
На кон Во де них зна ко ва хи лан дар ских 
срп ских ру ко пи са XIV–XV ве ка из 2007, 
во де ћи срп ски фи ли гра но лог Ра до ман 
Стан ко вић об ја вио је и пот пу ни фи ли-
гра но ло шки опис и ал бум во де них зна-
ко ва ру ко пи сних књи га XVI ве ка из исте 
збир ке.

У по гле ду струк ту ре, ова књи га ско-
ро да се не раз ли ку је од прет ход не. Не до-
ста је јој је ди но пред го вор на фран цу ском 
је зи ку. Оста ли са став ни де ло ви се по ду да-
ра ју и рас по ре ђе ни су истим ре до сле дом: 
„Пред го вор“ (стр. 9-28), „Фи ли гра но ло-
шки опис“ (стр. 29-102), „Скра ће ни це и 
ли те ра ту ра“ (стр. 103-109), „Фи ли гра но-
ло шки ал бум“ (стр. 111-264), ре ги стри „Ру ко пи си са во-
де ним зна ци ма да тим у ал бу му“ (стр. 267-273), „Во де ни 
зна ци по азбуч ном ре ду на зи ва“ (стр. 274-291) и „Хро но-
ло шки ре ги стар“ (стр. 292-297). Књи га се за вр ша ва ре зи-
ме и ма на фран цу ском и ру ском је зи ку (стр. 299-302).

У „Пред го во ру“ се на ла зи ауто ро ва ана ли за во де них 
зна ко ва на хар ти ји хи лан дар ских ћи рил ских ру ко пи са 
XVI ве ка. Из ње га са зна је мо да је нај за сту пље ни ји во де ни 
знак на том па пи ру ко тва, фи ли гран ка рак те ри сти чан за 
хар ти ју ита ли јан ског по ре кла. Већ то је до вољ на по твр да 
да је па пир за хи лан дар ски скрип то ри јум, али и за дру га 
срп ска пи сар ска сре ди шта (бу ду ћи да је део књи га ма на-
сти ру по кла њан или у ње га скла њан из ско ро свих кра је ва 
на ста ње них Ср би ма) и то ком овог сто ле ћа на ба вљан пре-
вас ход но из Ита ли је.

Истом за кључ ку во ди и при су ство кон тра мар ки као 
ско ро оба ве зног пра те ћег еле мен та во де них зна ко ва у 
на ве де ном пе ри о ду. Ова, нај круп ни ја про ме на у из ра ди 
хар ти је од по ја ве фи ли гра на, под ра зу ме ва до дат но обе ле-
жа ва ње та ба ка хар ти је, обич но оти ски ва њем ини ци ја ла. 
У по чет ку обе леж је ве не ци јан ских мли но ва хар ти је, овај 
вид до дат не за шти те роб не мар ке јед ног про из во ђа ча и 
га ран ци је ква ли те та ње го вог про из во да, то ком XVI ве ка 
ра ши рио се и уста лио и у оста лим мли но ви ма па пи ра у 
се вер ној и сред њој Ита ли ји, а ка сни је и ван Апе нин ског 
по лу о стр ва.

Стан ко вић је ко пи рао и да то вао чи тав низ фи ли гра на 
ко ји ни су би ли од ра ни је по зна ти у срп ским ру ко пи сним 
књи га ма или се у њи ма рет ко ја вља ју. До са да не по зна-
те ва ри јан те по је ди них во де них зна ко ва при па да ју пр вој 
(сло во P, сло во Т у кру гу, за пре жна ко ла и то чак) и пе тој 
де це ни ји XVI ве ка (ва за са цве ћем, гло бус у ру ци, сло во P 
са кр стом и пу та чом, ма ска, ве пар, ду пла ко тва са јед но
стра ним кра ци ма и ал ком). Аутор их је да ти рао по мо ћу 
ал бу ма у ко ји ма је за сту пље на гра ђа при ку пље на ши ром 

европ ског кон ти нен та (тру дом Бри кеа, 
Пи ка ра, Тро мо ни на и Ла у це ви чи ју са, као 
и Ли ха чо ва, Гспа на, Кле пи ко ва, Буд ке, 
Ма ре ша, итд). Осим то га, чи тав низ во де-
них зна ко ва пред ста вље них у књи зи ма ло 
је за сту пљен у срп ским ру ко пи си ма. Ме-
ђу њи ма су по је ди не ва ри јан те фи ли гра на 
ан ђео у кру гу са зве здом и кон тра мар ком В, 
ко тва, круг са кр стом и ини ци ја ли ма МАТ, 
орао у кру гу, ру ка ви ца са цве том и дру ги.

У „Пред го во ру“ аутор из но си и пре-
глед ру ко пи сних књи га и за њих ка рак-
те ри стич них во де них зна ко ва пре ма де-
це ни ји на стан ка. Сва ка од тих це ли на 
про пра ће на је илу стра ци јом са во де ним 

зна ци ма из ру ко пи са од го ва ра ју ћег пе ри о да.
„Фи ли гра но ло шки опис“ са др жи фи ли гра но ло шку 

ана ли зу и да та ци ју 122 хи лан дар ска ру ко пи са XVI ве ка. 
Од тог бро ја, 9 су кон во лу ти, ко дек си са ста вље ни од ви ше 
за себ но да ти ра них ру ко пи сних це ли на, а 14 су ру ко пи-
сни фраг мен ти. Опи си се са сто је од сиг на ту ре, на зи ва и 
ауто ро ве да та ци је књи ге, као и по пи са свих у њој са др жа-
них во де них зна ко ва са из во ри ма и вре ме ном на стан ка 
па ра ле ла на осно ву ко јих су да ти ра ни. Аутор је ком па ра-
тив ни ма те ри јал про на ла зио у фи ли гра но ло шкој збир ци 
Ар хе о граф ског оде ље ња На род не би бли о те ке Ср би је и 
штам па ним фи ли гра но ло шким при руч ни ци ма, а пре ма 
про цен ту слич но сти са зна ком ко ји да ти ра, он па ра ле ле 
ка рак те ри ше као иден тич не, вр ло слич не, слич не или са-
мо као од го ва ра ју ће, ши ре да ти ра не ти по ве фи ли гра на. 
Тре ба на по ме ну ти да је да ти ра на и мла ђа хар ти ја, до да ва-
на при ли ком на кнад ног по пра вља ња књи га. Ти ме је ука-
за но на трај ност њи хо вог ко ри шће ња, ва жан де таљ исто-
ри ја та ру ко пи са.

Ве о ма де таљ ни опи си ко ји об у хва та ју све ва ри јан те 
во де них зна ко ва при сут них у ру ко пи си ма, пре по зна тљи-
во су обе леж је фи ли гра но ло шког ме то да ко ји је из гра дио 
Ра до ман Стан ко вић. Свр ха та квих опи са је да до ве ду до 
што по у зда ни је да та ци је ру ко пи сних књи га. Осло њен на 
оби ље ком па ра тив не гра ђе ко ја се де це ни ја ма сук це сив но 
уве ћа ва, по себ но ка да је реч о во де ним зна ци ма из срп-
ских ру ко пи сних збир ки, аутор оста је ве ран сра змер но 
уском, де се то го ди шњем пе ри о ду као нај че шћем вре мен-
ском окви ру сво јих да та ци ја. На рав но, Стан ко вић пре у-
зи ма тач ну го ди ну на стан ка, уко ли ко она по сто ји у за пи-
су на књи зи, а фи ли гра ни је по твр ђу ју. Је ди но у слу ча ју 
фраг ме на та ко ји не са др же во де ни знак, он при бе га ва 
да та ци ји ве ком на стан ка на осно ву стук ту ре си та за пра-
вље ње хар ти је, од но сно рас по ре да пон ти зоа и вер же ра на 
ње му.

Го вор хар ти је
Стан ко вић, Ра до ман. Во де ни зна ци хи лан дар ских срп ских ру ко пи са XVI ве ка. Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је, 2010.
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Нај ве ћа ино ва ци ја у по гле ду опре ме књи ге за слу га је 
тех нич ког уред ни ка Ра ге ба Ко ка ша. Реч је о илу стра ци-
ји ко ја пра ти опис сва ког во де ног зна ка. Ти ме је у пу ној 
ме ри на док на ђен не до ста так јед ног од два основ на мо де-
ла ор га ни за ци је фи ли гра но ло шких ал бу ма по је ди нач них 
ру ко пи сних збир ки. На и ме, док су фи ли гра но ло шки опи-
си увек рас по ре ђе ни пре ма сиг на ту ра ма ру ко пи са, гра ђа 
у ал бу ми ма, по ред сиг на тур ног на че ла, мо же би ти при-
ка за на и пре ма азбуч ном или абе цед ном по рет ку на зи ва 
фи ли гра на. При о ри тет са гле да ва ња це ли не јед не збир ке 
на ме ће пр ви ме тод као бли ски ји ар хе о гра фи ма оста лих 
спе ци јал но сти, док су фи ли гра но ло зи на кло ње ни ји дру-
гом си сте му, ко ји олак ша ва ко ри шће ње ал бу ма у да љим 
да ти ра њи ма. Но ви ном о ко јој је реч, а ко ју смо пр ви пут 
у на шој сре ди ни мо гли да ви ди мо у јед ној од прет ход них 
књи га истог ауто ра (Фи ли гра но ло шки опис и ал бум грч ких 
ру ко пи са XV–XIX ве ка Цен тра за сло вен ско-ви зан тиј ска 
про у ча ва ња „Проф. Иван Дуј чев“, Со фи ја, 2006), раз ли ка 
из ме ђу ова два ме то да је обе сми шље на. Њо ме је ко ри сни-
ци ма омо гу ћен це ло вит увид у вр сту хар ти је ко ри шће не 
за из ра ду ру ко пи са на осно ву опи са, а рас по ред гра ђе у 
ал бу му по го дан је за да љи рад на да ти ра њу.

„Фи ли гра но ло шки ал бум“ чи не ко пи је 874 во де на 
зна ка, из ра ђе не у раз ме ри 1:1 ка ко би мо гле да по слу же 
за да ље ком па ра ци је. Као што је већ на по ме ну то, ме ђу 
зна ци ма је до ми нант на ко тва са три основ на ти па – јед
но стру ка, јед но стру ка ду плих кра ко ва и дво стру ка – и 
че ти ри основ на под ти па – са зве здом, са угла стим тро ли
стом, са об лим тро ли стом и са угла стим че тво ро ли стом. 
При сут ни су и не ки ње ни ре ђи ти по ви: са ле пе зом, са угла
стом ви ше кра ком зве здом, са кр стом и ал ком, у ду плом 
кру гу без зве зде, као и ду пла ко тва са јед но стра ним кра ци
ма. С об зи ром на ве ли ки број ва ри јан ти овог фи ли гра на, 
не чу ди што ко тва за у зи ма ско ро по ло ви ну ал бу ма (425 
ко пи ја). Осим ко тве, то ком чи та вог XVI ве ка, ши ро ко су 
за сту пље ни во де ни зна ци во лов ска гла ва и ве пар. Та ко ђе, 
у пр вој по ло ви ни сто ле ћа не за о би ла зни су кар ди нал ски 
ше шир, те ра зи је и ру ка ви ца, у осмој и де ве тој де це ни ји 
ја вља се ви ше ти по ва во де ног зна ка грб, а у нај мла ђим 
ана ли зи ра ним ру ко пи си ма има и хар ти је са фи ли гра ном 
кру на, ка рак те ри стич ним за на ред ни, XVII век.

Ни овог пу та ни су из о ста ли де таљ ни ре ги стри ко ји 
омо гу ћа ва ју свр сис ход но ко ри шће ње овог спе ци фич ног 
ти па струч но-на уч не ли те ра ту ре. У њи ма је гра ђа по пи са-
на пре ма сиг на ту ри ру ко пи са (са бро је ви ма во де них зна-
ко ва у ал бу му и да та ци јом), пре ма на зи ви ма фи ли гра на 
(са сиг на ту ра ма ру ко пи са у ко ји ма се на ла зе и да та ци јом) 
и пре ма хро но ло шком на че лу (са сиг на ту ра ма ру ко пи са).

Но ва Стан ко ви ће ва књи га до но си пре ци зни ју и по-
у зда ни ју да та ци ју хи лан дар ских ру ко пи са XVI ве ка. До 

са да ре ле вант но да ти ра ње, са др жа но у не за о би ла зном 
Ка та ло гу ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи лан да ра Ди-
ми три ја Бог да но ви ћа, за сно ва но је на из бо ру во де них зна-
ко ва на пра вље ном у ци љу од ре ђи ва ња ши рег вре мен ског 
ра спо на (по ло ви не или, у нај бо љем слу ча ју, че твр ти не 
ве ка) у окви ру ког су ру ко пи си мо гли да на ста ну. Са да 
је да та ци ја пре ци зи ра на у нај ве ћем бро ју слу ча је ва; на 
при мер, де це ни јом на стан ка су да ти ра ни ру ко пи си прет-
ход но са мо на чел но од ре ђе ни XVI сто ле ћем (Хил 82, 109, 
190, 432, 479, 484 и 631)1.

Ука за ће мо на још не ке ру ко пи се ко је Ра до ман Стан-
ко вић да ти ра зна чај но дру га чи је од ста ри је ли те ра ту ре. 
Ра ни је су, по гре шно, у XVII век би ли сме ште ни Прак са
по стол во лин ски (Хил 71, 1545/55) и Мо ли тве ник (Хил 
365, 1545/55). Че тво ро је ван ђе ље (Хил 27) ко је је до сад да-
ти ра но по чет ком XVI ве ка и Псал тир (Хил 122) за ко ји 
се сма тра ло да је на стао сре ди ном ве ка, у ства ри по ти чу 
из ње го ве по след ње де це ни је. За сре ди ну ве ка су ве зи ва-
ни и ру ко пи си Ми неј скра ће ни (Хил 355) и Збор ник (Хил 
481), а они да ти ра ју из 1500/20, од но сно из 1580/90. Ру-
ско сло вен ски пре пис Књи ге Јо си фа Фла ви ја (Хил 281) ко ји 
је по слу жио као пред ло жак за по зна ти срп ско сло вен ски 
пре вод овог тек ста, из ра ђен у Ка реј ском пир гу 1585 (Хил 
280), по ти че из 1540/50, а не из тре ће че твр ти не ве ка. 
Про ско ми ди ја хи лан дар ска (Хил 510), у ко јој нај ста ри ји 
по мен да ти ра из 1597. го ди не, пи са на је на не што ста-
ри јој хар ти ји са во де ним зна ци ма из 1570/80, што ни је 
не у о би ча је но. На су прот то ме, чу ди при мер Ми не ја за јун 
(Хил 244) ко ји је, пре ма за пи су, на стао 1576. као дар ма-
на сти ру Гра ча ни ци, док во де ни зна ци го во ре да је ње го ва 
хар ти ја мла ђа и да по ти че из 1590/1600!

Но ва да та ци ја ис пра вља и за блу де о вре ме ну де ло ва-
ња по је ди них пи са ра ко ји су оста ви ли сво је пот пи се, али 
не и го ди ну пре пи си ва ња ру ко пи са. Та ко је пи сар Хра на 
бу гар ском ре дак ци јом ста ро сло вен ског ис пи сао Че тво ро
је ван ђе ље (Хил 39) у го ди на ма из ме ђу 1555. и 1565, а не у 
дру гој че твр ти ни XVI ве ка; у слич но вре ме (1565/75. уме-
сто, ка ко се сма тра ло, у пр вој че твр ти ни сто ле ћа), мо нах 
Зо сим пре пи су је Слу жаб ник (Хил 322), нај зад, ђа кон Те-
о дор не пи ше Ча со слов (Хил 349) кра јем XV, већ у дру гој 
де це ни ји XVI ве ка.

Об ја вљи ва њем књи ге Во де ни зна ци хи лан дар ских срп
ских ру ко пи са XVI ве ка на пра вљен је ва жан ко рак ка упот-
пу ња ва њу фон да фи ли гра на срп ске ру ко пи сне књи ге. 
Оста је на да да ће у на ред ном пе ри о ду би ти за о кру же на 
це ли на опи са хар ти је и фи ли гра но ло шког да ти ра ња нај о-
чу ва ни је срп ске ру ко пи сне збир ке, об ра дом ње них ру ко-
пи са на ста лих у XVII и XVIII ве ку.

1 Сви цр те жи у књи зи озна че ни су Хил – Хи лан дар и ред ним бро јем.
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