
TEMA	 Читалиште	38	(мај	2021)	 17
 
 УДК 027.6:271.222(497.11)-523.6(495.631)

 doi: 10.19090/cit.2021.38.17-27
 Оригинални научни рад

Хиландар и његова „Средња библиотека“

Жарко Војновић
Народна библиотека Србије, Београд
zarko.vojnovic@nb.rs

Сажетак
Хиландарска библиотека подељена је у три целине, физички одвојене, засноване на различитим карактеристикама 
књига, разврстаних по хронолошком и формалном начелу. Тема овог рада је тзв. Средња библиотека, која је до данас, као 
целина, потпуно непозната јавности. Она садржи највећим делом књиге руског порекла, штампане црквенословенским 
језиком, у распону од 17. до 20. века. Оне су највећим делом богослужбене, а знатан је удео и „књига за читање“. Само 
мали део збирке је на руској грађанској ћирилици, а као подзбирка постоји и српска књига 18. века. Сви саставни делови 
Средње библиотеке укратко су описани у својим основним елементима, а изложена је и кратка историја њене обраде од 
седамдесетих година прошлог столећа.

Кључне речи: Манастир Хиландар, Средња библиотека, руска књига, богослужбена књига, црквенословенски језик, 
српска књига 18. века, Народна библиотека Србије, библиотекари

Хи лан дар ска би бли о те ка – пра мај ка свих срп ских би бли о те ка

Хи лан дар је кра је у га о ни ка мен срп ског иден ти те та ка квог да нас по зна је мо у ње го вом ви ше-
сто лет ном тра ја њу, а хи лан дар ска би бли о те ка пра мај ка је свих срп ских би бли о те ка, оних ко је 
да нас по сто је и оних ко јe су то ком прет ход них ве ко ва не ста ле. На сре ћу, и упр кос не срет ној 
исто риј ској суд би ни ма те ри јал ног де ла срп ског кул тур ног на сле ђа, она се још увек мо же ви де ти 
у свом сја ју, та ман оно ли ко да мо же мо по зна ти ка ква је то си ла мо ра ла би ти за свог нај леп шег 
цве та ња у сред њем ве ку. Хи лан дар ска би бли о те ка слич на је пла ни ни са ви дљи вим ге о ло шким 
сло је ви ма, ко ји од сли ка ва ју фа зе ње ног об ли ко ва ња у ду гом вре ме ну. Же ли ли не ко са гле да ти 
на јед ном ме сту исто ри ју срп ске књи ге, мо ћи ће то учи ни ти на срп ском де лу Све те Го ре.

Ка ко се по ди зао Хи лан дар, та ко се по ди за ла и ње го ва би бли о те ка: њи хов раст је упо ре дан. 
То је за то што ма на стир без би бли о те ке не по сто ји. Оба ве за одр жа ва ња не пре ста не мо ли тве, 
це ло куп ног кру га бо го слу же ња у свим ње го вим ци клу си ма – днев ном, не дељ ном, го ди шњем, 
пас хал ном – под ра зу ме ва по сто ја ње оба ве зне збир ке књи га као ста ни шта не из бро ји ве ма се 
мо ли тве них тек сто ва по треб них за ње го во ва ља но ис пу ња ва ње по сло ву уста ва. Сто га се ма-
на стир без би бли о те ке не да за ми сли ти те је оба ве за кти то ра би ла да, за јед но са по ди за њем 
цр кве и по треб них дру гих зда ња, опре ми и би бли о те ку, а на игу ма ну и брат ству оста ја ло је 
да је до пу ња ва ју и да ље раз ви ја ју.1 Цар ске ла вре по пут Хи лан да ра, ко је су осим глав не цр кве 
до би ја ле вре ме ном и дру га мо ли тве на ме ста за са вр ша ва ње ев ха ри сти је, ка ко у кру гу ма-
на сти ра у ви ду па ра кли са, та ко и ван ње га у об ли ку ке ли ја и ски то ва, мо ра ле су због то га по 
бро ју по треб них књи га да ле ко ис пред ња чи ти ис пред дру гих, ма њих ма на сти ра, а ако су има ли 
сре ћу да ма кар у не кој ме ри оста ну по ште ђе ни од рат них ра за ра ња, у њи ма се то ком ве ко ва 
мо гао са бра ти за и ста ве лик број књи га. Хи лан дар је, на жа лост, у срп ској исто ри ји по то ме 
го то во из у зе так: не ма њић ки ма на сти ри одав на ви ше не по се ду ју књи ге ко је би би ле њи хо ви 

1  О фе но ме ну ма на стир ских би бли о те ка: Жар ко Вој но вић, Срп ске ма на стир ске би бли о те ке до кра ја XVI II ве ка (Пан че во: Град ска 
би бли о те ка, 2019).
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са вре ме ни ци, а и оне ко је по ти чу из ста ри јег сред њо ве ков ног раз до бља углав ном ни су на ста ле 
у њи ма или за њих; ве ли ки број тих ма на сти ра ви ше не ма ни ти јед ну ру ко пи сну књи гу. Хи лан-
дар ска би бли о те ка се, про тив но то ме, са чу ва ла, ма да у ре ла тив ном сми слу. Иа ко ви ше не ма 
ни тра га од књи га ко је су пред ста вља ле ње но нај ста ри је је згро, што је и ло гич но, јер је књи ге 
ко је су у не пре ста ној упо тре би го то во не мо гу ће са чу ва ти од про па да ња, ипак она у сво јој це-
ли ни по ка зу је ка ко је мо ра ла из гле да ти би бли о те ка јед ног ве ли ког ма на сти ра и још ви ше ка ко 
се то ком ве ко ва раз ви ја ла, са свим сво јим ме на ма, па до ви ма и успо ни ма.

И због свих тих раз вој них ета па кроз ко је је про шла и са чу ва ла свој дух нео кр њен, иа ко су 
се не бро је не књи ге ра су ле не са мо ши ром срп ског про сто ра, већ и ши ром све та, хи лан дар ска 
би бли о те ка је у не ком сми слу те о рет ски по јам. Она, на и ме, у про стор ном и у ор га ни за ци о ном 
сми слу ни је је дин стве на, ни ти то мо же би ти. Као што је ре че но, са мо по сто ја ње ви ше мо ли тве-
них сре ди шта у са мом ма на сти ру или ве за них за ма на стир и про ис те клих из ње га, под ра зу ме ва 
по сто ја ње ви ше за себ них збир ки књи га, пре све га бо го слу жбе них. Све оне у прав ном сми слу 
при па да ју ма на сти ру, али су рас по ре ђе не кат кад и ки ло ме три ма да ле ко од ње га те је до њих у 
дав но до ба тре ба ло по тр о ши ти, иду ћи пе шке, ве ћи део да на, по пут Ка реј ске ис по сни це, ко ја 
да нас има сво ју по себ ну, при лич но ве ли ку би бли о те ку. По јам хи лан дар ске би бли о те ке сто га је, 
мо же се ре ћи, кон струк ци ја са ви ше сло је ва, исто риј ских ула за и из ла за. Да нас под тим име ном 
углав ном под ра зу ме ва мо књи ге ко је су сме ште не у са мом ма на сти ру. Ме ђу тим, ни оне не ма ју 
сво је је дин стве но ста ни ште, не го су по де ље не у три основ не це ли не, ко је од ра жа ва ју упра во 
исто риј ски ход са мог ма на сти ра и раз вој не ета пе исто ри је срп ске књи ге, ко је од го ва ра ју са 
сво је стра не основ ним фа за ма кул тур ног раз во ја са мог на ро да. Ове це ли не де фи ни са не су ре-
ла тив но ско ро, пре не ких по ла ве ка, кад су струч ња ци На род не би бли о те ке Ср би је, пред во ђе ни 
Ди ми три јем Бог да но ви ћем, за по че ли си сте мат ски рад на уре ђе њу за те че не ма се ма на стир ских 
књи га. У пр ву, ко ја је сва ка ко нај ва жни ја и ко ју мо же мо на зва ти Ста ром би бли о те ком, сме ште-
ни су ру ко пи си и ра на штам па на срп ска књи га (15–17. век). Но ва би бли о те ка фор ми ра на је од 
но ви јег сло ја књи га, оних ко је ни су ста ри је од 19. ве ка, на свим је зи ци ма: тај део би бли о те ке и 
да нас се раз ви ја и до сту пан је и са мим мо на си ма и по се ти о ци ма ма на сти ра. Из ме ђу њих две 
угне зди ла се Сред ња би бли о те ка, до да нас го то во пот пу но не по зна та на уч ној јав но сти, па и ве-
ћи ни са мих Хи лан да ра ца. Ста ру би бли о те ку до ступ ном је учи нио Ди ми три је Бог да но вић, сво-
јим епо хал но ва жним тру дом под на сло вом Ка та лог ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи лан да ра 
(1978), ко ји у свом дру гом то му са др жи и Па ле о граф ски ал бум. Овај ка та лог узор но је и до да нас 
не пре ва зи ђе но де ло срп ске на у ке на пре се ку ар хе о гра фи је и па ле о гра фи је са оп штом исто ри-
јом срп ске књи ге и би бли о те ка. И Но ва би бли о те ка у свом ве ћем де лу по зна та је јав но сти пре ко 
два ка та ло га ко ја је На род на би бли о те ка Ср би је из да ла кра јем про шлог и по чет ком овог ве ка.2 
Ме ђу тим, Сред ња би бли о те ка још је са свим ано ним на. Овај рад је пр ви глас о њој као це ли ни.3

Сред ња би бли о те ка

Основ не збир ке хи лан дар ске би бли о те ке об ли ко ва не су ком би но ва њем хро но ло шког и 
фор мал ног на че ла, ко ја ни су, због спе ци фич но сти за те че не гра ђе, мо гла би ти спро во ђе на до-
слов но и до след но, па ме ђу њи ма има знат них пре кла па ња. Шта ви ше, до њих је оба ве зно 
мо ра ло до ћи. Ру ко пи сне књи ге као нај ста ри је и нај ва жни је мо ра ле су би ти оку пље не на јед-
но ме сто, али то не зна чи да је ова збир ка ис кљу чи во сред њо ве ков ног об у хва та и ка рак те ра. 

2  Ка та лог књи га на срп ско хр ват ском је зи ку од XVI II до XX ве ка (Бе о град: На род на би бли о те ка, 1989–1990); Ка та лог књи га на бу гар
ском и ру ском је зи ку: од XIX до XX ве ка (Бе о град: На род на би бли о те ка, 2004).

3  Основ ни по да ци о ње ном фор ми ра њу у оп штим цр та ма из не ти су у збор ни ку са струч ног ску па одр жа ног по чет ком ок то бра у 
Кра ље ву, по све ће ног са рад њи би бли о те ка са цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма. – Жар ко Вој но вић, „На род на би бли о те ка Ср би је 
и штам па на књи га ма на сти ра Хи лан да ра“, у Са рад ња би бли о те ка са би бли о те ка ма тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца у 
Ре пу бли ци Ср би ји: збор ник ра до ва струч ног ску па (Кра ље во: На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 2020), 89–99.
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Због про ду жа ва ња прак се пре пи си ва ња књи га ко је се ни су мо гле на ћи у штам па ном ви ду, она 
са др жи и ру ко пи се на ста ле ду бо ко у 19. ве ку; са дру ге стра не, осно ву Но ве би бли о те ке чи не 
књи ге штам па не и у ма на стир до не се не упра во у том сто ле ћу. Сред ња би бли о те ка пре кла па се 
са сво је две се стре на оба сво ја хро но ло шка кра ја, о че му ће да ље би ти ре чи.4

Ка ко је Сред ња би бли о те ка уоп ште на ста ла? Ре кло би се да је она у не ком сми слу фор ми ра-
на од књи га пре о ста лих по сле уоб ли ча ва ња Ста ре и Но ве би бли о те ке, ко је су у оно до ба, кад у 
Хи лан дар сти же на уч на и струч на екс пе ди ци ја из Ср би је под вод ством Ди ми три ја Бог да но ви ћа, 
до би ле при о ри тет. Устро ја ва ње Ста ре би бли о те ке је сва ка ко мо ра ло би ти на пр вом ме сту, иа ко 
је с ру ко пи сном књи гом би ло нај те же ра ди ти: тај део по сла сва ка ко је био на уч ног ка рак те ра, 
а срећ на окол ност је би ла да се тог по сла при хва тио упра во Бог да но вић, ве ро ват но је ди ни ко ји 
је у то до ба био спо со бан да се с њим ухва ти у ко штац. Са дру ге стра не, ка ко би се амор ти зо-
ва ла те жи на ње го вог под ви га, би бли о те ка ри су се по ду хва ти ли оно га што је би ло ре ла тив но 
нај лак ше, а то је би ло из два ја ње но ви јих књи га, из да тих у 19. и 20. ве ку, са ко ји ма су се и ина че 
у свом ра ду су сре та ли те су би ли струч но об у че ни за ру ко ва ње њи ма. Те две це ли не на ста ле су 
та ко нај ве ћим де лом још се дам де се тих го ди на: Ста ра би бли о те ка је за тво ре на и до ступ на са мо 
на уч ним и струч ним рад ни ци ма, док је Но ва отво ре на и сто ји на рас по ла га њу сви ма и је ди на је 
ко ја се и да ље по пу ња ва и но си обе леж је са вре ме не би бли о те ке. Но, кад је окон ча но раз вр ста-
ва ње, ис по ста ви ло се да по сто ји ве ли ки број књи га ко је ни ти по јед ном кри те ри ју му ни су спа-
да ле у не ку од ове две збир ке. Од њих је упра во ство ре на Сред ња би бли о те ка. Но не би тре ба ло 
ми сли ти да је она про сти пре о ста так без соп стве ног иден ти те та. Њен кор пус са ста вљен је углав-
ном од штам па них књи га ко је су у јед ном раз до бљу по че ле по ла ко по ста ја ти све при сут ни је у 
срп ским цр ква ма и ма на сти ри ма, да би на не ким под руч ји ма, по пут Кар ло вач ке ми тро по ли је, 
већ у пр вој по ло ви ни 18. ве ка од не ле број ча ну пре ва гу: то су ру ске бо го слу жбе не књи ге.5

Та ко и Сред ња би бли о те ка по се ду је ја сну фи зи о но ми ју. Њен сре ди шњи део, ве ли ку ве ћи-
ну, чи ни штам па на но во ве ков на ру ска књи га. Под овим из ра зом под ра зу ме ва мо књи ге ко је 
су на ста ле по сле ре фор ме па три јар ха Ни ко на, за по че те сре ди ном 17. сто ле ћа, по сле че га су 
у са мој Ру си ји све до та да шње ру ко пи сне и штам па не књи ге по ву че не из зва нич не цр кве не 
упо тре бе. Овај про цес, ко ји је у Ру си ји иза звао ве ли ки цр кве ни рас кол, до да нас не за ле чен, 
од ви ја се у вре ме кад Ср би ма, ве ли ким де лом због рат них ра за ра ња, не пре ста них се о ба и 
си ро ма штва про ис те клог из то га, све ви ше не ста је соп стве них књи га, на ста лих у ду ху срп ско-
сло вен ске тра ди ци је, због че га одр жа ва ње бо го слу жбе ног жи во та по ста је оте жа но. Про из вод-
ња ру ко пи сне књи ге би ла је не е фи ка сна, а срп ских штам па ри ја већ одав на ни је би ло. Је ди ни 
по у здан из вор бо го слу жбе них књи га – по у здан у сми слу њи хо ве не пре ста не про дук ци је – би ла 
је Ру си ја, са сво ја два ве ли ка из да вач ко-штам пар ска сре ди шта: мо сков ским Пе чат ним дво ром 
и Ти по гра фи јом Ки је во пе чер ске ла вре. Ру ска књи га је од го ва ра ла и на ма, је зик је био го то во 
исти, а по тре бе у пот пу но сти иден тич не. За то срп ски мо на си већ од по чет ка 16. ве ка пу ту ју у 
Ру си ју по по моћ, па та ко и Хи лан дар ци вр ло ра но, сва ка ко пре 1581, од ла зе на тај да ле ки пут 
и том при ли ком до би ја ју ве ли ки псал тир са ту ма че њи ма и че ти ри књи ге бе се да Јо ва на Зла-
то у стог.6 Ово је пр ви до ку мен то ва ни слу чај при сти за ња ру ских књи га у срп ску цар ску ла вру; 
ка ко је за по че ло та да, та ко ће се на ста ви ти и у на ред ним сто ле ћи ма. Исти про цес од ви јао се 
на це лом срп ском ет нич ком про сто ру, ка ко у тра ди ци о нал ним срп ским кра је ви ма, та ко и на 
про сто ри ма ко је Ср би ма сов ни је на се ља ва ју у вре ме осман ске оку па ци је. Он ће се окон ча-
ти пот пу ном ру си фи ка ци јом срп ских цр кве них би бли о те ка, ко ја ће на под руч ју Кар ло вач ке 

4  Овај текст на стао је на осно ву лич ног уви да у Сред њу би бли о те ку, ко ју ње гов ау тор об ра ђу је од ле та 2018. го ди не, са пре ки-
дом у 2020. због окол но сти иза зва них пан де ми јом. По што је оста ло још мно го ра да на њој, а мо гућ но сти да љег на пре до ва ња 
у овом ча су су са свим не из ве сне, ов де не ће мо би ти у мо гућ но сти да из не се мо ег закт не број ке, што, на кра ју кра је ва, и ни је од 
пре суд ног зна ча ја.

5  Вој но вић, Нав. де ло, 241–245.
6  Мо сква –Ср би ја, Бе о гра д–Ру си ја, 1 (Бе о град: Ар хив Ср би је; Мо сква: Глав ное ар хив ное упра вле ние го ро да Москвы, 2013), 212.
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ми тро по ли је оти ћи до тле да ће са мо ру ске има ти ар хи је реј ски бла го слов за упо тре бу на бо-
го слу же њи ма.7 Због то га ће срп ска књи га све ви ше не ста ја ти из на ших ста рих би бли о те ка, а 
за ме њи ва ће је ру ска, ко ја не са мо што ће по ста ти мно го број ни ја, не го ће че сто оста ти и њи хов 
је ди ни са др жај. То се за вр ши ло ти ме што су да нас те би бли о те ке пре пу не упра во ру ске књи-
ге 18. и 19. ве ка, а мно ге не ма ју ви ше ни ти јед ну срп ску. Хи лан дар ни је мо гао би ти из у зе так. 
Пре ла зак на упо тре бу ру ске књи ге био је жи вот но ну жан и нео п хо дан, а ло гич на по сле ди ца 
би ло је фи зич ко не ста ја ње срп ске књи ге: по што ви ше ни је би ла, нај ви ше због оште ће но сти, 
по год на за ко ри ште ње, она је по ста ја ла осу ђе на на жи во та ре ње у не ком мрач ном углу ма на-
стир ских ко на ка, ода кле је че сто, као не у по тре бљи ва, не тра гом не ста ја ла. Упра во је то раз лог 
што је Сред ња би бли о те ка мно го ве ћа од Ста ре. Узме мо ли у об зир да су та кви, не по вољ ни по 
срп ску књи гу усло ви, тра ја ли не ко ли ко ве ко ва, пра во је чу до да нам се до да нас би ло шта и 
са чу ва ло. На сре ћу, хи лан дар ски ан ђео чу вар ни је дао да све про пад не, па су се дам де се тих 
го ди на из не ко ли ко ма на стир ских скрив ни ца из ро ни ле број не ру ко пи сне књи ге и ве ли ки број 
ра них срп ских штам па них књи га, због че га да нас Ста ра би бли о те ка ма на сти ра Хи лан да ра има 
сва ка ко нај ве ћи углед ме ђу свим срп ским би бли о те ка ма. Она је, по свом по ре клу, ве ћин ски 
срп ска (уз не што ру ко пи са ру ске, бу гар ске, вла шке и мол дав ске ре дак ци је) и за то у нај бо-
љем сми слу од ра жа ва срп ски ка рак тер овог ма на сти ра. На су прот то ме, Сред ња би бли о те ка 
је ве ћин ски ру ска, по ка зу ју ћи на тај на чин вр ло ре чи то шта се де ша ва ло са бо го слу жбе ним 
жи во том ма на сти ра још од 17. ве ка и све до че ћи ме та мор фо зу ко ју су, уо ста лом, пре тр пе ле 
све ста ри је срп ске би бли о те ке. Очи глед но је да је број ност ру ске бо го слу жбе не књи ге би ла од-
лу чу ју ћа при фор ми ра њу ове за себ не це ли не, ко ја се, као што је ре че но, од Ста ре би бли о те ке 
раз ли ку је сво јим по ре клом, а од Но ве окол но шћу да је у њој бо го слу жбе на књи га ве ћин ска, 
ко је у Но вој уоп ште и не ма. Са дру ге стра не, ње но по кла па ње са са др жа јем Но ве би бли о те ке 
је у хро но ло шком сми слу еви дент но, јер је огро ман број ру ских књи га у њој штам пан у 19. и 
20. ве ку. Та ко би смо основ не ка рак те ри сти ке три за себ не хи лан дар ске би бли о те ке мо гли, не 
ра чу на ју ћи ма ње или ве ће из у зет ке, ис ка за ти ова ко: Ста ра би бли о те ка је срп ска, Сред ња би-
бли о те ка је ру ска, а Но ва би бли о те ка је не бо го слу жбе на, на мно гим је зи ци ма. На гла си мо и 
ово: иа ко по ре клом ру ска, Сред ња би бли о те ка ни је и је зич ки ру ска, не го цр кве но сло вен ска.8 
Ста ри за јед нич ки је зик сло вен ског бо го слу же ња су ве ре но је вла дао све до нај но ви јег вре ме-
на и ме ђу Ср би ма, шта ви ше та ко је нај ве ћим де лом и у ово вре ме, па је упо тре ба тзв. срп ског 
на род ног још увек огра ни че на на онај део „гла сног“ обра ћа ња све ште ни ка на ро ду, док је по-
е зи ја – са др жај бо го слу жбе них књи га – го то во сто про цент но оста ла у ста ром је зич ком ру ху.9

Сред ња би бли о те ка је, због свог ста тич ног ка рак те ра и вред но сти ко је са др жи, за ми шље на 
по пут Ста ре, као му зеј ска збир ка. Иа ко је по ти пу чу вар ка бо го слу жбе не књи ге, а по по ре клу 
ру ска, она има и дру ге са др жин ске ка рак те ри сти ке, ста ти стич ки мо жда мар ги нал не, али по зна-
ча ју вр ло ис так ну те. На и ме, при кла си фи ка ци ји за те че них књи га у ма на сти ру и при од лу чи ва њу 
ко је ће у ко ју збир ку ићи, по ја ви ле су се и ма ње це ли не, ко је су мо ра ле на ћи од го ва ра ју ће ме-
сто, иа ко то ни је би ло ла ко ре ши ти, јер по сво јим од ли ка ма ни су за до во ља ва ле основ не кри те-
ри ју ме фор ми ра ња по себ них це ли на о ко ји ма смо го ре го во ри ли. То се пре све га ти ца ло срп ске 
књи ге 18. ве ка: њој ни је би ло ме ста у Ста рој би бли о те ци, ко ја је по сво јој осно ви сред њо ве ков-
на, јер код Ср ба 18. век са ста но ви шта кул ту ре пред ста вља ве ли ки пре лом, па је та ко и раз вој 
срп ске књи ге, тач ни је срп ског из да ва штва и штам пар ства, кре нуо та да са свим но вим пу те ви ма, 

7  Вој но вић, Нав. де ло, 235–241.
8  Осим књи га на цр кве но сло вен ском, она са др жи и при ли чан број ста ри јих штам па них књи га на грч ком, као и на не ким дру гим 

је зи ци ма. Ове књи ге за сад ни су у сре ди шту на ше па жње. 
9  Да нас се у Срп ској пра во слав ној цр кви срп ски чи та ју са мо јек те ни је и је ван ђел ске пе ри ко пе, за тим тек сто ви из ча со сло ва и 

треб ни ка, рет ко кад и не што дру го; на про тив, у Хи лан да ру се срп ски је зик на бо го слу же њу мо же чу ти из у зет но рет ко, па се чак 
и апо стол и је ван ђе ље на ли тур ги ји чи та ју на цр кве но сло вен ском. То нај бо ље све до чи о тра ди ци ји ве за но сти Хи лан да ра за дру гу 
фа зу раз во ја исто ри је ма на стир ског бо го слу же ња, тј. ону ру ско сло вен ску, о ко јој нај бо ље све до чи са др жај Сред ње би бли о те ке.
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ко нач но до бив ши но ви из глед и по не кад но ви сми сао. Ове књи ге ни су при ста ја ле ни уз збир ку 
Но ве би бли о те ке, јер се сво јом вред но шћу из два ја ју од оних на ко ји ма је она за сно ва на. Та ко 
је на ђе но ре ше ње ко је до не кле на ру ша ва сми сао по сто ја ња Сред ње би бли о те ке као це ли не пре 
све га бо го слу жбе них књи га, али од го ва ра ње ном му зеј ском ка рак те ру, па су све срп ске књи ге 
18. ве ка при кљу че не њој.10 Шта ви ше, ка ко би се до не кле не у тра ли зо вао ру ски ка рак тер Сред ње 
би бли о те ке и на гла сио срп ски ка рак тер Хи лан да ра, оне су фи зич ки сме ште не на сам њен ин-
вен тар ски по че так. Њих не ма мно го, све га че тр де се так на сло ва, али би тре ба ло има ти на уму 
да срп ска осам на е сто ве ков на књи га ни је ка рак те ри стич на за про стор Све те Го ре, ко ја се на ла зи 
ван тра ди ци о нал не срп ске ет нич ке те ри то ри је, због че га ни је ста ја ла на глав ним прав ци ма ње-
ног ши ре ња, па је ова кав број за Хи лан дар ипак зна ча јан. Осим то га, ни ве ћи на ма на сти ра не ка-
да шње Кар ло вач ке ми тро по ли је не мо гу се по хва ли ти ве ћим бро јем књи га ове ка те го ри је, та ко 
да Хи лан дар и ов де оста је у са мом вр ху, на ро чи то сто га што се у тој под збир ци на ла зе мно га 
ва жна, па и ка пи тал на де ла срп ског ства ра ла штва и из да ва штва тог вре ме на: рим нич ки и ве не-
ци јан ски Ср бљак, Же фа ро ви ће ва Сте ма то гра фи ја и Опи са ни је свја та го Бо жи ја гра да Је ру са ли ма, 
Ор фе ли но во Жи ти је Пе тра Ве ли ког и Сла ве но серб ски ма га зин, Мо ги ли но Пра во слав но ис по ве да ње 
ве ре, Ра ји ће ва Исто ри ја, Ју лин че во Крат ко во ве де ни је в исто ри ју, пр во из да ње Ра ји ће вог Ма лог 
ка ти хи си са, Епи том Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, Ме ле ти ја Смо триц ког Гра ма ти ка итд.

Сред ња би бли о те ка сме ште на је на пр вом спра ту ју жног де ла ко на ка, тач но из над Но ве 
би бли о те ке, у усло ви ма ко ји ни су иде ал ни, али су, у окол но сти ма об но ве ма на сти ра по сле 
ка та стро фал ног по жа ра, је ди ни мо гу ћи. Гра ђа је по де ље на у хро но ло шке гру пе: пр ва са др жи 
ру ску књи гу 17. ве ка, дру га 18. ве ка, а тре ћа 19. и 20. ве ка, што је на шло од ра за и у ин вен тар-
но-сиг на тур ном обе ле жа ва њу.11 Из ово га је ја сно да ње ни уоб ли чи те љи се би ни су мо гли за да ти 
гор њу вре мен ску гра ни цу, та ко да је ова збир ка, због по тре бе да се све бо го слу жбе не књи ге 
оку пе на јед ном ме сту, до шла сво јим са др жа јем го то во до на ших да на. Тре ба ло би на по ме ну-
ти да се ра ди ис кљу чи во о не ак тив ним књи га ма, оним ко је су због не че га по ву че не из упо тре-
бе; па иа ко је ре че но да је овај фонд за тво ре ног ти па и да се да ље не раз ви ја, мо же се ипак 
оче ки ва ти да у ње га с вре ме на на вре ме стиг ну књи ге ко је не где ви ше ни су по треб не, као и да 
се, у слу ча ју по нов ног ак ти ви ра ња не ког од ста ри јих ски то ва или ке ли ја, ода тле по зај ме књи ге 
по треб не за бо го слу же ње (че му је све док био и сам пи сац овог ра да), што ову би бли о те ку, чак 
и при свој ње ној ду го го ди шњој ано ним но сти и скри ве но сти, ипак чи ни жи вом. Ње на фи зи о-
но ми ја на нај бо љи на чин у сво јој осно ви од ра жа ва ка рак тер и на ме ну ме ста ко је је чу ва, а то 
је на пр вом ме сту бо го слу же ње – за то Сред ња би бли о те ка, за јед но са Ста ром као хро но ло шки 
при мар ном, омо гу ћа ва за ин те ре со ва ном ли тур ги ча ру да це ло куп ну исто ри ју срп ског бо го слу-
же ња са гле да у Хи лан да ру као ни на јед ном дру гом ме сту – и по том обра зо ва ње лич ног ду-
хов ног жи во та пу тем књи ге. Ова двој ност са свим од го ва ра основ ној јед но став ној по де ли ко ја 
се мо же ефи ка сно при ме ни ти на ма на стир ске би бли о те ке: оне са др же, да кле, књи ге за бо го-
слу же ње и књи ге за чи та ње.12 То је тра ди ци ја це ло куп ног пра во слав ног мо на штва, па је та ко 
и део срп ског ру ко пи сног на сле ђа, о че му све до чи не са мо хи лан дар ска Ста ра би бли о те ка, 
не го и це ло ку пан кор пус срп ске ру ко пи сне књи ге. Та тра ди ци ја одр жа ва на је и у епо хи ру ске 
штам па не књи ге, што се ја сно ви ди на са др жа ју Сред ње би бли о те ке. Не по сто ји ни ти је дан 

10  При пр вој кла си фи ка ци ји књи га, из не по зна тих раз ло га је де вет срп ских књи га из 18. ве ка сме ште но у Но ву би бли о те ку, при 
че му се у не ко ли ко слу ча је ва ра ди чак о на сло ви ма ко ји су већ по сто ја ли у Сред њој би бли о те ци. За то је и по ме ну ти ка та лог 
„срп ско хр ват ске“ књи ге мо рао у свом на сло ву са др жа ти вре мен ску од ред ни цу ве за ну за 18. век, што је био не по тре бан и ла ко 
ре шив про пуст.

11  Нај ста ри ја књи га по ти че ипак из 16. ве ка; ис по ста ви ло се да је до сад не и ден ти фи ко ва ни Апо стол на сиг на ту ри 2.35 штам пан 
1574. у Ла во ву, у пе чат њи јед ног од пр вих ру ских штам па ра, мо ско вља ни на Ива на Фјо до ро ва, што је сто га сва ка ко нај ве ћа 
дра го це ност Сред ње би бли о те ке. Нај ста ри ја пак књи га 17. ве ка је по зна ти Слу жаб ник, на стао 1604. у Стра ти ну, у штам па ри ји 
Фјо до ра Ба ла ба на (сигн. 2.51, са чу ва на са мо по след ња пе ти на књи ге).

12  Пре ма кла си фи ка ци ји Н. К. Ни кољ ског Бли жайшія за да чи из у ченія древ нерус ской кни жно сти (Сан ктпе тер бург: Общество люби-
те лей древ ней письмен но сти, 1902), 6–7.
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бо го слу жбе ни жа нр ко ји у њој ни је за сту пљен (слу жаб ни ци, ча со сло ви, ок то и си, псал ти ри, 
три о ди по сни и цвет ни, ми не ји, треб ни ци...) и то у огром ном бро ју из да ња и при ме ра ка, али са 
дру ге стра не на ла зи мо пра во мно штво „књи га за чи та ње“, где пре све га спа да ју нај пре кла сич-
ни ау то ри и де ла пра во слав не те о ло ги је, а по том и чи тав низ но ви јих ру ских бо го слов ских пи-
са ца, што чи ни Сред њу би бли о те ку ве о ма бо га том. Осим то га, то је нај ве ћа и нај ра зно вр сни ја 
срп ска, прем да по по ре клу ру ска, збир ка ове вр сте, са ко јом се не мо же ни из бли за ме ри ти 
оно што на ла зи мо у дру гим срп ским ма на сти ри ма. И ова чи ње ни ца, по ред мно гих дру гих, чи-
ни Хи лан дар из у зет ном по ја вом у срп ском мо на шком са зве жђу.

Без ика кве сум ње се мо же ре ћи да је Сред ња би бли о те ка, као ри зни ца цр кве но сло вен-
ског је зи ка, твр ђа ва за јед нич ког пра во слав ног сло вен ског иден ти те та, ко ји се у те шка вре ме на 
осман ске вла да ви не чу вао нај ви ше на овај на чин – пре ко књи га. Омо гу ћи ти на тај на чин су-
штин ско жи вље ње ма на сти ра зна чи ло је у то до ба уте ме љи ти оп ста нак пра во слав них: исто ри ја 
све до чи да се на род и у нај бо ља и у нај го ра вре ме на увек оку пљао око сво јих све ти ња ко је су 
би ле и ствар на ци о нал ног по но са и ко лек тив не са мо спо зна је. То се ти че и Хи лан да ра: иа ко 
ге о граф ски одво јен од ет нич ке ма ти це, он је ве ко ви ма зра чио не са мо по чи та вом срп ском 
про сто ру, не го и ши ром пра во слав ног све та. Све то не би би ло мо гу ће да је у ње му, као што 
се де ша ва ло са мно гим не ма њић ким ма на сти ри ма, утих ну ло бо го слу же ње и не стао мо на шки 
жи вот. Сред ња би бли о те ка је сто га, за оне што уме ју чи та ти онај ћу тљи ви део срп ске по ве сни-
це, још увек је дан жи ви ор га ни зам ко ји по ка зу је оруж је ко јим се, по не стан ку цар ских кти то ра 
и при ло жни ка, сто ле ћи ма во ди ла не ви дљи ва ду хов на бор ба у име за јед нич ке бу дућ но сти и ес-
ха то ло шких на да ња. На рав но, те бит ке су има ле и лич ни ка рак тер, у че му и је сте јед на од су-
штин ских ма ни фе ста ци ја мо на шког жи во та. Мно штво бо го слов ских спи са штам па них у Ру си-
ји омо гу ћа ва ло је срп ском мо на ху да одр жа ва не пре ки ну тим ла нац пра во слав ног те о ло шког 
пре да ња, чи ји је је дан пол у бо го слу же њу и ис пу ња ва њу лич ног мо ли тве ног пра ви ла, а дру ги 
у ба вље њу бо го сло вљем на осно ву спи са Ота ца Цр кве. По зна то је да у вре ме на „на је зде вар-
ва ра“, ка да про пад не не са мо др жав ни ор га ни зам, не го се стра шно за љу ља и ви дљи во оште ти 
и цр кве ни, у опа сност до ла зи и ду хов ни жи вот са мих мо на ха, ко ји нај че шће оста ју без сво јих 
уто чи шта, без књи га, че сто и без ре дов ног ду хов ног ру ко во ђе ња. Иа ко се ли тур ги ја мо же слу-
жи ти и у шу ми, а мо нах мо ли ти без пре стан ка на сва ком ме сту, иска ка ње из ре дов ног то ка 
бо го слов ског пре да ња мо же иза зва ти на за до ва ње, као кад се пло дан врт за пу сти и пре да при-
род ним сти хи ја ма. За то је бо гат ство бо го слов ске књи ге ко ја је Ср би ма по че ла сти за ти из Ру си-
је још у 17. сто ле ћу би ло нај ве ћа пре пре ка за пар ло же њу срп ских ду хов них за са да. У Сред њој 
би бли о те ци оби та ва пра во мно штво књи га те вр сте, од ко јих су мно ге те мељ на де ла не са мо 
ру ског те о ло шког из да ва штва и ства ра ла штва, не го уоп ште и ру ске исто ри је књи ге, чак и из 
пре ни ко нов ског до ба. Већ тај нај ста ри ји део збир ке ру ске књи ге по ка зу је не са мо сим би о зу 
бо го слу жбе ног и бо го слов ског на че ла Пра во слав не цр кве, не го и са деј ство све то о тач ке и но ве 
ру ске те о ло ги је. Ту су, од де ла Ота ца Цр кве, оба ве зне Зла то у сто ве бе се де на Де ла апо стол ска 
и Па вло ве по сла ни це (Ки јев, 1623, 1624; Мо сква, 1664), ње го ва Књи га о све штен ству (Ла вов, 
1614; Мо сква, 1664), ту ма че ња књи ге От кри ве ња Ан дре ја Ке са риј ског (Ки јев, 1625), Ле стви
ца Јо ва на Ле ствич ни ка (Мо сква, 1647), Па ре не сис Је фре ма Си риј ског (Мо сква, 1647), чу ве ни 
збор ник пре во да са грч ког Епи фа ни ја Сла ви нец ког (Мо сква, 1656), де ла Аве До ро те ја (Ки-
јев, 1628)..., а за тим до ла зи чи тав низ но вих ма ло ру ских те о ло га по пут Ди ми три ја Ро стов ског, 
Ан то ни ја Рад зи ви лов ског, Пе тра Мо ги ле, Ла за ра Ба ра но ви ча, Ино кен ти ја Ги зе ља, Си ме о на 
По лоц ког, Ки ри ла Тран кви ли о на, Јо а ни ки ја Го ља тов ског, Пам ве Бе рин де... Ова ко об о ру жан, 
хи лан дар ски мо нах мо гао је би ти спо со бан да по ста не чвр ста ка ри ка пра во слав ног бо го слов-
ског пре да ња и да одр жи мо на шки по зив на ни воу ко ји су по ста ви ли осни ва чи ма на сти ра.

Збир ка књи га 17. ве ка са ма по се би ни је ве ли ка (ма ње од сто ти ну), али је ва жна као све до-
чан ство да је Хи лан дар ско брат ство ишло у ко рак са сво јим до бом, што у она квим усло ви ма 
ни је би ло ла ко. На су прот њој, збир ка ру ске књи ге 18. ве ка већ до сти же из у зет ну број ност, око 
900 при ме ра ка. Она је слич ног са др жај ног об ли ка као и збир ка 17. ве ка, али се ипак ја вља ју 
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од ре ђе не про ме не, у скла ду са ду хом вре ме на. Бо го слу жбе на књи га још увек пре вла да ва, све 
је ви ше збор ни ка оп шир ни јих и про ло шких жи ти ја све тих (у ре дак ци ји Ди ми три ја Ро стов-
ског), би блиј ских из да ња, све су број ни ја де ла кла сич не све то о тач ке ли те ра ту ре, али је удео 
но ви јих ма ло ру ских те о ло га опао на ми ни мум, због ге не рал но не га тив ног ста ва пре ма њи ма, 
ко ји у Мо сков ској па три јар ши ји вла да од кра ја 17. сто ле ћа те се њи хо ве књи ге ви ше ни су то-
ли ко об ја вљи ва ле. Је дан од нај о пи пљи ви јих из ра за но вих кре та ња, на ста лих са пе тров ским 
ре фор ма ма по чет ком 18. сто ле ћа, је сте по ја ва књи га на гра ђан ској ћи ри ли ци, ме ђу ко ји ма је 
зна тан број оних ко је не са мо да ни су цр кве ног, не го уоп ште ре ли гиј ског ка рак те ра, при че му 
је мно го пре во да са европ ских је зи ка, што је ујед но нај ви дљи ви ја ка рак те ри сти ка ру ске књи ге 
18. ве ка. По ово ме хи лан дар ска би бли о те ка ли чи на све дру ге би бли о те ке срп ских ма на сти ра, 
у ко је по ла ко, то ком 18. ве ка, све ви ше про ди ру књи ге се ку лар ног ка рак те ра, што све до чи о 
то ме и да се ин те ре со ва ња мо на ха до не кле ме ња ју; то ће се на кра ју окон ча ти пот пу ном ста-
ти стич ком пре вла шћу књи га не цр кве ног са др жа ја у од но су на тра ди ци о нал не, што по ка зу је и 
Но ва би бли о те ка Хи лан да ра, ко ја је да ле ко нај број ни ја.

Збир ка књи га штам па них у 19. ве ку у Сред њој би бли о те ци је нај о бим ни ја: она са др жи бли-
зу 3000 при ме ра ка књи га, а убро ји мо ли и број не при ве зе, тај број пре ла зи 3500 (има и не што 
књи га штам па них у 20. сто ле ћу, ко је су по ка рак те ру мо гле при па сти ис кљу чи во ов де). И она је 
слич ног ду ха као ста ри је збир ке, још увек на ла зи мо обим на фо лио из да ња бо го слу жбе них књи-
га и де ла Ота ца Цр кве, али већ на пр ви по глед уо ча ва мо ин ди ка тив ну по ја ву књи жи ца џеп ног 
фор ма та, ко јих је го то во не бро је но мно штво. И оне су све ру ског по ре кла, ве ли ком ве ћи ном на 
цр кве но сло вен ском је зи ку, а од ра жа ва ју ду хов ну кли му та да шње Ру си је, у ко јој лич на по бо жност 
мир ја на има ве ли ку уло гу, што је по др жа но огром ном про дук ци јом књи га ма лог фор ма та, при-
сту пач них обич ном све ту, чак и си ро ма шни ма; осим то га, оне су би ле ва жан део пра во слав не 
ми си је, јер су се и бес плат но мо гле де ли ти. Део те ат мос фе ре пре ли вао се и на Ср бе, па та ко и 
на мо на штво те се и онај ко ји не по зна је ду хов не то ко ве вре ме на са мо на осно ву из гле да овог 
де ла Сред ње би бли о те ке мо же с њи ма не по сред но су сре сти и упо зна ти их. Из ме ђу ових књи жи-
ца не мо же мо про пу сти ти да не спо ме не мо број не ака ти сте, ко ји се као за себ на из да ња ма њег 
оби ма штам па ју у Ру си ји још у 18. ве ку, али у 19. ве ку до ла зи до пра ве по пла ве ака ти ста џеп ног 
фор ма та, при че му се у ње го вој дру гој по ло ви ни то пре тва ра у из ве сну ду хов ну мо ду. По што су 
то ре дом би ле књи жи це у па пир ном по ве зу, мо на си су, а код њих је очи то скло ност ка ака тист ним 
слу жба ма би ла ве ли ка, по не ко ли ко њих, чак и по пет на е стак, уме ли за јед но по ве зи ва ти у јед не 
ко ри це, пра ве ћи та ко соп стве не мо ли тве не збор ни ке (што је, уо ста лом, сред њо ве ков на тра ди ци-
ја, из до ба ру ко пи сне књи ге), чу ва ју ћи их ујед но од про па да ња; у Сред њој би бли о те ци смо та ко 
ус пе ли на бро ја ти бли зу 400 на сло ва ака ти ста (ра чу на ју ћи у овај број и мно ге ду пли ка те).

Књи ге да на шње Сред ње би бли о те ке сти за ле су у Хи лан дар на по зна те на чи не, што мо же мо 
ви де ти нај бо ље по ру ко пи сним за пи си ма у њи ма: не ке су ку по ва не, не ке су по кла ња не у окви-
ру осве шта не при ло жнич ке тра ди ци је, не са мо од по бо жних Ср ба, не го и од Ру са. Ве ли ки део 
њих до спео је из лич них мо на шких би бли о те ка, пре ма пра ви лу ко је ка же да имо ви на упо ко је-
них мо на ха оста је њи хо вом ма на сти ру; та прак са од ви ја се све до да нас, и пред на шим очи ма. 
О то ме све до че број ни пот пи си мо на ха на књи га ма, од дав них вре ме на до да нас, не ке књи ге 
су ду го пре ла зи ле из ру ке у ру ку док се ко нач но ни су скра си ле за јед но са свим дру ги ма; не ки 
мо на си су у но ви је вре ме има ли и соп стве не јед но став ни је пе ча те.13 Но, Сред ња би бли о те ка 

13  Као и сва ка ста ра би бли о те ка, и ова је пра ва ри зни ца по да та ка ко ји пра те исто риј ски жи вот сва ке по је ди не књи ге. Ни јед на 
књи га ко ју ов де на ла зи мо не ма зна че ње пу ке ин вен тар не је ди ни це, не го је по не кад вр ло го вор љи ви све док не са мо сво је суд-
би не, већ и суд би не ма на сти ра у ко јем жи ви и љу ди ко ји су је по се до ва ли. За то је не из о став но ва жно де таљ но опи са ти сва ки 
при ме рак, при че му су сва ка ко нај бит ни ји ру ко пи сни за пи си, ко ји че сто са др же опи се до га ђа ја о ко ји ма не зна мо ни шта, чак 
и из бли ске про шло сти, као што је опис по жа ра ко ји је ју ла 1945. за хва тио око ли ну ма на сти ра, за у ста вљен са бор ном мо ли твом 
пред Тро је ру чи цом из не се ном ван зи ди на ма на сти ра, или за пис из мар та 1948. о упа ду „ан дар та“ (раз бој ни ка – ра ди се о грч-
ким ко му ни сти ма у вре ме Грч ког гра ђан ског ра та), ко ји су опљач ка ли ма на стир. Оба за пи са се на ла зе у јед ном Но вом за ве ту 
ма лог фор ма та. Ка та лог књи га ко ји са др жи ова кве и слич не по дат ке ни је тек не ка кав би ро крат ски спи сак књи га, већ пред ста-
вља пра ви сце на рио за до ку мен тар ни филм о жи во ту ма на сти ра.
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има јед ну спе ци фич ност, ко ја у пра вом све тлу по ка зу је срп ско-ру ску ду хов ну сим би о зу, ко ја 
је мо жда свој нај ду бљи из раз до жи ве ла на Све тој Го ри. На и ме, на ве ли ком бро ју књи га сто је 
ру ко пи сни за пи си ко ји ја сно ка зу ју да су оне, и то у не дав ној про шло сти (ми сли мо ту на 19. век 
и по че так 20. ве ка), би ле не у срп ском, не го у ру ском вла сни штву, тач ни је – да ни су би ле у Хи-
лан да ру: ја сно се уо ча ва ју ру ска име на и пре зи ме на, не са мо мо на ха не го и мир ја на, ис пи си-
ва не су чи та ве ре че ни це на ру ском (нпр. по све те) са ве о ма бли ским да ту ми ма, а уз то и мно ге 
књи ге има ју ру ске пе ча те, што ја сно све до чи да су се ко ри сти ле у мо ли тве ној и бо го слу жбе ној 
прак си ру ских све то гор ских цр ка ва и ру ских мо на ха. От куд, да кле, Хи лан да ру књи ге са пе ча-
том ру ске атон ске ке ли је Све тог Јо ва на Зла то у стог, ру ског ски та Све тог Или је, ка реј ског ски та 
Све те Тро ји це, итд.? Отуд што су све те ке ли је и ски то ви, у ства ри, соп стве ност Хи лан да ра још 
из дав них вре ме на, али су због опа да ња срп ског мо на штва у ме ђу вре ме ну за пу сте ли; њих од 
18. ве ка по ла ко на се ља ва ју ру ски мо на си, ко ји до Пр вог свет ског ра та по ста ју нај број ни ји на 
Све тој Го ри. Ме ђу тим, по сле Ок то бар ске ре во лу ци је ру ско све то гор ско мо на штво до жи вља ва 
стра шан пад, па и те ке ли је вре ме ном оста ју без ста нов ни ка. Оно што је иза њих оста ло, у овом 
слу ча ју књи ге, по пра ву вла сни штва пре не се но је у Хи лан дар и сме ште но нај ве ћим де лом у 
Сред њу би бли о те ку, ко ја се на тај на чин знат но умно жи ла, и број ча но и са др жај но, учвр шћу-
ју ћи свој ру ски ка рак тер.

Ми си ја би бли о те ка ра или ко ће уре ди ти Сред њу би бли о те ку

Тре ба ре ћи по не што и о то ме шта се, са струч не стра не, по ку ша ва ло учи ни ти са Сред њом 
би бли о те ком по ње ном ко нач ном уоб ли ча ва њу. На жа лост, то је јед на од кла сич них на ших 
при ча о ве ли ким же ља ма, слав ним по че ци ма и не слав ним за вр ше ци ма. Ди ми три је Бог да но-
вић је те жи ну ра да на Ста рој би бли о те ци, нај на пор ни јег и на уч но нај о до го вор ни јег, ус пео 
из не ти сам, но то су из у зе ци ко ји се ви ше не по на вља ју и ко ји као да да нас до би ја ју по ма ло 
мит ски ка рак тер. Но ву би бли о те ку ка та ло шки су углав ном об ра ди ли спо соб ни ји рад ни ци На-
род не би бли о те ке, па су се по сле мно го му ка по ја ви ли и штам па ни ка та ло зи срп ске, ру ске и 
бу гар ске књи ге, чи ме је део те збир ке об на ро до ван. Би ло је за ми шље но да се слич но учи ни 
и са Сред њом би бли о те ком. По сле пре ли ми нар ног пре гле да 1977. го ди не, ње на об ра да, ко-
ја је под ра зу ме ва ла ко нач но ин тер но раз вр ста ва ње, из ра ду ин вен та ра и сиг ни ра ње, а по том 
ис пи си ва ње ка та ло шких ли сти ћа ко ји би ка сни је по слу жи ли за из да ва ње штам па ног ка та ло га, 
за по че ла је 1978. го ди не. Око сни цу рад не гру пе чи ни ла су два та да шња вр хун ска срп ска би-
бли о те ка ра, Ла за Чур чић из Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Јан ко Ра до ва но вић, те о лог и исто-
ри чар умет но сти за по слен у На род ној би бли о те ци Ср би је. Основ ни про блем ко ји је ста јао 
на пу ту ефи ка сног ра да на овој збир ци био је у обра зо ва њу би бли о те ка ра. На и ме, на сил ни 
пре кид са тра ди ци о нал ним обра зо ва њем и не га ти ван од нос пре ма ње му ство рен по сле Дру-
гог свет ског ра та про у зро ко ва ли су да би бли о те ка ри ви ше не уме ју чи та ти цр кве ну ћи ри ли цу, 
а још ма ње раз у ме ти цр кве но сло вен ски је зик, без че га се рад на та квој вр сти гра ђе не да ни 
за ми сли ти. То је био пр ви оте жа ва ју ћи чи ни лац, ко ји је уна пред огра ни ча вао ио на ко су жен 
из бор ме ђу струч ним рад ни ци ма. Сто га је од са мог по чет ка би ло из ве сно да ће се на овој 
збир ци мо ћи ан га жо ва ти из у зет но ма ли број би бли о те ка ра, па су се та ко Чур чи ћу и Ра до ва-
но ви ћу, од лич ним по зна ва о ци ма ста ре књи ге, при дру жи ла још са мо тро ји ца. Све је до дат но 
те жим чи нио и на чин ра да у Хи лан да ру, ко ји се од ви јао у бо рав ци ма ду гим по ме сец да на, 
што ни ка ко ни је мо гло при ја ти они ма ко ји ма је ма на стир ска ат мос фе ра би ла стра на, као ни 
они ма ко ји ни су мо гли или хте ли ускла ди ти сво је на ви ке са тим спе ци фич ним на чи ном жи-
во та. То ме се при дру жи ла и до бро по зна та со ци ја ли стич ка на ви ка нео д го вор ног план до ва ња, 
због че га је сав по сао, ка ко то че сто би ва, за ви сио од са ве сти рад ни ка. По што Чур чић ни је 
мо гао ре дов но од ла зи ти у Хи лан дар, ис по ста ви ло се да је све оста ло па ло на Јан ка Ра до ва но-
ви ћа (по ње го вим ре чи ма, Чур чић је оба вио огро ман по сао). Из ње го вих из ве шта ја се ви ди да 
је сам успе вао ура ди ти мно го ви ше но пре о ста ла тро ји ца; ње га је то озло је ђи ва ло, но мно го 
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ма ње од чи ње ни це да се, по све му су де ћи, тај не рад и не е фи ка сност ни су на ро чи то до ти ца-
ли ни ко га у На род ној би бли о те ци. Ра до ва но вић је ка та ло ги за ци ју (мно го ком пли ко ва ни ју од 
ра да на са вре ме ној књи зи) оба вљао чак и на соп стве ну ште ту, оста ју ћи сам у ма на сти ру и ван 
пред ви ђе них ро ко ва, што је ње го вом ру ко во ди о цу у Бе о гра ду због не че га на ро чи то сме та ло, 
иа ко је од то га мо гло би ти са мо оп ште ко ри сти (он је од Ра до ва но ви ћа из не ких не ра зу мљи вих 
раз ло га тра жио да се из Хи лан да ра вра ти за јед но са сви ма за Бе о град, да ту са ста ви из ве штај, 
па да се он да ако хо ће по но во вра ћа у Грч ку, што је у оно вре ме, због сла би јих мо гућ но сти 
пу то ва ња и стро жи јих усло ва ула ска на Атос, би ло ве о ма те шко из ве сти, да се не по ми њу и 
лич ни тро шко ви пу то ва ња ко је би у том слу ча ју мо рао под не ти). Упра во за хва љу ју ћи том ње-
го вом до бро во љач ком на по ру и упр кос оп струк ци ја ма, на уч на јав ност је ипак мо гла упо зна ти 
не што од Сред ње би бли о те ке, јер је Ра до ва но вић у два на вра та об ја вљи вао ка та лог де ло ва те 
збир ке.14 На жа лост, из гле да да ни то ни је по мо гло да стек не по што ва ње и за слу жи од го ва ра-
ју ћи ста тус. Ме ђу тим, чи ни се да је нај ве ћу пре пре ку до вр ша ва њу овог по сла пред ста вља ло 
скан да ло зно по на ша ње по је ди них рад ни ка На род не би бли о те ке ко је се на ста вља ло из го ди не 
у го ди ну и ве о ма са бла жња ва ло мо на хе, што је на кра ју до ве ло до гу бље ња по ве ре ња хи лан-
дар ског брат ства у њи хо ве до бре на ме ре, па су ко нач но мо ра ли да ти до зна ња да не ки ви ше 
не би тре ба ло да до ла зе у Хи лан дар. У зва нич ној до ку мен та ци ји о ра ду у Хи лан да ру, са чу ва ној 
у ар хи ви Би бли о граф ског оде ље ња На род не би бли о те ке Ср би је, о тим не по доп шти на ма не ма, 
на рав но, ни тра га, али Ра до ва но ви ће ви из ве шта ји, ко ји оди шу гор чи ном, при лич но де таљ но 
от кри ва ју шта се за и ста зби ва ло, не из бе га ва ју ћи ни име но ва ње глав них ви нов ни ка ра зних 
из гре да ко ји, по ње го вом ми шље њу, на но се сра мо ту и др жа ви и др жав ној уста но ви. Ње му је, 
осим то га, као ве о ма од го вор ном и скром ном чо ве ку сме та ло и што се на не рад ни ке тро ше то-
ли ке днев ни це, док се ње му бра ни чак и да о свом тро шку на док на ђу је њи хо ву ле ност. То је та-
ко тра ја ло до 1983. го ди не, кад је рад на Сред њој би бли о те ци пот пу но за у ста вљен: не мо гав ши 
ви ше из др жа ти та кав трет ман ни ти гле да ти шта се по Хи лан да ру чи ни, Ра до ва но вић пре ла зи у 
Бал ка но ло шки ин сти тут, а На род на би бли о те ка Ср би је оста је без је ди ног струч ња ка спо соб ног 
да се ба ви ста ром књи гом уоп ште.15 Иза ње га је, осим по ме ну тих ка та ло га у Ар хе о граф ским при
ло зи ма, остао оби ман рад ни ма те ри јал у об ли ку руч но пи са них ка та ло шких ли сти ћа, ве ли ким 
де лом већ ре ди го ва них и спрем них за штам пу. Но ви ше ни је би ло ни ко га ко би мо гао том по-
слу од го во ри ти. Ис по ста ви ло се да је у све му де ло вао из ве стан ду хов ни за кон ко ји не до пу шта 
да љу ди нео д го ва ра ју ћег ду хов ног на стро је ња, ко ји у сред њо ве ков не све то гор ске ма на сти ре 
ула зе као стра на те ла, до жи вља ва ју ћи бо ра вак у њи ма као при ли ку за рас пу сно про во ђе ње 
го ди шњег од мо ра, по лу че ика кво га успе ха у ра ду, ина че до бро вољ но при хва ће ном (иа ко се 
на кра ју кра је ва ра ди о струч ном по слу), али да за то ла ко успе ва ју уни шти ти рад по све ће ни ка. 

Ра до ва но ви ћев ка та ло шки ма те ри јал ста јао је та ко не так нут на Би бли о граф ском оде ље-
њу ви ше од де це ни је. Сâмо ње го во по сто ја ње мо ра ло је ве ро ват но иза зва ти гри жу са ве сти 
код ру ко во ди ла ца; ја сно је да ни ком ни је при ја ла не ла го да због нео кон ча ног по сла за ко ји је, 
уо ста лом, го ди на ма из два јан ве ли ки но вац, што би у нор мал ним окол но сти ма сва ка ко тре ба-
ло прав да ти (ма да прак са функ ци о ни са ња др жав них ин сти ту ци ја до да нас све до чи су прот-
но). Го ди не 1996, по во дом 800-го ди шњи це Хи лан да ра, по но во се по ја ви ла иде ја да се ка та лог 
Сред ње би бли о те ке до вр ши, а по што у На род ној би бли о те ци ни је би ло ни ког за то спо соб ног, 

14  Јан ко Ра до ва но вић, „Ру ске и ру мун ске штам па не књи ге XVII ве ка у Би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра“, Ар хе о граф ски при ло зи 
књ. 2 (1980): 229–325; Исти, „Ру ске књи ге XVI II ве ка штам па не гра ђан ском ћи ри ли цом из би бли о те ке ма на сти ра Хи лан да ра“, 
Ар хе о граф ски при ло зи књ. 6–7 (1984–1985): 355–423.

15  Ра до ва но вић је ина че у НБС (Би бли о граф ско оде ље ње) био за по слен на Срп ској би бли о гра фи ји књи га 1801–1867, па је ње го вим 
од ла ском го то во са свим за у ста вље на и ње на из ра да, да би би ла окон ча на тек 2019. (!), чи ме је на ста ла не по пра вљи ва и не на-
док на ди ва дво стру ка ште та. Ја сно је, да кле, да ни та да, као ни ка сни је, ру ко вод ство ове на ци о нал не ин сти ту ци је ни је има ло 
го то во ни ка квог осе ћа ја за рад на штам па ној ста рој књи зи ко ја пред ста вља, уз ру ко пи се и ра ну штам па ну књи гу, нај ва жни ји 
део ње не збир ке. Па ра док сал на и по губ на по ли ти ка осла ња ња на зна ња и спо соб но сти јед ног чо ве ка на ста вља се све до да нас. 
Не до ста так си стем ских ре ше ња све оста вља суд би ни, тј. во љи и ен ту зи ја зму по је дин ца, због че га се нај ва жни ји про јек ти оте жу 
у не до глед.
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по зив је опет упу ћен Ра до ва но ви ћу. Овај, ме ђу тим, ни ка ко ви ше ни је био во љан да се вра ћа 
у дру штво у ко је се ни ра ни је ни ка ко ни је мо гао укло пи ти и ко је је, по ње го вом ми шље њу, би-
ло не при ја тељ ски рас по ло же но пре ма ње му (што и ни је за чу ђе ње: до бар рад ник увек сме та 
не рад ни ци ма; из ме ђу ре до ва се да про чи та ти да је дис кри ми на ци ју тр пео и због свог та да 
не по пу лар ног те о ло шког обра зо ва ња). Осим то га, био је и све стан да би тре ба ло још мно го 
вре ме на про ве сти на те ре ну; ис по ста ви ло се да је у ме ђу вре ме ну не тра гом не стао и ве ли ки 
део ка та ло шких ли сти ћа оста вље них на чу ва ње у На род ној би бли о те ци Ср би је (!), због че га би 
те књи ге тре ба ло об ра ди ти ис по чет ка. Упр кос ло шим ис ку стви ма, на чел но је при хва тио (иа ко 
одав на већ ни је био у нај бо љим го ди на ма), али под усло вом да не иде за јед но са рад ни ци ма 
На род не би бли о те ке, ко ји су, уо ста лом, оску де ва ли у зна њу и спо соб но сти ма, па од њих ни-
је мо гао има ти ика кве ко ри сти.16 Иа ко је очи глед но да је Ра до ва но ви ћу би ло ве о ма ста ло да 
сво је де ло окон ча, на ово ме је на жа лост из на ма не по зна тих раз ло га та да и оста ло, па је ми-
сао о за вр шет ку ра да на овој збир ци по но во за ћу та ла, на це лу де це ни ју. Тек 2006. у Хи лан дар 
се за пу ти ла но ва гру па с на ме ром да се она ко нач но об ра ди; на рав но, но во вре ме до не ло је 
но ве по тре бе и но ву ме то до ло ги ју, па је тре ба ло по че ти прак тич но ис по чет ка, а олак ша ва ју-
ћа окол ност би ла је што се мо гао оби ла то кон сул то ва ти Ра до ва но ви ћев рад ни ма те ри јал, без 
ко је га мно ге књи ге без на слов них ли сто ва не би ни мо гле би ти иден ти фи ко ва не. Но, на том 
јед ном по ку ша ју је и оста ло, ова се еки па ви ше ни кад ни је по но во са бра ла, че му је ве ро ват но 
до при не ло оп ште не ис ку ство и не до ста так во ље код по је ди на ца, због че га је мо ра ло про ћи још 
јед но пот пу но ја ло во де се тле ће, да би се рад об но вио 2018, и то вр ло оп ти ми стич но – овај пут 
са са мо јед ним из вр ши о цем. Оста је да се ви ди да ли срп ска би бли о те кар ска за јед ни ца има 
до вољ но ка па ци те та, пре све га ду хов ног, да до вр ши рад на ба рем јед ном де лу на сле ђа хи лан-
дар ске све ти ње, за по чет пре 44 го ди не, у вре ме кад је онај ко ји ово пи ше тек тре ба ло да по ђе 
у шко лу, или ће Хи лан дар мо ра ти са че ка ти ка кав бо љи на род и бо ље би бли о те ка ре.

Ка ко год би ло, он ће на ста ви ти да жи ви са истим сми слом и ци љем с ко јим је про вео ових 
пр вих осам ве ко ва сво га под ви га, у не пре ста ној мо ли тви. Има ли бо ље илу стра ци је тог на чи на 
по сто ја ња од чи ње ни це да је у Сред њој би бли о те ци да нас са чу ва но пре ко три сто ти не псал-
ти ра, књи ге ко ја, ка ко на пи са уте ме љи вач ма на сти ра, „ни ка да не пре ста је“,17 књи ге с ко јом 
све по чи ње и све за вр ша ва, ко ју мо на си не ис пу шта ју из ру ку и из све сти, и ко ја од са мих 
по че та ка, већ два ми ле ни ју ма, об ли ку је мо на шки од нос пре ма Ство ри те љу и све ту? Бу де ли 
Хи лан дар про жи вео још мно ге ве ко ве, и бу ду ли се и да ље ко ри сти ле књи ге, би ће у ње му још и 
дру гих, но вих би бли о те ка о ко ји ма да нас и не са ња мо. Ду жност би бли о те ка ра је да увек, шта 
год да се зби ва, бу ду са пут ни ци и са рад ни ци Хи лан да ра, ме ста ода кле је срп ска књи га по те кла 
и ку да не пре ста но уви ре.

Из во ри и ли те ра ту ра:

1. Ar hi va Bi bli o graf skog ode lje nja Na rod ne bi bli o te ke Sr bi je (in ter ni do ku men ti).
2. Ka ta log knji ga na srp sko hr vat skom je zi ku od XVI II do XX ve ka. Be o grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 

1989–1990.
3. Ka ta log knji ga na bu gar skom i ru skom je zi ku: od XIX do XX ve ka. Be o grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 2004.

16  Јан ко Ра до ва но вић, Пи смо Гво зде ну Јо ва ни ћу (пред сед ни ку Хи лан дар ског са ве та), 10. IX 1983; Не да ти ра ни из ве штај, упу ћен 
ве ро ват но не ко ме из Хи лан дар ског са ве та, по свој при ли ци 1983. го ди не; Пи смо Бо шку Ђе ни ћу, 21. ІІ 1996. (ар хи ва Би бли о-
граф ског оде ље ња, ин тер ни до ку мен ти). На мер но из бе га ва мо на во ђе ње не при јат них по је ди но сти из Ра до ва но ви ће вих из ве-
шта ја, иа ко би оне од лич но илу стро ва ле свест вас пи та ни ка ко му ни стич ке Ср би је у би бли о те кар ској за јед ни ци и од нос пре ма 
кул тур ном на сле ђу соп стве них пре да ка, што је сва ка ко узрок та да шње про па сти овог про јек та.

17  Све ти Са ва, Са бра на де ла (Бе о град: СКЗ, 1998), 237.
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4. Mo skva –Sr bi ja, Be o gra d–Ru si ja, 1. Be o grad: Ar hiv Sr bi je; Мо сква: Глав ное ар хив ное упра вле ние го ро-
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Hi lan dar and Its "Mid dle Li brary"

Sum mary
The Library of the Hilandar Monastery is divided into three parts, physically separated based on different 
characteristics of the books classified according to the chronological and formal principles. The topic of this paper is 
the so-called "Middle Library" which has been, up to now, completely unknown to the public. 

The books of today’s Middle Library arrived in Hilandar in well-known ways: some were bought, and some were 
donated within the framework of a consecrated contributory tradition, not only by pious Serbs but also by Russians. 
Many of them come from personal monastic libraries, in accordance with the rule which says that the property 
of deceased monks remains in their monasteries. However, the Middle Library has a specificity that shows in the 
right light the Serbian-Russian spiritual symbiosis, which probably experienced its deepest expression on the Holy 
Mountain. Namely, a large number of books contain handwritten records clearly showing that they were, in the 
recent past (the nineteenth and the early twentieth century), Russian-owned, more precisely – that they were not 
in Hilandar: Russian names and surnames are clearly visible, not only of monks but also of laymen; entire sentences 
are written in Russian and many books have Russian seals, which clearly testifies that they were used in the prayer 
and liturgical practice of Russian churches and monks on Mount Athos. So, where did the Hilandar Monastery get 
the books with the seal of the Russian Athos cell of St. John Chrysostom, the Russian hermitage of St. Elijah, the 
Karyes hermitage of the Holy Trinity, etc.? All those cells and hermitages are, in fact, the property of Hilandar from 
ancient times, but due to the decline of Serbian monasticism, they have been abandoned in the meantime; since the 
eighteenth century, they have been slowly inhabited by Russian monks, who became the most numerous on the Holy 
Mountain until the First World War. However, after the October Revolution, the Russian monastic order of Mount 
Athos experienced a huge decline, so over time, those cells were left without inhabitants. What was left behind, in 
this case – books, was transferred to Hilandar by the right of ownership and placed mostly in the Middle Library, 
whose collection was thus significantly enriched both in quantity and content, strengthening its Russian character.

The Middle Library contains mainly books of Russian origin, printed in the Church Slavic language, in the period from 
the seventeenth to the twentieth century. They are mostly liturgical, but a significant part is made up of books to 
read. A small part of the collection is in Russian civil Cyrillic, and as a sub-collection, there are also Serbian books of 
the eighteenth century.

This paper describes, in brief, the component parts of the Middle Library and their basic elements, and presents a 
short history of the processing of its book collection, since the seventies of the last century.  

Keywords: Hilandar Monastery, Middle Library, Russian books, liturgical books, Church Slavonic language, Serbian 
books of the eighteenth century, National Library of Serbia, librarians
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