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ДАНАШЊЕВОЈВОДИНЕ
Сажетак: У ра ду се да је кра так пре глед сред њо ве ков них би бли
о те ка на тлу да на шње Вој во ди не. На осно ву из во ра, али и не ких 
оста та ка, од но сно књи га и ру ко пи са ко ји су и да нас по хра ње ни 
у би бли о те ка ма, са си гур но шћу се мо гу ис та ћи три би бли о те ке. 
Јед на је у бо га тој и слав ној ци стер цит ској опа ти ји на Пе тро ва
ра ди ну, дру га се на ла зи ла у Ба чу ко ји је био ре не сан сни цен тар ју га 
Угар ске. Кра јем сред њег ве ка, на се ља ва њем све ве ћег бро ја Ср ба 
и ма на стир Кру ше дол имао је сво ју би бли о те ку. Осим ових по сто
је не ке ин ди ци је да је би бли о те ку имао још у XI ве ку и ви зан тиј
ски и бе не дик тин ски са мо стан у Ма ро шва ру, од но сно у да на шњем 
Бана ту. Из Ба ча и Кру ше до ла и оста ло је по не ко ли ко књи га ко је 
ће би ти пред ста вље не. 

Кључне речи: Бач, Кру ше дол, Пе тро ва ра дин, би бли о те ке, 
Угарска, сред њи век

Већ од до ба пр вог угар ског хри шћан ског кра ља Све тог Сте
фа на по че ле су да се осни ва ју би бли о те ке у мла дој угар ској 
кра ље ви ни. Пр ва и до да нас нај ста ри ја би бли о те ка је у нај
ста ри јем бе не дик тин ском са мо ста ну у Па нон хал ми. То ком 
ви ше сто лет ног по сто ја ња ове зна чај не сред њо е вроп ске 
др жа ве на ста ја ле су и не ста ја ле број не би бли о те ке. Ни ју
жна Угар ска, ко јој је у сред њем ве ку при па дао и про стор 
да на шње се вер не срп ске по кра ји не Вој во ди не, ни је би ла 
за о би ђе на у том сми слу. На жа лост, за ово под руч је по да
та ка је сра змер но ма ло. За си гур но зна мо за по сто ја ње три 
би бли о те ке: у ци с тер цит ском са мо ста ну у Пе тро ва ра ди ну, 
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у Ба чу, где је сто ло вао ве ли ки ху ма ни ста над би скуп Пе тар 
Ва ра ди и у срп ском пра во слав ном ма на сти ру Кру ше до лу 
ко ји су осно ва ли срем ски Бран ко ви ћи 1508. го ди не. Што се 
ти че књи жног фон да не што по да та ка по сто ји са мо за Бач 
и Кру ше дол, док је пе тро ва ра дин ски по пис књи га пот пу но 
не по знат. 

Ме ђу тим, на по чет ку вре ди по ме ну ти јед ну прет по став ку 
из не ту у ма ђа р ским на уч ним кру го ви ма да је и на тлу Ба
на та по сто ја ла од ра ни је јед на би бли о те ка и то у Ма ро шва
ру. На и ме, за про сто ре да на шњег Ба на та ве зу је се де лат ност 
Све тог Гер хар да/Ге лер та, ве не ци јан ског бе не дик тин ца и 
про по вед ни ка хри шћан ства у Угар ској. Ра ди се о јед ној од 
нај и стак ну ти јих лич но сти ра ног хри шћан ства у Угар ској и 
пр вом би ску пу Ча на да од 1030. го ди не, ка да је уста но вље
на ова би ску пи ја ко ја је то ком сред њег ве ка об у хва та ла и 
под руч је да на шњег Ба на та. За ни мљи во је по ме ну ти да је на 
тлу Ба на та у Оро сла мо шу (да на шње Ба нат ско Аран ђе ло во) 
по сто јао грч ки (ви зан тиј ски) ма на стир у ко ји је сам Ге лерт 
пре се лио ове ка лу ђе ре из Ма ро шва ра, де се то ри цу њих на 
че лу са игу ма ном. У ре че ном пак Ма ро шва ру на се лио је бе
не дик тин це, ко ји ма је и сам при па дао. Био је ван ред но обра
зо ван чо век иза ко га је оста ло са мо јед но са чу ва но и да нас 
по зна то де ло, под на сло вом De li be ra tio su pra hymnum tri um 
pu e ro rum. У на у ци по сто ји ми шље ње да је сам Ге лерт, бу
ду ћи Ве не ци ја нац, знао мо жда и грч ки је зик, те да је чи тао 
и не ку дру гу вер зи ју Би бли је осим Вул га те. По је ди ни сма
тра ју да је, иа ко за то не по сто је ди рект не по твр де, сво је 
обра зо ва ње сте као у би бли о те ка ма у Ве не ци ји, али и Ча на
ду, Ма ро шва ру, па чак и да је имао до ди ра са би бли о те ком 
ви зан тиј ских мо на ха у Оро сла мо шу. На ње го во де ло ути
цај су из вр ши ла и де ла Псе у доДи о ни си ја Аре о па ги те. Због 
све га то га, по сто ји са свим оправ да на прет по став ка, иа ко без 
ди рект них из вор них по твр да, да је и та да шња, тек осно ва
на, би ску пи ја у Ча на ду, има ла сво ју би бли о те ку али да су је 
посе до ва ли и ви зан тиј ски ма на сти ри на тлу Ба на та.1

Је дан од нај у глед ни јих са мо ста на на тлу чи та ве Угар ске, а 
сва ка ко нај зна чај ни ји ри мо ка то лич ки кон вент на про сто
ру да на шње Вој во ди не у сред њем ве ку би ла је ци стер цит
ска опа ти ја на Пе тро ва ра ди ну по све ће на Све тој Ма ри ји, 

1 Упо ре ди ти: де таљ ни је раз ма тра ње са бо га том из вор ном гра ђом и ли те
ра ту ром код: Ne merkényi, Е. (2004) La tin clas sics in me di e val Hun gary: 
ele venth cen tury, De bre cenBu da pest: CEU Press, рp. 8390. Што се би
о гра фи је Све тог Ге лер та ти че, осим број них де ла на ма ђар ском је зи ку 
ви де ти: Ca net ti, L. (2000) Ge rar do di Csanád, in: Di zi o na rio Bi o gra fi co 
de gli Ita li a ni, Vo lu me 53, 29. мај 2020. http://www.trec ca ni.it/en cic lo pe dia/
ge rar dodi csa nad_%28Di zi o na rioBi o gra fi co%29/ са ве ли ким бро јем би
бли о граф ских је ди ни ца на свет ским је зи ци ма. 
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односно са мо стан по знат као Be la fons. То ком ско ро три ве ка 
узбу дљи ве исто ри је овог са мо ста на мо гу се из дво ји ти број
не за ни мљи ве епи зо де. Ова је опа ти ја би ла на да ле ко по зна
та по про из вод њи ква ли тет ног срем ског ви на ко је су чак и 
из во зи ли. Ко ли ко је ова опа ти ја би ла бо га та све до чи да се 
за ње не при хо де и по ло жај ње ног опа та бо рио чак и чу ве
ни кар ди нал Ро дри го Бор џи ја, по то њи па па Алек сан дар VI. 
Пе тро ва ра дин ски опат је, по из во ри ма, био до вољ но бо гат 
и угле дан да је мо гао да опре ми чи та ву јед ну бан де ри ју ко
ја је има ла да се су ко бља ва са Тур ци ма. Осим Бор џи је, у 
исто вре ме, за овај кон вент се за ла гао по себ но и ве ли ки ху
ма ни ста и ка лоч кобач ки над би скуп Пе тар Ва ра ди, о ко ме 
ће не што ка сни је би ти ре чи у кон тек сту Ба ча. Ова опа ти ја 
уни ште на је тур ским осва ја њи ма у ле то 1526. го ди не, све га 
ме сец да на пре мо хач ке ка та стро фе.2

Упра во у вре ме ре че не бор бе чу ве ног Бор џи је и над би ску па 
Пе тра Ва ра ди ја да ти ра и ин вен тар, од но сно по пис до ба ра у 
вла сни штву опа ти је Све те Ма ри је на Пе тро ва ра ди ну. Да ту је 
се у 23. де цем бар 1495. го ди не и но си на зив Re gi strum fac tum 
vi ce si ma ter tia die men sis De cem bris su per res et bo na ec cle sie 
be até Vir gi nis Be le fun da tis Pe tri wa ra di en sis. По пи са ни су ли
тур гиј ски пред ме ти, за тим ра зни објек ти ко ји се сва ко днев
но ко ри сте, али и жи вот не на мир ни це, сто ка, као и до бра 
не ког утвр ђе ња Њаш, али и са мог пе тро ва ра дин ског утвр
ђе ња. За ни мљив је и по мен са та ко ји је по слат на по прав ку 
Фа би ја ну у Пе шту. По ред све га ре че ног, у овом за ни мљи вом 
ин вен та ру на ла зи се и по мен књи га. На жа лост, ма ло на сло
ва се зна, и у пи та њу су углав ном до бро по зна те књи ге за 
цр кве ну упо тре бу. Ни ти је дан при ме рак из ове би бли о те ке 
ни је са чу ван до да нас, ве ро ват но су уни ште не турским осва
ја њем или не ким ка сни јим по хо ди ма и по харама оста та ка 
овог не ка да углед ног са мо ста на. 

Што се књи жног фон да ти че, ево шта је еви ден ти ра но у 
инвен та ру: 

Item di ver si et ali qua in vo lu mi ni bus an ti qu is si mi et in ve te
ra ti LXVI I IIукуп но 69 раз ли чи тих при ме ра ка књи га. На
жа лост не ја сно је ко је су те ста ре књи ге, ве ро ват но де ла 
Све тих Ота ца, по себ но уте ме љи те ља ци стер цит ско га ре
да, као и не ки ан тич ки ау то ри и на рав но пре све га ра зна 

2 О исто ри ји ове опа ти је упо ре ди ти: Her vay, L. F. (1984) Repertоrium hi
sto ri cum Or di nis Ci ster ci en sis in Hungаria, Ro ma: Edi ti o nes Ci ster ci en ses, 
рр. 133140; Takács, M. (1989) A bélakúti/péterváradi cis zter ci mo no stor, 
Újvidék: Fo rum, рр. 1150; око бор би за ју рис дик ци ју над опа ти јом на 
Пе тро ва ра ди ну ви де ти: Pa u lo vić, R (1953) Bor ba ka loc kog nad bi sku pa 
Pe tra Va ra di ja za Pe tro va ra din sku tvr đa vu, Zbor nik Ma ti ce srp ske, Se ri ja 
društve nih na u ka 6, No vi Sad: Ma ti ca srp ska, str. 88111. 
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из да ња Би бли је и дру гих цр кве них де ла. Бу ду ћи да је овај 
за пис дат су мар но, а да ни јед на књи га ни је са чу ва на, зна 
се, да кле, са мо број основ ног књи жног фон да. 

Item ci sta cum ali qu i bus lit te ris in stru men ta li bus – по ред 
ових пи са ма по ме нут је и олов ни пе чат. Иа ко ни је ди
рект но ве за но за ову те му вре ди по ме ну ти да је овај кон
вент, као уо ста лом и сви углед ни ји ма на сти ри у Угар ској 
у сред њем ве ку, био ме сто јав не ве ре. Са мим тим, имао је 
сво ју ар хи ву у ко јој су се чу ва ли број ни до ку мен ти. 

Item mis sa lia de par ga me no VI II – осам ми са ла на пер
гамен ту;

Item ewan ge li za ri um I – је дан при ме рак еван ђе ли ста ра;

Item epi sto la ri um I – је дан епи сто лар (апо стол, са др жи 
апо стол ске по сла ни це ко је се чи та ју на бо го слу же њи ма);

Item mor ti ro lo gi um I – Пра вил но би тре ба ло mar ti ro lo gi um, 
мар ти ро лог, књи га са све ти те љи ма Ри мо ка то лич ке цр кве; 

Item breviárium de pa pi ro I – је дан при ме рак бре ви ја ра у 
па пи ру. 

Пре ма овом по пи су и у са мој цр кви се на ла зи ло не што 
књи га, на рав но пре све га ли тур гиј ске са др жи не. То су би
ли: 

Item an tip ho na ria de par ga me no V – пет ан ти фо на ри ја на 
пер га мен ту;

Item gra du a lia in par ga me no III – три гра ду а ла, та ко ђе на 
пер га мен ту;

Item psal te ria in par ga me no III – три псал ти ра на пер
гамен ту;

Item co lec ta ri um in par ga me no I – Col lec ta ne us/Co lec ta ri um 
је та ко ђе вр ста цр кве не књи ге ко ја се ко ри сти при ми сним 
про сла ва ма. У Пе тро ва ра ди ну је по сто јао је дан на пер га
мен ту по овом по пи су;

Item lec ti o na lia in par ga me no II – Је дан при ме рак лек ци о
на ра на пер га мен ту. 

Да кле, ви дљи во је да од књи га за ко је се зна на слов, су све 
по све ће не сва ко днев ној бо го слу жбе ној упо тре би. На жа
лост, њи хо ву ле по ту, илу ми на ци је, по вез и це ло ку пан из глед 
и са др жај, оста ће за у век не по зна ти.3

3 До ку мент са мог ин вен та ра је об ја вио и опи сао: Ras ztik, T. A Рéterváradi 
apátság leltára 1495ből. (Adalékok középko ri cis zter ci mo no sto ra ink anyagi 
kultúrájához), in: Tanulmányok Bor sa Iván tis zte letére, ed. Csu ko vits, E. 
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На тлу да на шње Вој во ди не, у Бач кој и Сре му, по сто ја ле су 
још две би бли о те ке, од чи јег књи жног фон да по сто је и да
нас не ки оста ци би ло ру ко пи сних, би ло штам па них књи га. 
Ка ко је ово под руч је до и ста то ком це ло куп не сво је исто ри
је би ло про стор про жи ма ња на ро да, др жа ва и кул ту ра, то 
је још ин те ре сант ни ја чи ње ни ца да су ме ђу пре о ста ле две 
би бли о те ке јед на ко ја је би ла при ка те дра ли ри мо ка то лич
ке над би ску пи је у Ба чу, док је дру га би ла пр ва срп ска би
бли о те ка уз нај ста ри ји фру шко гор ски ма на стир Кру ше дол. 
Би бли о те ка у Ба чу ве за на је за све стра ну ре не сан сну лич
ност над би ску па Пе тра Ва ра ди ја, док су за Кру ше дол би ли 
ве за ни на след ни ци и уте ме љи ва чи срп ске кул ту ре у Сре му, 
ди на сти ја Бран ко ви ћа. Хро но ло шки ста ри ја је би бли о те
ка у Ба чу, а бу ду ћи да је ма ње по знат, на по чет ку ће би ти 
неколико ре чи о по ми ња ном над би ску пу Ва ра ди ју. 

Пе тар Ва ра ди је ро ђен нај ве ро ват ни је 50их го ди на XV сто
ле ћа, а и он и ње го ва бра ћа Па вле и Ма ти ја оства ри ли су зна
чај не цр кве не и све тов не ка ри је ре, а по ро ди ца је мо гу ће би
ла пле мић ког по ре кла, на шта упу ћу је јед на по ве ља из 1480. 
го ди не. Пе тар је де тињ ство и мла дост про вео у Ве ли ком 
Bарадину, где је мо жда и ро ђен за то је ве ро ват но имао пре
зи ме Ва ра ди. Ста са вао је уз та мо шњег би ску па и углед ног 
ба ро на и ре не сан сног ин те лек ту ал ца Ива на Ви те за и сти цао 
обра зо ва ње у он да шњем зна чај ном ху ма ни стич ком цен тру 
Угар ске. Ка да је Иван Ви тез 1465. го ди не по стао остро гон
ски над би скуп по вео је и та да већ ка но ни ка Пе тра са со бом. 
За хва љу ју ћи овим при хо ди ма и пре бен да ма од ка но ни ка
та, као и све срд ној по мо ћи над би ску по вој, Пе тар Ва ра ди је 
оти шао на сту ди је у Бо ло њу где је сту ди рао ка нон ско пра во, 
ре то ри ку и по ли ти ку. По по врат ку са сту ди ја за по че ла је ње
го ва по ли тич ка и цр кве на ка ри је ра. Пр во је по стао се кре тар 
кра љев ске кан це ла ри је, ве ро ват но око 1474. го ди не, а за тим 
све до 1480. го ди не је од кра ља до био низ по се да у че ти ри 
жу па ни је (ба рањ ској, ву ков ској, ке ре шкој, шо мођ ској), а од 
па пе низ цр кве них функ ци ја, по став ши вр ло угле дан, али и 
бо гат. По стао је нај пре пре по зит Ђу ла фе хер ва ра, као и опат 
две вр ло бо га те и слав не угар ске опа ти је Сен тјоб и Ду на
фел двар. Вр ху нац ње го ве цр кве не ка ри је ре усле дио је пре 
5. сеп тем бра 1480. го ди не, јер од та да је Пе тар Ва ра ди иза
бра ни ка лоч кобач ки над би скуп, а то је ко нач но по твр дио 
и па па Сикст IV 16. фе бру а ра 1481. го ди не. Не пу них ме сец 
да на ка сни је по слао му је и па лиј, а две го ди не ка сни је и 

(1998), Bu da pest: Magyar országos levéltár, pp. 197216, на ро чи то стр. 
204, 210, 215216, где су по пи са ни за ову те му бит ни пред ме ти. Ко мен
та ри и опис по је ди них вр ста ли тур гиј ских књи га у глав ном тек сту су од 
стра не ау то ра овог при ло га. 
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кар ди нал ски ше шир. Успо ном над би ску па Ва ра ди ја и Бач 
је по стао зна чај но ме сто, не са мо као кон ка те дра ла ње го
ве над би ску пи је, већ је Бач био го то во стал на ре зи ден ци ја 
Пе тра Ва ра ди ја. Об но вље на је твр ђа ва, те је Бач по стао не 
са мо ду хов ни, не го и кул тур ни цен тар, као и јед но од сре ди
шта ре не сан се у Угар ској. На по ме ни мо да је Ва ра ди био и 
у су ко бу са кра љем Ма ти јом Кор ви ном, чак и у за ро бље ни
штву и на кон кра ље ве смр ти је вра ћен на сво ју по зи ци ју. На
кон 1490. го ди не ор га ни зо вао је и од бра ну ју жних гра ни ца 
Угар ске од Ту ра ка, а пре ми нуо је 1502. го ди не.4

Што се пре о ста лих књи га из ње го ве би бли о те ке ти че, а то 
је у фо ку су на шег ра да, у пи та њу је сле де ћих не ко ли ко на
сло ва ко ји су са чу ва ни или оста ли по зна ти. Хро но ло шки 
нај ста ри ја са чу ва на књи га из би бли о те ке над би ску па Пе тра 
Ва ра ди ја је су Пи сма Све тог Хи је ро ни ма, од но сно Је ро ни
ма, у ори ги на лу Hi e ronymu s , Epi sto lae, Pars I, ed. Jo han nes 
An dre as, Ro mae, Pan nartz, 1476; Pars II, Ro mae, La u er, 1479. 
У пи та њу је, као што се на зи ре из на сло ва, дво том но де ло, 
чи ји је пр ви том штам пан 1476. го ди не од стра не Ар нал да 
Па нар ца (ко ме је ово би ло и по след ње де ло ко је је штам
пао), а дру ги три го ди не доц ни је од сра не Ге ор ги ја Ла у е ра, 
оба штам па ра су де ло ва ла у Ри му. На по чет ку пр вог то ма 
на ла зи се и пред го вор још јед ног кла си чног ау то ра – Ру фи на 
Акви леј ског. Исто ри ја и ме сто где се ова књи га да нас на ла зи 
су пот пу но не по зна ти. Ову књи гу от крио је Еле мир Вар ју 
1910. го ди не у ау кциј ском ка та ло гу ку ће Jo seph Bayer &Co. 
у Франк фур ту, где је и на слов на стра на ове књи ге при ка
за на. На њој је Ва ра ди јев грб5, али је на сли кан и ше шир, 
због че га се сма тра да је књи га до шла у ње го во вла сни штво 

4 Од ње го вих би о гра фи ја и ве о ма обим не ли те ра ту ре о овој лич но сти 
упу ћу је мо на две нај све о бу хват ни је, у ко ји ма је са бра на сва ли те ра ту ра 
и до ступ ни из во ри, то је: Udvardу, J. (1991) A ka loc sai érse kek éle traj za 
(1000–1526), Köln: Görres Ge sellschaft, рр. 335402; и у нај но ви је вре ме 
ње го ва нај ком плет ни ја би о гра фи ја: Véber, J. (2016) Két kor szak határán, 
Váradi Péter hu ma ni sta főpap, ka loc sai érsek pályaképe, PécsBu da pest: 
Krónosz kiadóMagyar történel mi társulat, рр. 12145; бу ду ћи да су ова де
ла на ма ђар ском је зи ку, те ни су до ступ на ши рој пу бли ци по сто ји кра так 
би о граф ски осврт на не мач ком: Csa po diGárdonyi, К. (1977) Die Re ste 
der Bi bli ot hek ei nes un ga rischen Hu ma ni sten, Pe ter Váradi, Gu ten berg Ja
hr buch, Bd. 52. Ma inz: Gu ten bergGe sellschaft, р. 363, а у нај но ви је вре ме 
и на срп ском је зи ку: Стој ков ски, Б. Би бли о те ка ка лоч кобач ког над би
ску па Пе тра Ва ра ди ја, Ан ти ка и са вре ме ни свет да нас, збор ник ра до ва, 
ур. Ма риц ки Га ђан ски, К. (2016), Бе о град: Дру штво за ан тич ке сту ди је 
Ср би је, стр. 313316.

5 Грб над би ску па Пе тра Ва ра ди ја је пла восре бр ни штит, где се на гор
њем (пла вом де лу) на ла зе две злат не зве зде, а на до њем де лу љи љан. 
Из над овог гр ба на ла зи се над би скуп ски про це сиј ски крст: Véber, J. 
(2006) Váradi címer használatáról Tu rul 79, Bu da pest: Magyar Történel mi 
Társulat, рр. 7578. 
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у вре ме ка да је по стао кар ди нал, ма да има ми шље ња да је 
шешир над би скуп ски и да у то вре ме ни су би ла утвр ђе на 
пра ви ла но ше ња са мих ше ши ра. Пи сма овог ве ли ког рим
ског пи сца и хри шћан ског све ти те ља би ла су ве о ма по пу
лар на у сред њем ве ку, и ху ма ни сти су их вр ло ра до чи та
ли, а сам Је ро ним је имао ве ли ки ути цај на сред њо ве ков ну 
културу уоп ште, као и на цр кву.6 

Хро но ло шки сле де ћа књи га је ин ку на бу ла The ophylac tus 
[Pse u do at ha na si us]: Enar ra ti o nes in epi sto las S. Pa u li у Ри му 
1477. го ди не код Ха на. Да нас се ово де ло чу ва у Бо дле ан ској 
би бли о те ци у Окс фор ду, и на њој се на ла зи грб над би ску па 
Пе тра Ва ра ди ја. Већ као што се да за кљу чи ти из на сло ва, 
у пи та њу су ко мен та ри на по сла ни це Све то га апо сто ла Па
вла са ко мен та ри ма ар хи е пи ско па Те о фи лак та Охрид ског 
(1050–1107), а ко је се при пи су ју Све том Ата на си ју. Ов де је 
у пи та њу да ка ко ла тин ско из да ње у пре во ду са грч ког је зи ка 
од стра не при о ра цр кве Све тог Бал би на у Ри му и би бли о те
ка ра Хри сто фо ра де Пер со не.7

У би бли о те ци у Ба чу би ло је по хра ње но и сле де ће зна чај
но сред њо ве ков но де ло, штам па но у Ве не ци ји код Јен со
на 1479. го ди не. У пи та њу су Gre go ri us IX, Dec re ta les cum 
glos sa Ber nar di Par men sis, јед но од нај бит ни јих де ла (ком
пи ла ци ја) из обла сти ка нон ског пра ва у сред њем ве ку, али 
и у са вре ме ном пе ри о ду све до да нас. У на сло ву спо ме ну ти 
па па Гр гур IX је на овом по ло жа ју био у пе ри о ду од 1227. 
до 1241. го ди не, из у зет но је ва жан због осни ва ња ин кви зи
ци је и ши ре ња до ми ни кан ског и фра ње вач ког ре да. За вре ме 
овог па пе до ми ни ка нац Рај мунд од Пен ја фор та је са ста вио 
Li ber dec re ta li um ex tra Dec re tum va gan ti um или кра ће Li ber 
ex tra (va gan ti um), по зна то под име ном Dec re ta les ко ја је за
вр ше на 1234. го ди не. У овом спи су је де фи ни са на цен трал
на уло га пап ства у прав ном по рет ку Ри мо ка то лич ке цр кве и 
пред ста вља ју окон ча ње обим ног по сла ко је је за по чео још 
Гра ци јан сре ди ном XII ве ка. Де кре та има укуп но 195, а од
но се се ве ћи ном на кри вич но, про це сно и гра ђан ско ка нон
ско пра во. Ово де ло са др жи и од лу ке број них кон ци ла, као и 
ра зноврсне пап ске де кре те.8 

6 Hof mann, Е. (1992) Régi magyar bi bli o fi lek, Hasonmás kiadás és újabb ada
tok szer kes ztet te We hli, T. Bu da pest: МТА Мűvészettörténe ti kutatóintézet, 
рр. 131134; Udvardу, J. нав. де ло, р. 382; Csa po diGárdonyi, К. нав. де ло, 
рр. 365, 367; Véber, J. нав. де ло, стр. 111. 

7 Csa po diGárdonyi, K. нав. де ло, стp. 367; Véber, J. нав. де ло, стp. 117; 
Стој ков ски, Б. нав. де ло, стр. 317 са би о гра фи јом де Пер со не. 

8 О са мом де лу, ње го вом исто ри ја ту и зна ча ју упо ре ди ти основ не по дат ке 
код: Po well, J. M. (2002) Dec re ta les, New Cat ho lic Encyclo pe dia, Vol. 6, 
FriHoh. De tro itNe w York: Ga le, рр. 495498 са до дат ном ли те ра ту ром. О 
па пи Гр гу ру IX ви де ти: Ba utz, F. W. Gre gor IX Papst, Bi o grap hischBi blio



144

БОРИС СТОЈКОВСКИ

Је дан при ме рак овог зна ме ни тог де ла при па дао је и над би
ску пу Пе тру Ва ра ди ју о че му све до чи и ње гов грб ко ји се ту 
не ка да на ла зио на на слов ној стра ни овог ру ко пи са, а ко ји је 
ка сни је пре цр тан. Са ма књи га је на ста ла у ра ди о ни ца ма се
вер но и та ли јан ских мај сто ра у ти пич но ре не сан сном сти лу, 
али су илу ми на ци је из гле да ра ђе не у Бу ди му код истих мај
сто ра код ко јих је илу стро ва но и чу ве но де ло Бре ви ја ри јум 
До ми ни ка Кал ман че хи ја. На гр бу се не на ла зе зна ци над
би скуп ско га до сто јан ства, што се до во ди у ве зу са спо ром 
ко ји је око ове ка те дре имао Пе тар Ва ра ди са Јо ва ном Ара
гон ским, а ко ји је го то во исто вре ме но же лео да за у зме ову 
ва жну цр кве ну функ ци ју, због че га је од ло же но име но ва ње 
Ва ра ди ја. Из гле да да је и илу ми на ци ја ове књи ге вр ше на 
упра во у вре ме ка да се још ни је зна ло са пу ном си гур но шћу 
да ли ће Пе тар Ва ра ди и по ста ти над би скуп. Ве ли ка вред
ност је што се на овој књи зи на ла зи низ ко мен та ра Пе тра 
Ва ра ди ја, а је дан се по себ но из два ја. На и ме, крај за пи са ко ји 
го во ри о не до стој ном жи во ту пре ла та, Пе тар Ва ра ди је до
пи сао свој ко мен тар In Hun ga ria no stri epi sco pi qu id me ren tur, 
le ge hicУ Угар ској шта за слу жу ју на ши би ску пи ов де про
чи тај! Дру га за ни мљи вост је сте да је ова књи га от кри ве на 
тек 1980. го ди не, а чу ва се у збир ци ста рих и рет ких књи га 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке Ло ранд Етвеш у Бу дим пе шти.9 

Две књи ге из Ва ра ди је ве бач ке би бли о те ке от кри ве не су у 
гра ду Клу жу, у да на шњој Ру му ни ји, од стра не ру мун ско
ма ђар ског исто ри ча ра Жиг мун да Ја коа 1958. го ди не. Јед на 
пред ста вља ко мен та ре на це лу Би бли ју и књи га је штам па на 
1481. го ди не у Нир нбер гу од стра не Ан то на Ко бер ге ра. Ау
тор ових ко мен та ра је фра ње вац Ни ко ла де Ли ра и књи га је 
по зна та као Po stil la од но сно Po stil la su per to tam Bi bli am. Ова 
ле па књи га је бо га то укра ше на са ни зом ми ни ја ту ра и илу
стра ци ја, као и пу но сти ли зо ва них ини ци ја ла. На овој књи зи 
на ла зи се и до бро пзна ти лик кра ља Со ло мо на, а по сто ја ло 
је ми шље ње да је овај лик на чи њен по узо ру на над би ску
па Пе тра Ва ра ди ја. Дру га књи га  је по зна та Na tu ra lis Hi sto
ria ве ли ког рим ског уче ња ка Пли ни ја Ста ри јег, штам па на у 
Пар ми исте 1481. го ди не, у штам па ри ји код Пор ти ли ја. Ово 
је де ло би ло укра ше но цве ћем ко је је ли чи ло на љи ља не ко ји 
су се на ла зи ли у гр бу Пе тра Ва ра ди ја. Ову књи гу по ми њао 

grap hisches Kir chen le xi kon, 2 еd. Ba utz, F. W. (1990), Hamm: Ba utz, cols. 
рр. 317–320.

9 Књи га се чу ва да нас под сиг на ту ром Gre go ri us IX. pa pa Dec re ta les, EL TE 
Egyete mi Könyvtár, Inc. 65; Véber, J. нав. де ло, стр. 112115 са до дат ном 
ли те ра ту ром; Стој ков ски, Б. нав. де ло, стр. 318319 са ли те ра ту ром. 
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је и Фи ли по Бе ро ал до, код ко га су се шко ло ва ли шти ће ни ци 
над би ску па Ва ра ди ја.10

На ред на књи га ко ја је би ла у вла сни штву Пе тра Ва ра ди ја у 
Ба чу је ла тин ски пре вод Мој си је вог жи во та чи ји је ау тор 
је дан од нај ве ћих ка па до киј ских све тих ота ца ра не Цр кве 
Све ти Гри го ри је Ни ски. Ово де ло је по себ но има ло ве ли
ки углед у мо на шком све ту у це лој хри шћан ској ва се ље ни, 
сто га је би ло ра до чи та но и ме ђу ри мо ка то лич ким ре дов ни
ци ма. Ау тор овог ла тин ског пре во да је Ге ор ги је Тра пе зунт
ски, је дан од Ви зан ти на ца што су још пре па да Ца ри гра да 
оти шли у Ита ли ју. Он је пре шао на ри мо ка то ли чан ство још 
1426. го ди не и по стао углед ни ху ма ни ста, при ја тељ ита ли
јан ских ре не сан сних де лат ни ка, као и вла да ра и па па. Овај 
ма ну скрипт је пи сан на пер га мен ту, по лу кур зи вом, укра шен 
бе лим фи рен тин ским укра си ма у об ли ку пле те них ло за, и 
на ње му се на ла зи за нас из у зет но ва жан да тум Bac hie XII. 
oc to ber 1495, што све до чи да је књи га до и ста и би ла на тлу 
да на шње Вој во ди не. Иа ко је на пи са но знат но ра ни је, тад је 
при сти гло у Бач ве ро ват но. Књи гу је от кри ла Еди та Хоф ман 
у Бо ло њи, по нај ви ше за хва љу ју ћи Јо зе фу Фо ге лу, ко ји се 
до ста ба вио исто ри јом угар ских би бли о те ка и оно вре мених 
књи га. 11

Сва ка ко нај по зна ти ја и нај дра го це ни ја књи га из ове би бли
о те ке и је ди на ко ја је у по сед Пе тра Ва ра ди ја до шла на кон 
ње го вог пу шта ња на сло бо ду је сте Mis sa le se cun dum cho rum 
al me ec cle sie Stri go ni en sis. Ова ин ку на бу ла се да нас чу ва у 
Др жав ној Се че њи је вој би бли о те ци у Бу дим пе шти, на бу
дим ској твр ђа ви. Овај ми сал, од но сно ли тур ги кон на стао 
је за ка те дра лу у Остро го ну, a Ве не ци ји га је ре че не 1498. 
го ди не штам пао Ђо ва ни Спа је ри, од но сно de Spi ra. У из ра
ди овог ми са ла је уче ство вао и бу дим ски би бли о те кар оно га 
вре ме на Јо ван Пап. Mis sa le Stri go ni en se Пе тра Ва ра ди ја је 
по зла ће на књи га, ко ја са др жи укуп но 250 стра на пер га мен та 
пи са них го ти цом. Што се ње не са др жи не ти че, вре ди по ме
ну ти да се у њој на ла зи и про сла ва са мо Све тог Па вла, ко ме 
је и ка те дра ла у Ба чу би ла по све ће на, а не ка ко је уо би ча је но 
и че сто за јед нич ко ми сно сла вље дво ји це апо сто ла – Све
тих Пе тра и Па вла. Бе ле шке на са мој ин кунабули све до че 

10 Jakó, Zs. (1958) Váradi Péter könyvtárának töredéke Kolozsvárott, Magyar 
könyvsze mle, 74. évf. 5. foly. 4. sz., Bu da pest: MTA BTK Irodalomtudományi 
Intéze teOrszágos Széchényi Könyvtár, рp. 345350; Véber, J. нав. де ло, 
стр. 111. 

11 Csa po diGárdonyi, К. нав. де ло, стр. 367; Stoj kov ski, B. Egy bizánci 
könyv a reneszánszi Bácson, in: A Magyar tudomány na pja a Délvidéken, 
еd. Szalma, J. (2011), Újvidék: Vajdasági magyar tudományos társaság,  
pр. 259267.
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о од ре ђе ним спе ци фич но сти ма ли тур гиј ског жи во та и одр
жа ва ња ми са у Ба чу у од но су на глав ну угар ску цр квука те
дра лу у Остро го ну. Раз не до пу не и за бе ле шке на мар ги на ма 
по ти чу из до ба Пе тра Ва ра ди ја, ме ђу њи ма и за пис о уво ђе
њу ка но ни ка. За бе ле шка о без гре шном за че ћу Бо го ро ди це 
ве ро ват но је у ве зи са Ва ра ди је вим од но си ма са фра њев ци
ма кон вен ту ал ци ма ко ји су и бо ра ви ли у фра ње вач ком са мо
ста ну у Ба чу. Књи га је укра ше на на 94. стра ни Хри сто вом 
сли ком где бла го си ља, као и сли ка ма Све тог Јо ва на Кр сти
те ља и Пре све те Бо го ро ди це. На овом ми са лу је из о бра жен 
и грб та да шњег Ва ра ди ја, где два ан ђе ла при др жа ва ју штит 
са зве зда ма и љи ља ном. Прет по ста вља се да је лич но над
би скуп ово де ло на ба вио за кап тол у Ба чу, мо жда као до пу ну 
не ком из гу бље ном ми са лу ко ји је ко ри шћен у Ба чу пре па да 
у за ро бље ни штво Пе тра Ва ра ди ја или не ком дру гом ко ји је 
за гу бљен у вре ме ње го вог пр вог бо рав ка у Ба чу.12

На се ља ва ње Ср ба у Угар ску тра ја ло је у та ла си ма још од 
XI II ве ка, али је свој за мах до би ло у XV сто ле ћу, по себ но 
на кон па да Сме де ре ва под Тур ке 1459. го ди не. По том ци 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа та ко су се на шли као по да ни ци 
угар ске кру не и углед ни ба ро ни ове зе мље. Као нај зна чај ни
ја за ду жби на де спо ти це Ан ге ли не и де спо та Ђор ђа, од но сно 
вла ди ке Мак си ма Бран ко ви ћа ис ти че се без сум ње ма на стир 
Кру ше дол. Као пра ви цен тар срп ске кул ту ре у Сре му и це лој 
Угар ској, овај ма на стир од ли ко ва ла је и ве ли ка би бли о те ка. 

Пре ма древ ним опи си ма ма на стир ске би бли о те ке у њој су 
би ли по хра ње ни и спи си ви зан тиј ских исто ри ча ра, те се 
та ко у Кру ше до лу чу вао и при ме рак Хро ни ке Ге ор ги ја Ха
мар то ла, за тим Хро ни ка Јо ва на Зо на ре, по том и је дан пре
пис ро ма на о Вар ла а му и Јо а са фу, као и ко пи ја Па ле је. Осим 
ових исто риј ских, књи жев них и те о ло шких спи са из Ви зан
ти је, и је дан зна ча јан прав ни спо ме ник је на шао сво је ме сто 
у овој пр вој срп ској би бли о те ци на тлу Угар ске. У пи та њу је 
Синтаг ма Ма ти је Вла ста ра, кла сич но ви зан тиј ско прав но 
де ло ко је је ути ца ло чак и на Ду ша нов за ко ник.13

Ме ђу тим, осман ско ха ра ње и па ље ње ове све ти ње до ве ли су 
до то га да је да нас сра змер но ма ло по зна то о књи га ма ко је су 
при па да ле ма на сти ру Кру ше до лу. Пре о ста ли примерци ко ји 
по ти чу из сред њег ве ка (али и ка сни јих епо ха) су углав ном 

12 Mis sa le Stri go ni en se, Ve ne zia, 1498, Országos Széchényi könyvtár, Inc. 181, 
250 f; Fraknói, V. (1888) Váradi Péter ka loc sai érsek mis sa le ja 1498ból, 
Magyar könyvsze mle, 16. folyam, IIV. Füzet, januárdec zem ber Bu da pest: 
Országos Széchényi Könyvtár, pp. 18; Csa po diGárdonyi, K. нав. де ло, 
стp. 365; Véber, J. нав. де ло, стр. 112115. 

13 Ме да ко вић, Д. Исто ри о гра фи ја фру шко гор ских ма на сти ра, ур. Да ви
дов, Д. (1989), Ма на стир Ши ша то вац, Бе о град: СА НУ, стр. 2324. 
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до бро по зна ти у на у ци, иа ко би тре ба ло не ке од тих књи
га на но во по ме ну ти и да ти по не ки но ви ко мен тар. Нај ста
ри ја књи га из би бли о те ке ма на сти ра Кру ше до ла је ру ко пис 
из 1350–1360. го ди не ко ји пред ста вља Ту ма че ње за по ве сти 
Го спод њих. Сма тра се да је ма ке дон ске ре цен зи је, али је у 
на у ци сма тран и де лом пи са ним бу гар ском ре цен зи јом, због 
че га се сма тра ло да ју је вла ди ка Мак сим Бран ко вић до нео 
из Вла шке. По сто ји за пис ко ји све до чи да је ру ко пис био у  
ње го вом по се ду. Из 1375–1385. го ди не по ти че ру ко пис Про
по ве ди Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва, ина че пи са но у срп ској 
ре цен зи ји. У ње му је и над гроб но сло во Све то га Гри го ри ја 
Бо го сло ва Све том Ва си ли ју Ве ли ком, за тим бе се да о Све
том Ата на си ју, али и бе се де на Ду хо ве (Пе де сет ни цу), о Ма
ка ве ји ма и дру ге.14

Псал тир са по сле до ва њем из 1440–1450. го ди не, као и 
Апостол са ту ма че њем из 1445–1455. го ди не су још две 
срп ске ру ко пи сне књи ге пи са не на па пи ру, а чи ји за пи си 
све до че да су би ле у по се ду вла ди ке Мак си ма Бран ко ви ћа. 
Из 1450–1460. го ди не, пак, је за ни мљи ва ру ко пи сна књи
га, Ту ма че ње Све то га Је ван ђе ља по Ма те ју Све тог Јо ва на 
Зла то у сто га. Ова вред на књи га је, на осно ву за пи са, при па
да ла ма на сти ру Кур теа де Ар ђеш у Вла шкој, а 1519. го ди не 
ју је от ку пио и по кло нио ре че ном ма на сти ру вој во да Ња го је 
Ба са раб. По том је до спе ла у Кру ше дол, а пр во је при па дао 
де спо ту Сте фа ну Бран ко ви ћу, по том де спо ти ци Ан ге ли ни и 
ко нач но де спо ту Ђор ђу, од но сно вла ди ци Мак си му. И овај 
ма ну скрипт је срп ске ре дак ци је.15

Је дан збор ник у ко ме се на ла зи Жи ти је Све тог Јо ва на Зла
то у сто г, као и још не ко ли ко спи са по ти че из 1458. го ди не. 
Ве о ма је ин те ре сан тан јер је на стао у Сме де ре ву, по след
њој пре сто ни ци сред њо ве ков не Ср би је. На пи сао га је Сте
фан до ме стик за де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа. Овај збор ник 
био је по знат и та ко ве ли ким на уч ни ци ма ка кви су Франц 
Ми кло шич и Сто јан Но ва ко вић. Нај ве ћи део збор ни ка за
у зи ма ре че но жи ти је Све тог Јо ва на Зла то у сто г од Ге ор ги ја 
из Алек сан дри је. Оста так овог збор ни ка чи не ма хом раз не 
бе се де овог ца ри град ског цр кве ног оца и пи сца, али и не ке 
бе се де Све тог Је фре ма Си ри на, Ата на си ја Си нај ског, жи ти је 
Све те Ма ри је Егип ћан ке, те жи ти је Све тог Ве ли ко му че ни ка 
Ев ста ти ја. Две ре че не бе се де и два по ме ну та жи ти ја на ла зе 

14 Пет ко вић, С. (1914) Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла, Срем ски 
Кар лов ци: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја, стр. 9496; То мин, С. (2007) 
Вла ди ка Мак сим Бран ко вић, Но ви Сад: Пла то не ум, стр. 6365. са до дат
ном ли те ра ту ром ко ја пра ти сва ки опис по је ди них ру ко пи са. 

15 То мин, С. нав. де ло, стр. 6568. 
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се из ме ђу ра зних бе се да Јо ва на Зла то у сто г, та ко да су де ла 
по ре ђа на без не ког кон крет ног ре да.16

Са чу ва но је и јед но Че тво ро је ван ђе ље из 1490–1500. го ди не, 
пи са но на па пи ру у мол дав ској ре дак ци ји. Ра ни је су по је ди
ни ис тра жи ва чи на во ди ли да је ру ко пис бу гар ске ре дак ци је, 
али Све тла на То мин у нај ре цент ни јем де лу по све ће ном вла
ди ци Мак си му, па и ње го вим књи га ма из не ла став да је у 
пи та њу мол дав ска ре дак ци ја ру ко пи са.17 По себ но ин те ре со
ва ње по бу ђу је ру ко пис ко ји се да ту је у 1495–1505. го ди ну. У 
пи та њу је збор ник са слу жба ма и жи ти ји ма ру ским све ти те
љи ма. У исто ри о гра фи ји ни је мно го по све ће но па жње са мој 
са др жи ни, те овом при ли ком се да је не што де таљ ни ји са др
жај овог ин те ре сант ног ру ко пи са. Пи са ло га је ви ше ру ку, 
а у ње му су жи ти ја и слу жбе Све том Сер ги ју, за тим спо мен 
Све тих му че ни ка Ти мо те ја и Ма вра, као и Ус пе ње Те о до ра 
пе чер ског. У овом збор ни ку је и жи ти је Све том Анто нију 
Пе чер ском, осни ва чу овог зна чај ног ма на сти ра у Ки је ву. 
Све ти Авра ми је Смо лен ски, игу ман, по знат и про по вед ник 
по ка ја ња и Стра шног су да је та ко ђе на ве ден у збор ни ку жи
ти ја и слу жби ру ским све ти те љи ма, а за пи са на су и жи ти ја 
ки јев ског кне за Вла ди ми ра, ко ји је по кр стио Ру се, као и жи
ти ја пр вих ру ских све ти те ља Бо ри са и Гље ба. Још не ко ли
ко за пи са о овим пр вим ру ским му че ни ци ма по сто је у овом 
збор ни ку, као и њи хо ва чу да, ка кво је ис це ље ње хро мог и 
сле пог при ме ра ра ди. И Све та Ефро си ни ја по лоц ка, у све
тов ном жи во ту кне ги ња Пре ди сла ва, же на кне за Ге ор ги ја 
Все сла ви ча, на шла је сво је ме сто у овом ма ну скрип ту ко ји 
је до да нас са чу ван.18

Ову ру ко пи сну књи гу би мо жда тре ба ло по сма тра ти и као 
је дан од бле сак жи вих кул тур них и ду хов них ве за Ру си је и 
ру ских зе ма ља са Бран ко ви ћи ма. До бро је по знат дар де спо
ти це Ан ге ли не Бран ко вић ру ском ве ли ком кне зу Ва си ли ју 
Ива но ви чу, ка да му је по сла ла део ко њич ке опре ме де спо та 
Јо ва на Бран ко ви ћа. Де спо ти ца је 1509. го ди не у пи сму мо
ли ла и ве ли ког кне за да бу де кти тор и по мог не јој да по диг не 
цр кву Све тог Јо ва на Зла то у сто г где би пре не ла мо шти му жа 
и си на. Исто вре ме но, за мо ли ла је ру ско га вла да ра да бу де 
кти тор и ма на сти ра Све тог Пан те леј мо на на Све тој Гори. 
Поменути ве ли ки кнез мо сков ски за и ста је по слао помоћ и 

16 Пет ко вић, С. нав. де ло, стр. 151154; То мин, С. нав. де ло, стр. 6869. 
17 То мин, С. нав. де ло, стр. 69. 
18 Пет ко вић, С. нав. де ло, стр. 2527; То мин, С. нав. де ло, стр. 70 са  

ли тера ту ром.
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де спо ти ци, али и ма на сти ру на Ато су, као и бе о град ском ми
тро по ли ту Те о фа ну и Ку чај ском ма на сти ру.19

По ле по ти се из два ја хро но ло шки нај мла ђи, али без сум ње 
вр ло по се бан ру ко пис ко ји је 1514. го ди не пре пи сао мо нах 
Пан кра ти је. Књи га има ве ли ки број из у зет но рас ко шних 
и ле пих илу ми на ци ја. У пи та њу је у на у ци до бро по зна то 
Че тво ро је ван ђе ље вла ди ке Мак си ма, ко је је укра сио Пе тар 
Сме де ре вац рас ко шним око вом од сре бра са по зла том 1540. 
или 1543. го ди не. Ово Че тво ро је ван ђе ље је око ва но по же
љи игу ма на ма на сти ра Бла го ве ште ња Пре све те Бо го ро ди це 
Кру ше до ла ко ји се звао Сил ве стер. Пе тар Сме де ре вац, са
зна је се, у то вре ме де ло вао је и жи вео у Беч ке ре ку где је и 
са чи нио овај оков.20 Све са чу ва не књи ге из не гда шње би бли
о те ке вла ди ке Мак си ма Бран ко ви ћа да нас се чу ва ју у Му зе ју 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. 

Осим Кру ше до ла, у Сре му, где су Ср би го то во ап со лут но ве
ћин ско ста нов ни штво кра јем сред њег ве ка вре ди по ме ну ти 
Слан ка мен. Иа ко не ма ни ка квих до ка за да је ов де би ла би
бли о те ка, по сто ји не ко ли ко књи га ко је су упра во ов де пре
пи са не, све су цр кве не са др жи не и све су ве за не за овај град 
ко ји је био де спот ски по сед. По зна то је Че тво ро јеванђе ље из 
1490. го ди не ко је је пре пи сао Је ли сеј из Ка мен ца По долског, 
из да на шње Укра ји не, про сто ра ко ји је та да био у Пољ ско
Ли тван ској др жа ви, те је мо гу ће да је ау тор, као Рус, до шао 
у Срем и ту пре пи сао ову књи гу. По себ но је за ни мљив по
мен да је поменути Је ли сеј књи гу пре пи сао у до му ри ба ра 
Пе тра. Ан дри ја Ру син из Сја но ка у Га ли ци ји пре пи сао је у 
Слан ка ме ну а при ло жио по том Хи лан да ру 1513. го ди не је
дан Апо стол са ту ма че њем. Са ма књи га пре пи са на је же
љом по па Ђур ђа па ро ха у Слан ка ме ну. Суд би на обо ји це је 
очи глед но би ла од ре ђе на те шким по ло жа јем пра во слав не 
цр кве у Пољ ској, од но сно не ка да шњој Га лич ково лин ској 
кне же ви ни. Мо гу ће је да су уто чи ште на шли на про пу то ва
њу ка Све тој Го ри, а мо жда су се и за др жа ли у Слан ка ме ну.21 
Још јед но Че тво ро је ван ђе ље пре пи сао је 1501. го ди не поп 

19 Di nićKne že vić, D. (1975) Srem ski Bran ko vi ći, Is tra ži va nja 4, No vi Sad: 
Fi lo zof ski fa kul tet, str. 3940; Бо шков, М. (1999) О сим бо ли ци да ра де
спо ти це Ан ге ли не ве ли ком кне зу Ва си ли ју Ива но ви чу, В честь Милы 
СтойничМи ли Стој нић у част, Бе о град: Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 
стр. 6986.

20 То мин, С. нав. де ло, стр. 7071. 
21 Ви де ти де таљ ни је о овим ве за ма нај но ви ју сту ди ју: Хар ди, Ђ. (2019) 

Сред њо ве ков ни Срем као ге о граф ско и ци ви ли за циј ско од ре ди ште ру
ских мо на ха и ду хов ни ка, Пра во слав но мо на штво. Те мат ски збор ник 
по све ћен ар хи ман дри ту Ди о ни си ју (Пан те ли ћу), ду хов ни ку ма на сти ра 
Све тог Сте фа на у Ли пов цу, по во дом се дам де це ни ја ње го ве мо на шке 
слу жбе, Ниш: Цен тар за цр кве не сту ди је, стр. 146150. 
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Ге ор ги је за цр кву Све тог Ни ко ле у Слан ка ме ну. Он је био 
син пре зви те ра Ра до ње и мај ке Ра до са ве и по ти цао је из Ср
би је, из ме ста Ви те зо во.22 Још су ње го ви ро ди те љи до шли 
у Срем, и он је у Слан ка ме ну пре пи сао ову књи гу. Да нас 
се чу ва у ма на сти ру Пи ви. Је дан Апо стол је 1514. го ди не 
пре пи сао та ко ђе у Слан ка ме ну гре шни ди ја кон (ђа кон) Бо
жа, и по ми ње у за пи су и уста нак Ђер ђа До же, као и по бе ду 
ердељ ског вој во де (Јо ва на За по ље) над устаницима.23

На кон цу, ка да је Слан ка мен у пи та њу, не тре ба за бо ра ви ти 
да је на род на тра ди ци ја кти то ра ове цр кве на шла у де спо ту 
Ву ку Гр гу ре ви ћу Бран ко ви ћу, по зна том Зма ју Ог ње ном Ву
ку. Иа ко ни ка да ни је по се до вао Слан ка мен, мо гућ ност да је 
уи сти ну био кти тор у ру ко пи сним књи га ма по ме ну тог хра
ма Све тог Ни ко ле у овом гра ду, ко ји је из гле да био сре ди ште 
кул тур ног и ду хов ног жи во та, ни је од ри ца ла Ду шан ка Ди
нићКне же вић у на шој исто ри о гра фи ји.24 Са мим тим, мо же 
се прет по ста ви ти да је при овом хра му по сто ја ла и би бли о
те ка, бу ду ћи да су све по зна те књи ге цр кве не са др жи не, да 
су им ау то ри, пре пи си ва чи или по ру чи о ци цр кве на ли ца, те 
да је ова цр ква, као на вод на де спот ска за ду жби на, ужи ва ла 
из ве стан углед. 

На кра ју, из ово га се ја сно ви ди да је тло да на шње Вој во ди не 
и то ком сред њег ве ка би ло кул тур но и ци ви ли за циј ско рас
кр шће. Би бли о те ке на ње ном тлу, као и њи хо ви соп стве ни ци 
су и то ком сред њо ве ков ног раз до бља ужи ва ли ве ли ки углед, 
би ло да се ра ди ло о ри мо ка то лич ким са мо ста ни ма или пак 
о срп ским пра во слав ним хра мо ви ма и њи хо вим кти то ри ма. 
Лич но сти ве ли ког фор ма та, по пут Пе тра Ва ра ди ја или де
спот ске по ро ди це Бран ко вић, оста ви ли су не из бри сив траг 
и у исто ри ји би бли о те кар ства и ста ре књи ге на под руч ју 
дана шње Вој во ди не. 
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Abstract

Throughout history, the region of presentday northern Serbian province 
of Vojvodina has been a crossroads of cultures and civilizations. In this 
context, one can observe the history of medieval libraries. In this period 
of time, some sources have documented the existence of a library in a 
very famous and rich Cistercian monastery in Petrovaradin. This was 
one of the most prominent convents in medieval Hungary and even 
Rodrigo Borgia was trying to obtain the incomes of this abbey by 
becoming its governor. There is an inventory of this monastery dating 
back to 1495 where many liturgical books are listed. The city and the 
fortress of Bač were a centre of renaissance in the medieval Southern 
Hungary, thanks to the work of the archbishop Peter Varadi. What has 
remained of his library shows that he has read classical Greek and 
Roman authors, patristic texts, Byzantine writers and so on. Finally, in 
the monastery of Krušedol, built in 1508, the Serbs who fled to Hungary 
had their first largescale cultural and spiritual centre, with a vast library 

from which several valuable manuscripts have survived.

Keywords: libraries, Hungary, Petrovaradin, Krušedol, Bač, Middle 
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