је да је том при ли ком па жњу усме рио 
на фон до ве Ве ли ке Ла вре Све тог Ата на си ја и Ва то пе да, али је узео и је дан ко декс из срп ског 
ма на сти ра и дру ги из Ес фиг ме на.70 Ра зло жно је прет по ста ви ти да је углед ни ин те лек ту а лац 
по свој при ли ци на Ато су бо ра вио пре ав гу ста 1491. го ди не.71 Па па Ни ко ла V (1447–1455), у 
кључ ним го ди на ма пред осман лиј ско за по се да ње Ца ри гра да, слао је сво је љу де ка ко би са ку-
пља ли грч ке ру ко пи се.

Слич на де лат ност во ђе на је и у Фран цу ској, где су се за вла да ви не кра ља Лу ја XI (1461–
1483) по ја ви ли и учи те љи грч ког је зи ка. Нај пре је то био Ге ор ги је Хер мо ним ко ји је у Па ри зу 
пре да вао и пре пи си вао ру ко пи се и они су ка сни је чи ни ли фонд та мо шње На ци о нал не би бли-
те ке. Из ве сно вре ме ту је био и Ан дро ник Ка лист, по знат по са ку пља њу грч ких ру ко пи са, ко ји 
је имао ве ли ку збир ку, али ју је ка сни је про дао у Ми ла ну. Не што ка сни је је фран цу ски краљ 
Фран соа I (1515–1547) ан га жо вао два на ест зна ла ца грч ког је зи ка и пи сма ко ји су за ње го ву 
би бли о те ку пре пи си ва ли ру ко пи се. Та би бли о те ка се на ла зи ла у Фон тен блоу, а он да је под 
Шар лом IX (1560–1574) пре не та у Па риз, где је од ње по ста ла чу ве на На ци о нал на би бли о те-
ка. Фран соа I је сво је љу де слао у бив ше ви зан тиј ске зе мље са за дат ком да са ку пља ју грч ке 
ру ко пи се. Ме ђу њи ма се по себ но ис ти цао Пјер Жил, ко ји је ду го бо ра вио у Ита ли ји и ода тле је 
у Фран цу ску до нео ве ли ки број хи ро гра фа.

И у не мач ким зе мља ма је по сто ја ло ин те ре со ва ње за грч ке ру ко пи се, па је та ко Јо ван Дерн-
швам у 16. ве ку, ко ји је ко ри стио ве зе моћ не бан кар ске ку ће по ро ди це Фу ге ра из Ауг сбур га, 
бо ра вио на Ис то ку. Та ко је, на при мер, ру ко пис свет ске хро ни ке ви зан тиј ског пи сца Јо ва на 
Зо на ре (пр ва по ло ви на 12. ве ка) у Ца ри гра ду ку пио за 150 злат ни ка од не ког Ан то ни ја Кан та-
ку зи на. Пут ис то ка су кре та ли и еми са ри вла да ра из ку ће Хаб збур га, Кар ла V и ње го вог бра та 
Фер ди нан да I (1558–1564), пре ко ко јих су на сто ја ли да ума ње опа сност од Осман ли ја. Ги зе-
лин Бу збек, Фер ди нан дов по сла ник на Пор ти, на дво ру Су леј ма на II Ве ли чан стве ног, чи та вих 
шест го ди на (1556–1562) бо ра вио је у Ца ри гра ду. Ње гов рад до нео је знат не ре зул та те та ко да 
је пре ко Ве не ци је у Беч до пре мље но чак 240 ру ко пи са ко ји су ушли у основ грч ког ру ко пи сног 
фон да Беч ке на ци о нал не би бли о те ке.72

Се лид ба грч ких ру ко пи са из Ви зан ти је на За пад би ла је је дан од нај ва жни јих пу те ва ко ји ма 
се та мо шњи ла тин ски свет упо зна вао са кул тур ним на сле ђем ан тич ке Грч ке и Ви зан ти је. То ин-
те лек ту ал но и кул тур но бла го чи ни ли су рим ско пра во, грч ко пе сни штво, фи ло зо фи ја и на у ка. 
Тран сми си јом ру ко пи са и ру ко пи сних књи га, да кле, не про це њи ве ци ви ли за циј ске вред но сти 
пре не те су у на сле ђе европ ским на ро ди ма.73 По свом зна ча ју оне се мо гу сма тра ти ван вре мен-
ским и по ста ле су са став ни и не из о став ни део ци ви ли за ци је ко јој да нас при па да мо.
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Byzan ti nes and the Writ ten Word

Sum mary
Byzantine civilization did not know the printed book: it was a civilization of manuscripts and manuscript books 
(codices) made of papyrus, parchment, and paper. The ancient Greeks bequeathed to the Byzantines the word Logos 
(in multiple meanings – word, speech, mind, reason, supreme principle, the divine creative power, the word of God, 
the word as the bearer of life and light), as the greatest treasure. The Rhomaioi (Byzantines) polished the skill of 
use of words and the ability to persuade with words to their full glory. However, the use of words within Byzantine 
civilization flourished completely and reached its apogee in literature. An important feature of the Greek language 
in Byzantine times (the period from the fourth to the fifteenth century) is diglossia, i.e. the existence of two different 
varieties of a language used under different conditions within a community – a high, socially prestigious form, used 
for writing, and a low, simpler, everyday spoken form. For Christians, a sensitive issue was the attitude towards the 
ancient pagan heritage: they accepted what did not conflict with their dogmas, and rejected the rest. 

Today, there are about 55,000 Greek manuscripts in the world, of which about 40,000 are Byzantine. In order to be 
distributed to readers and preserved from decay, manuscript books were being transcribed in scriptoriums, in which 
not only monks but also secular people of various professions were working. Books were very expensive. There were 
public, imperial, patriarchal, monastic, and private libraries, with not large collections of manuscripts. As Byzantine 
civilization was approaching its decline, the migration of Greek manuscripts from Byzantium to the Latin world 
of Western Europe began. In that way, the great heritage of ancient civilization was preserved and transferred to 
European countries.
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Примљено: 5. фебруара 2021. 
Исправке рукописа: 11. марта 2021. 

Прихваћено за објављивање: 15. марта 2021.


