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ЂОР ЂЕ БУ БА ЛО

СВА КО ДНЕВ НА ПИ СМЕ НОСТ У КРА ЉЕВ СТВУ  
СРП СКЕ ЗЕ МЉЕ И ПО МОР СКЕ 

У го ди ни ка да се на вр ша ва осам сто ле ћа од ка да је син и на
след ник Сте фа на Не ма ње, ро до на чел ни ка са мо стал не срп ске др
жа ве, ње гов име њак, ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња при мио из 
ру ку пап ског ле га та кра љев ски ве нац и до био атри бут „Пр во вен
ча ни”, по ко ме су га пам ти ли са вре ме ни ци и на ред на по ко ле ња, и 
на дан ка да сла ви мо успо ме ну на све те сло вен ске апо сто ле Ћи ри ла 
и Ме то ди ја, имам на ро чи ту част да пред овај це ње ни скуп из не сем 
не ка за па жа ња о ћи ри ло ме то ди јев ском на сле ђу у сва ко днев ној пи
сме но сти сред њо ве ков не Срп ске зе мље и о зна ча ју Сте фа на Не ма ње 
и ње го вих си но ва за ње го во учвр шћи ва ње и ши ре ње.

Ула зак Ср ба у свет пи сме но сти омо гу ћен је три ма чи ни о ци ма 
не јед на ког зна ча ја и тра ја ња – на се ља ва њем на Бал кан, хри сти ја
ни за ци јом и ства ра њем сло вен ске азбу ке и пи сма. На се ља ва ње 
Ср ба у гра ни ца ма не ка да шње рим ске др жа ве, без об зи ра на то да ли 
је ца ре ва власт над њи ма би ла ствар на или но ми нал на, ста вља ло 
је пред Ви зан тиј ско цар ство – као ду хов ну оба ве зу и по ли тич ки 
мо ти ви сан циљ – за да так да по кр сти но во при до шле па га не. У по
чет ку је по кр шта ва ње пр вен стве но би ло усме ре но ка вла да ру и 
они ма ко ји су га окру жи ва ли, ка ви шем дру штве ном сло ју у тек 
за мет ну том про це су со ци јал не ди фе рен ци ја ци је. Ула зак у хри шћан
ску ва се ље ну под ра зу ме вао је, из ме ђу оста лог, упо зна ва ње и при
хва та ње од ре ђе них мо рал них на че ла, по гле да на свет и соп стве но 
ме сто у ње му, дру штве них нор ми и мо де ла по на ша ња. Пре ма све
до че њу Цр но ри сца Хра бра, о спо ра дич ним ис по ља ва њи ма пи сме
но сти на стра ним је зи ци ма и пи сми ма мо же се го во ри ти и пре 
де ло ва ња уче ни ка Ћи ри ла и Ме то ди ја. Ме ђу тим, тек су ши ре ње 
сло вен ског књи жев ног је зи ка и пи сма ме ђу Ср би ма од кра ја IX ве ка, 
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a на ро чи то по сред ством Кли мен то вог кор пу са бо го слу жбе них 
књи га то ком X ве ка и њи хо во уоб ли ча ва ње – фо нет ским и гра
фиј ским при ла го ђа ва њем гла сов ним од ли ка ма срп ског го во ра – у 
срп ско сло вен ски је зик до сре ди не XI ве ка ство ри ли пред у сло ве 
за на ста нак и раз ви так срп ске пи сме но сти. По што је сло вен ска пи
сме ност ство ре на с пр вен стве ним ци љем ши ре ња хри шћан ства, за 
да љи ток тог про це са ме ђу Ср би ма цр ква је до би ла не у по ре ди во 
моћ ни је сред ство за про по ве да ње ре чи Бож је. 

У осно ви вла да ња ве шти ном чи та ња и пи са ња у Срп ској зе мљи 
ле жа ло је сво је вр сно двој ство: у по чет ку двој ство азбу ка – гла го
љи це и ћи ри ли це – од ко јих је по то ња од не ла пре ва гу; двој ство 
је зи ка – ста ро сло вен ског (на срп ском је зич ком под руч ју срп ско сло
вен ског), књи жев ног и ли тур гиј ског је зи ка и, с дру ге стра не, на род
ног, го вор ног, у за ко не и по слов на ак та пре то че ног је зи ка; гра фиј ско 
двој ство – уста ва/по лу у ста ва, ко јим је пре пи са на ве ћи на ру ко пи
сних књи га, и кан це ла риј ског бр зо пи са, ко ји се од кра ја XI II ве ка 
уста лио у зва нич ним ак ти ма и пре пи сци. Ди гло си ја као од раз схва
та ња о два ни воа пи сме но сти – езо те рич ном и ег зо те рич ном – обе
ле жи ла је пи сме ност го то во чи та ве сред њо ве ков не Евро пе. У ве ћем 
де лу За пад не Евро пе тај ду а ли зам сво дио се на раз ли ку из ме ђу 
ла тин ског и на род них је зи ка. У сло вен ском све ту пра во слав не ори
јен та ци је уло гу ла тин ског је зи ка пре у зео је ста ро сло вен ски. По ни
као из јед ног од ју жно сло вен ских ди ја ле ка та, ста ро сло вен ски је зик 
је, при ла го див ши се ево лу тив ним пу тем у раз ли чи тим сре ди на ма 
го вор ним од ли ка ма је зи ка по је ди них на ро да, оп ста јао као ма ње
ви ше је дин стве на це ли на, својеврснo сред ство ме ђу на род не ко му
ни ка ци је, по ро ди ца у ко јој су се сви чла но ви до бро раз у ме ли. Ве
ли ке из ра жај но сти и сло же не струк ту ре, ста ро сло вен ски је зик се 
ни у јед ној од сво јих ре дак ци ја, и по ред ком пли ко ва не син так се и 
лек сич ког фон да, ни је мо гао сма тра ти ту ђим је зи ком, по пут ла тин
ског, ко ји је ис пу ња вао стра хо по што ва њем ду ше обич ног све та на 
За па ду. Ипак, ства ра ње и чи та ње де ла на књи жев ном је зи ку би ло 
је до ступ но са мо сра змер но ма ло број ном кру гу по све ће них. То не 
зна чи, на рав но, да су пи са ти уме ли са мо они ко ји су са вла да ли 
те шки ре че нич ни склоп ста ро сло вен ског је зи ка, иа ко је ла вов ски 
део срп ског сред њо ве ков ног пи са ног на сле ђа на пи сан упра во тим 
је зи ком, за пра во срп ском ре дак ци јом ста ро сло вен ског. У ње го ву 
гра ма тич ку и пра во пи сну струк ту ру без те шко ћа се укла пао и го
вор ни је зик, ко ји је би вао пре то чен у пи са ну реч сву где где се ба
ра та ло пој мо ви ма из сва ко днев ног жи во та.

Пре те жно цр кве ни ка рак тер опи сме ња ва ња огле дао се ка ко 
у ње го вим но си о ци ма та ко и у са др жа ји ма по сред ством ко јих је 
сти ца но зна ње. Раз у ме се да је пут од основ не пи сме но сти, на ко јој 
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се за рад прак тич них по тре ба че сто оста ја ло, до оспо со бље но сти 
за раз у ме ва ње, пре во ђе ње и ства ра ње сло же них цр кве нофи ло зоф
ских и књи жев них де ла зах те вао вре ме и пот пу ну пре да ност. Бо
го слу же ње је не рас ки ди во би ло по ве за но с пи сме но шћу, а та чи ње
ни ца по др жа ва уста ље не пред ста ве пре ма ко ји ма се сред њо ве ков на 
срп ска пи сме ност ве зу је за оне ње не остат ке ко ји су нај ви ше екс
по ни ра ни, умет нич ки об ли ко ва ни и нај бо ље про у че ни – за ру ко
пи се и њи хо ве твор це. По и сто ве ћи ва ње пи сме но сти с цр квом, 
бо го слу жбе ним тек сто ви ма и ма на стир ским скрип то ри ји ма је сте 
сте ре о тип ко јим се чи та ве обла сти људ ског де ло ва ња пре пу шта
ју та ми не пи сме но сти. Пи са на реч је, на про тив, на шла пут у све 
сло је ве дру штва, у све људ ске од но се и по тре бе и, у скла ду с тим, 
ме ња ла је об лич ја и по бу де на ста ја ња.

У сва ко днев ном жи во ту нај ви ше је за сту пље но ко ри шће ње 
до ку ме на та као на чин ис по ља ва ња и упра жња ва ња пи сме но сти. 
До ку мен ти су дра го це ни као је зич ки спо ме ни ци јер у це ло сти или 
де ли мич но чу ва ју, чвр сто за ро бље не као ме ху ре ва зду ха у ћи ли
ба ру, исеч ке сва ко днев ног, го вор ног је зи ка. Све по ја ве и по сло ви 
у ко ји ма се као нео п хо дан чи ни лац по ја вљу ју до ку мен ти под ра
зу ме ва ју де ло ва ње пи сме них по је ди на ца. И ши ре од то га, ме ри ло 
раз ви је но сти пи са не кул ту ре је сте по сто ја ње ве ре у сна гу пи са не 
ре чи, ја сно из ра же не на свим ни во и ма дру штва, те упо ре до при сут
не и у пи сме ном и у не пи сме ном де лу по пу ла ци је. Не пи смен по
је ди нац, си ро ма шан гра ђа нин или вла сте ли чић ко ји с нај ве ћим 
по што ва њем чу ва пи са ни до каз о не ком пра ву, ко ри сти га и нај зад 
пре да је у на сле ђе дра го цен је сим бол кул ту ре пи сме но сти, у ис тој 
ме ри као и вешт ди пло ма та или тр го вац, про све ће ни вла дар или 
ње гов чи нов ник.

Ве ра у пи са ну реч нај ја сни је се огле да у иде ји да за пи си ва ње 
зна чи утвр ђи ва ње, осна жи ва ње, то јест да за пи са но има трај ну 
вред ност, да прав ни по сао за пи си ва њем сти че си гур ност и нео бо
ри вост. Ни је сто га ни ка ква слу чај ност то што се ме ђу на зи ви ма ко ји 
се ко ри сте за озна ча ва ње пи са них до ку ме на та у њи ма са ми ма не
бро је но пу та по ја вљу је син таг ма за пи са ни је и утвр жде ни је (тј. оно 
што је за пи са но и утвр ђе но). О ве ри у трај ност од ре да ба за пи са
них у по ве ља ма нај леп ше све до чи оде љак из јед не по ве ље кра ља 
Ми лу ти на: „И то све ми ло шћу кра љев ства ми за по ве дих да се веч
но за пи ше у ову хри со ву љу (...) да је сло бод но и утвр ђе но да ро ва
њем ове хри со ву ље док год сун це на зе мљи си ја.” Чин за пи си ва ња 
(из да ва ња до ку мен та) нео дво јив је од до де љи ва ња из ве сног пра ва, 
што се на гла ша ва че стом упо тре бом гла го ла за пи са ти као си но
ни ма за да ти, усту пи ти или по кло ни ти.
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Иа ко уо би ча је на пред ста ва о по ве љи под ра зу ме ва це ло вит 
прав ни чин са чу ван у пи са ном об ли ку на ко ма ду пер га мен та или 
хар ти је, дру ги, ре ђи ви до ви под ло ге за пи са ње из гле да да су би ли 
ода би ра ни упра во због по тре бе да са оп ште на по ру ка бу де у ве ћој 
ме ри до ступ на. Сра змер но су рет ке срп ске по ве ље ис пи са не у це
ло сти или у ши рим и кра ћим из во ди ма фре скотех ни ком или уре зи
ва њем на зи до ви ма цр ка ва на ко је су се од но си ле. Са чу ва ни цр кве ни 
спо ме ни ци сред њег ве ка не до пу шта ју нам да прет по ста ви мо ка ко 
су осни вач ке по ве ље ре дов но из да ва не у два ви да – на ме ком и 
твр дом ма те ри ја лу. За раз ли ку од кла сич них пи са них до ку ме на та, 
ко ји су би ли ла ко пре но си ви и до ступ ни сва ком ви ду ма ни пу ла
ци је, по ве ље на не по крет ној под ло зи, трај но ве за не за јед но ме сто, 
има ле су ве ћи до ма шај по ру ке. Не ве ри цу што је овај ис каз мо же 
иза зва ти ла ко је раз ве ја ти уко ли ко упо ре ди мо кла сич ну по ве љу, 
скри ве ну од не по жељ них очи ју и ру ку у ри зни ци под кљу чем, из
но ше ну на све тлост да на са мо уко ли ко су се мо ра ле бра ни ти или 
спро во ди ти од ред бе ко је су њо ме про пи са не, и по ве ље ис пи са не 
на ју жном и се вер ном зи ду ула зне ку ле Цр кве Све тог Спа са у ма
на сти ру Жи чи, сва ко днев но из ло же не очи ма сто ти на, о пра зни
ци ма и са бо ри ма хи ља да вер ни ка већ осам сто ле ћа.

До да нас је пре те кло око 1000 срп ских ис пра ва из сред њег 
ве ка. Ме ђу тим, кван ти та тив на и ква ли та тив на при ро да не ка да шње 
прак тич не пи сме но сти не мо же се из јед на чи ти с ње ним скром ним 
оста ци ма јер су они у нај ве ћој ме ри све до чан ство о зло срећ ним вре
ме ни ма ко ја де ле сред њи век од да на шњи це. Чи та во по сле сред њо
ве ков но раз до бље за ма гли ло је по глед на по јав не об ли ке сред њо
ве ков не пи сме но сти из бар два раз ло га: с јед не стра не, да нас не 
мо же мо ни да на слу ти мо ко ли ко је за и ста до ку мен тар не гра ђе не
ста ло, док се, с дру ге, при ми тив ни ји на чи ни утвр ђи ва ња сва ко днев
них по слов ноправ них од но са, ожи вље ни не по вољ ним окол но сти ма 
тур ске пре вла сти, пре ћут но при пи су ју и сред њо ве ков ном раз до
бљу. Већ при ле ти мич ном иш чи та ва њу сред њо ве ков них срп ских 
до ку ме на та ја сно се уо ча ва ко ли чин ски рас ко рак из ме ђу оно га што 
је пре жи ве ло и оно га што се мо же прет по ста ви ти да је на ста ја ло 
у сред њем ве ку. Сред њи век на Бал ка ну ни је, раз у ме се, био па сто
рал но до ба веч ног ми ра и си гур но сти; до ку мен ти су про па да ли 
због не бри ге или по ша сти и та да, али ла вов ски њи хов део не стао 
је упра во у смут но вре ме про до ра Ту ра ка на Бал кан и у по то њим 
веко ви ма у ко ји ма срп ска др жа ва ни је по сто ја ла. Та ту жна хро ни ка, 
пре пу на по тре сних али и за па њу ју ћих при ме ра, све до чи о уни шта
ва њу пи са них спо ме ни ка зу бом вре ме на, услед не ма ра, нео д го ва
ра ју ћих усло ва чу ва ња, рав но ду шно сти, не по сто ја ња све сти о 
зна ча ју оста та ка про шло сти, у рат ним ра за ра њи ма, по жа ри ма, 
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зе мљо тре си ма и на мер но – из ви ших др жав них ин те ре са, су је те 
или шо ви ни стич ких по бу да.

За гле дан у вре ме ка да су ти до ку мен ти на ста ја ли, ис тра жи вач 
не мо же а да не при ме ти да је ре чи ца ћи ри ли цом и срп ским је зи
ком пи са них спо ме ни ка по че ла из да шни је да те че тек од вре ме на 
вла да ви не ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње. Ка да је реч о до ку мен
ти ма, пред не ма њић ка епо ха обе ле же на је пот пу ном пу сто ши, иа ко 
зна мо да су срп ски ве ли ки жу па ни 12. ве ка во ди ли ши ро ко за сно
ва ну спољ ну по ли ти ку и ус по ста ви ли сна жне и раз гра на те брач не 
и по ли тич ке ве зе са мно гим европ ским дво ро ви ма. Го во ри ли та 
оштра раз ли ка у са чу ва ном пи са ном на сле ђу ви ше о Не ма њи и ње
го вим по том ци ма или о ње го вим прет ход ни ци ма? Сто ји ли иза те 
без на де жне пра зни не не ко сра чу на то де ло ва ње? Ако та кву мо гућ
ност сме мо да на слу ти мо, он да та слут ња по чи ва на са зна њу да се 
Не ма ња си лом по пео на пре сто. Он и ње го ви не по сред ни по том ци 
има ли су из ра зи ту по тре бу да ис так ну пра во по ро ди це (та да већ ди
на сти је у на ста ја њу) на на след ну власт у Ср би ји. За то је по ступ но 
и вр ло те мељ но из гра ђи ва на иде ја о Не ма њи као осни ва чу др жа ве 
и ди на сти је, о Бож јем иза бра ни ку. Да би сли ка о Не ма њи ним под ви
зи ма би ла убе дљи ви ја, мо ра ла се гра ди ти и на кон тра сту у од но су 
на оно што је за те као. Ње го ви прет ход ни ци на ве ли ко жу пан ском 
пре сто лу до ве ли су, да сло бод ни је ту ма чи мо ре чи Не ма њи них жи
во то пи са ца, др жа ву и на род до ру ба про па сти. Је ди но је Не ма ња 
био ка дар да об но ви и оја ча сво ју про па лу де до ви ну. Да кле, све сном 
те жњом ње го вих по то ма ка, жи во то пи са ца, вла да ри ко ји су др жа ли 
срп ски трон у ста ри ја вре ме на гур ну ти су у за бо рав. Њи хо во на сле
ђе је, по свој при ли ци, пре пу ште но про па да њу, ма да не ма до ка за 
да је на мер но уни шта ва но.

Не ма ња је, за вла да ви не, увео на след ни ка у про бра ни круг 
цар ске по ро ди це и оста вио му ви ше стру ко уве ћа ну и прак тич но 
са мо стал ну др жа ву, те ме ље вла дар ске иде о ло ги је за ди на сти ју ко ју 
је ство рио, до след но вер ско опре де ље ње ка Ис то ку и урав но те же
ну спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју. Не ма њи ни си но ви Сте фан и 
Са ва за о кру жи ли су и учвр сти ли, сва ки у свом по љу, са мо стал ност 
др жа ве и цр кве. Иа ко је пр ви Сте фа нов по ку шај да до би је кру ну 
из Ри ма 1199. про пао услед про ти вље ња угар ског кра ља, он ни је 
од у стао од сво је на ме ре, у ко јој га је, ве ро ват но, још ви ше учвр сти
ла по бе да у су ко бу с бра том Ву ка ном и чи ње ни ца да је па дом Ца
ри гра да у ру ке кр ста ша 1204. го ди не не ста ло и но ми нал не вр хов
не вла сти ви зан тиј ског ца ра над Срп ском зе мљом. Пра ва при ли ка 
за до би ја ње кра љев ске кру не ука за ла се у је сен 1217, ка да се угар
ски краљ Ан дри ја II oтиснуо из Спли та ка Све тој зе мљи у кр ста
шки по ход. Чи ни се да је Сте фан упу тио по слан ство рим ском па пи 
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оног тре нут ка кад су се је дра кра ље вог бро да из гу би ла на хо ри зон
ту. Пре тен зи је и мол бе срп ског ве ли ког жу па на на и шле су на по
зи ти ван при јем у Ри му, сва ка ко и због ње го вог бра ка с мле тач ком 
прин це зом Аном Дан до ло. Пап ски ле га ти сти гли су у Срп ску зе мљу 
и окру ни ли ве ли ког жу па на кра љев ским вен цем, нај ве ро ват ни је 
у Пе тро вој цр кви у Ра су. До би ја ње кра љев ске кру не, иа ко је пра
ће но фор мал ним из ра зи ма при зна ва ња рим ског па пе за вр хов ног 
го спо да ра, ни је до ве ло до пре ла ска вла да ра и на ро да у ри мо ка то
ли чан ство. 

За за о кру жи ва ње са мо стал но сти би ло је по треб но ство ри ти 
и на ци о нал ну цр кве ну ор га ни за ци ју, чи је би се гра ни це ју рис дик
ци је по кла па ле с др жав ним гра ни ца ма. И док је кра љев ска кру на 
до шла са За па да, из Ри ма, ар хи е пи скоп ско же зло до не то је 1219. 
са Ис то ка, из Ни ке је, ка мо су пре не те тра ди ци је рим ског ца ра и 
ва се љен ског па три јар ха на кон кр ста шког за у зи ма ња Ца ри гра да 
1204. На та кав ко рак пре суд но су ути ца ли на сле ђе на пра во слав на 
тра ди ци ја и вер ско опре де ље ње ро до на чел ни ка ди на сти је Сте фа на 
Не ма ње и ње го ва си на Са ве. Кра љев ство и ар хи е пи ско пи ја, с бра
ћом Сте фа ном и Са вом на че лу, као оте ло тво ре ње ви зан тиј ског 
иде а ла сим фо ни је све тов не и цр кве не вла сти, пред ста вља ли су трај
ни ин те гра тив ни фак тор. Др жа ва ви ше не ма по ро дич ни већ оп шти, 
јав ни ка рак тер, а кра љев ска кру на сим бо ли зу је и не де љи вост ње не 
те ри то ри је. У на ци о нал ној др жа ви и цр кви ујед на ча ва ли су се уре
ђе ње и прав ни жи вот, је зик и кул ту ра, по себ на тра ди ци ја и иден
ти тет. Не ма ња, Сте фан и Са ва ство ри ли су оквир за дру штво у ко јем 
је пи сме ност пре ста ла да бу де при ви ле ги ја ма ло број них и по ста ла 
сва ко днев на по тре ба.

По ло жај вла да ра у дру штву и др жа ви пред о дре дио га је за 
уло гу нај ва жни јег чи ни о ца у рас про сти ра њу пи сме но сти пу тем 
до ку ме на та. Та ква уло га би ла је од ре ђе на ка ко иде о ло шким по став
ка ма о ње го вим пра ви ма и ду жно сти ма, та ко и овла шће њи ма и оба
ве за ма ве за ним за ме сто гла ве др жав не упра ве. У зби ру схва та ња 
о иде ал ном вла да ру ис так ну то ме сто при па да ло је оном ко је је у 
ње му ви де ло из вор прав де и за ко на, вр хов ног за ко но дав ца и су
ди ју. Пра вед ни вла дар имао је мо тив и оба ве зу да из да је по ве ље, 
би ло да је реч о по ве ља ма ко је су са др жа ва ле од ред бе са за кон ском 
сна гом, би ло о они ма ко ји ма се за кон спро во дио. Свој до при нос 
ши ре њу упо тре бе до ку ме на та вла дар је да вао, раз у ме се, и као 
вр хов ни су ди ја. Де ље ње прав де – не по сред ним вла да ре вим уче шћем 
(обич но на др жав ним са бо ри ма) или по сред ством овла шће них 
ли ца – мо ра ло је би ти трај но утвр ђе но из да ва њем по ве ља. То пра во 
и оба ве за на гла ше ни су тек у по ве ља ма цар ског пе ри о да. И цар Сте
фан Ду шан и цар Сте фан Урош с по но сом ис ти чу ка ко је ца ре ва 
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оба ве за „да на пр вом ме сту об да ру је све те и бо жан стве не цр кве, а 
за тим да вла сте ли ве ли кој и ма лој и оста ли ма за пи су је хри со ву ље 
и чи ни ми лост та ко да ни ко не бу де оште ћен”.

Ја ча ње др жа ве, на ро чи то од вре ме на за по се да ња про стра них 
ви зан тиј ских обла сти с раз ви је ним прав ним фор ма ли змом, зах те
ва ло је све број ни ју ад ми ни стра ци ју. Сло же ни уну тра шњи и спољ
ни по ли тич ки од но си од ра зи ли су се на раз ви ја ње и уса вр ша ва ње 
вла да ре ве кан це ла ри је, из ко је је иза шло не бро је но мно штво јав них 
ака та и за кон ских про пи са. По сред но је на уз ди за ње кул тур ног 
ни воа и пи сме но сти ути цао све рас ко шни ји двор, по угле ду на 
ви зан тиј ски. Из ца ре вог За ко ни ка ја сно се ви ди да сe су до ви ви ше 
ни су мо гли за ми сли ти без пи сме ног осо бља, све до нај ни жих чи
нов ни ка – при ста ва и гло ба ра.

Вла дар ски ау то ри тет, уте ме љен до брим де лом на схва та њу 
о Бож јем иза бра ни ку, од ра зио се и на углед ко ји су има ле пи са не 
ис пра ве с ње го вим пот пи сом. Оне су сте кле зна чај нај ва жни јег 
до ка зног сред ства и би ле су га рант трај но сти и нео бо ри во сти сте
че них пра ва. Њи ма се ве ро ва ло чак и он де (у Ве не ци ји и ко му на ма 
на ис точ ном Ја дра ну) где се са из ве сном до зом над ме но сти гле да
ло на прав ни по ре дак срп ских др жа ва у за ле ђу. Ра ши рен оби чај 
фал си фи ко ва ња вла дар ских ака та одао им је ја сно и не дво сми сле но 
при зна ње. 

Цр ква је по сво јој ор га ни за ци ји и уло зи у дру штву и др жа ви 
би ла ви со ко би ро кра ти зо ва на уста но ва, ко ја је, по ред не го ва ња и 
усме ра ва ња вер ских осе ћа ња сва ког свог чла на, би ла под јед на ко 
пре да на у на по ри ма да ре ли ги о зно сти дâ фор мал ни оквир. Та ко је, 
за пра во, у иде ал ном слу ча ју, сва ки ко рак у жи во ту вер ни ка на ко ји 
је цр ква по ла га ла пра во да се о ње му бри не био обе ле жен пи са ним 
до ку мен том – од кр ште ња до опро сног пи сма што се ста вља ло у 
ру ке по кој ни ку. За но си о ци ма пи сме но сти у кри лу Цр кве – па ро
хиј ским све ште ни ци ма и је ро мо на си ма – на гло је по ра сла по тре ба 
од вре ме на цр кве не ре фор ме Све тог Са ве. За ко но пра ви ло све тог 
Са ве про пи су је да се све ште на ли ца мо гу ру ко по ло жи ти са мо „аште 
раз у ме јут до бре гра ма ту”, а у по зни је до ба одо ма ћио се из раз књи гу 
из у чи ти у зна че њу све ште нич ког обра зо ва ња. 

У при мет ној не сра зме ри с не знат ним оста ци ма ра да не гда
шњих цр кве них кан це ла ри ја сто је по да ци о сва ко днев ној пи са ној 
про дук ци ји цр кве них уста но ва, са бра ни по гла ви то у за кон ским 
збор ни ци ма и епи сто ла ри ма. О кул ту ри пи сме но сти све ште ни ка 
то га вре ме на на леп на чин го во ри текст обра сца за кле тве но во по
ста вље ног све ште ни ка над ле жном епи ско пу, са чу ван на по след њем 
ли сту Че тво ро је ван ђе ља ди ја ка Бу ни ла из тре ће че твр ти не XI II 
ве ка – за кле тва или уве ре ње о при ма њу све ште нич ког чи на мо ра ло 
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је би ти из да то у пи са ној фор ми, а што је, чи ни се, још зна чај ни је, 
но во по ста вље ни све ште ник био је ду жан да за кле тву на пи ше сво
јом ру ком („за пи сах ово обе ћа ње сво јом ру ком”).

Осно ве по вла шће ног по ло жа ја вла сте ле – по ре кло, зе мљи шни 
по сед, род бин ске и кла нов ске ве зе (с вла да ром и ме ђу соб не), пра во 
и оба ве за вр ше ња вој нич ке и чи нов нич ке слу жбе – би ле су ујед но 
и ње не нај ви дљи ви је ма ни фе ста ци је. Но, под јед на ко ва жан, не из
о ста ван и у из ве сном сми слу об је ди њу ју ћи чи ни лац, ма да не то ли
ко очи гле дан, би ле су пи са не ис пра ве, ко ји ма се, у на че лу, при ви
ле го ва ни ста тус вла сте ле оства ри вао и до ка зи вао. Дру гим ре чи ма 
и по јед но ста вље но, дру штве ни углед и ути цај ни су се мо гли за ми
сли ти без пи са ног до ка за о њи хо вим иде о ло шким, крв ним и ма те
ри јал ним те ме љи ма.

Сти ца ње, по твр ђи ва ње или про ши ри ва ње вла сте о ских ба шти
на би ло је ре дов но пра ће но из да ва њем вла дар ских по ве ља. Оту да 
се у оно вре ме ној прав ној и ди пло ма тич кој тер ми но ло ги ји уста лио 
из раз за пи са ти у ба шти ну или за пи са ти ба шти ну, а та нео дво
ји вост ба шти не од пи са ног до ка за о ње ном по се до ва њу мо жда се 
нај бо ље огле да у из ра зу ба шти на за пи сна, упо тре бље ном за по се
де ве ли ка ша Ни ко ле Ста ње ви ћа у јед ној по ве љи ца ра Уро ша. Вла
сте о ске по ро ди це, по го то ву оне ве ли ке мо ћи или ду гог тра ја ња, 
го ми ла ле су и с па жњом чу ва ле пи са не до ка зе вла да ре ве на кло
но сти, дру штве ног угле да и ма те ри јал ног пре сти жа. Ду бро вач ко 
по слан ство код вој во де Сан да ља Хра ни ћа 1404. го ди не би ло је 
овла шће но да му, по ред оста лог, на гла си ка ко сва ки вла сте лин 
по се ду је пи са не при ви ле ги је до би је не од др жав ног са бо ра, а да 
их он сам има „пу ну ку ћу”! Упра во је вој во да Сан даљ две го ди не 
доц ни је оста вио у Ду бров ни ку де по зит у ко ме су се на шли „је дан 
ков че жић у ко јем ре че [Сан даљ] да су по ве ље, за пи си и књи ге, две 
ку ти је с по ве ља ма и књи га ма”.

Пре но си о ци за пад них ути ца ја и обра за ца, ко ји су се ис по ља
ва ли по гла ви то у град ским сре ди на ма, би ли су Са си, не мач ки 
ру да ри, и тр гов ци из При мор ја, на пр вом ме сту Ко то ра ни и Ду бров
ча ни. До шав ши у Ср би ју сре ди ном XI II ве ка, Са си ни су до не ли 
са мо ру дар ску тех но ло ги ју већ и мно ге еле мен те град ског уре ђе ња. 
Не при ко сно ве на пре власт по слов них љу ди из Ду бров ни ка у по
сред нич кој тр го ви ни, под стак ну та трај ним из гле ди ма на за ра ду и 
оп ти мал ним ге о граф ским по ло жа јем, усло ви ла је њи хо во стал но 
при су ство у гра до ви ма за ле ђа и гра на ње де лат но сти ве за них за 
тр го ви ну и ру дар ство. На се о би не Ду бров ча на по ста ле су та ко пре
по зна тљи во обе леж је гра до ва Срп ске зе мље. Ра зу мљи во је сто га 
да су Ду бров ча ни пре но си ли на че ла и ве шти не по сло ва ња из сво
га гра да и из ита ли јан ских или уда ље ни јих кра је ва ко ји су би ли 
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крај ња од ре ди шта њи хо ве ро бе у срп ску сре ди ну и ту их, уз из ве сна 
при ла го ђа ва ња, при ме њи ва ли. С вре ме ном се све ви ше до ма ћег 
жи вља укљу чи ва ло у по слов не по ду хва те. По ред раз гра на тих по
сло ва, с При мор ци ма су их спа ја ли исти је зик и ра ши ре на упо тре ба 
ћи ри ли це у пи са њу до ку ме на та.

По гра до ви ма Срп ске зе мље ра ди ли су и јав ни бе ле жни ци, 
но ми ци, ко ји су, као про фе си о нал ни пи са ри и, ве ро ват но, по зна ва
о ци прак тич не стра не пра ва, за пи си ва ли, на зах тев стра на ка и уз 
нов ча ну на док на ду, раз ли чи те уго во ре што су се ма хом од но си ли 
на уре ђи ва ње од но са ме ђу по је дин ци ма. Тим по слом обич но су се 
ба ви ла све тов на ли ца, али се у ис тој уло зи сре ћу и кли ри ци. Не зна 
се го то во ни шта о ор га ни за ци ји но та ри ја та, али је си гур но да је 
јед ну од пре суд них уло га у ње го вом на стан ку и раз во ју има ло угле
да ње на уз о ре из Ви зан ти је. Са чу ва не но мич ке ис пра ве по ка зу ју 
да су пи смом и је зи ком би ле при ла го ђе не сва ко днев ним прак тич
ним по тре ба ма; за њи хо во чи та ње и раз у ме ва ње ни је био по тре бан 
ви сок ни во обра зо ва но сти, већ еле мен тар на пи сме ност. 

По тре ба да се пи сме но утвр де уго во ри би ла је ра ши ре на у ме ри 
ко ја је из и ски ва ла при бе га ва ње за пи си ва њу чак и ка да про фе сио
нал ни пи са ри ни су би ли до ступ ни, или ни је би ло мо гућ но сти да 
се пла ти на кна да за њи хо ве услу ге. Та да се пи са ло на ма те ри ја лу 
ко ји је био при ру ци, обич но на бе ли на ма ру ко пи са и по ве ља, а уло
гу пи са ра пре у зи мао је не ко од уго ва ра ча, све до ка, или би ло ко ји 
пи сме ни по је ди нац из бли жег дру штве ног окру же ња. При ват ни 
уго во ри за пи си ва ни су на бе ли на ма по ве ља не са мо за то што је 
би ло сло бод ног про сто ра већ и сто га што се ве ро ва ло да им ау то
ри тет вла да ре вог пот пи са мо же пру жи ти ве ћу до ка зну сна гу.

Ме ђу број ним све до чан стви ма о скло но сти обич ног чо ве ка 
да са чу ва ма кар ка кав траг о свом по сто ја њу, да за пи ше оно што је 
на ње га оста ви ло ути сак, што га је, на не ки на чин, сна жно обе ле
жи ло, ис ти че се при мер но во брд ског по па Не дељ ка. Он је из да на 
у дан, као по слов ни чо век, све ште ник, ути ца јан гра ђа нин Но вог 
Бр да, бри жљи во бе ле жио свe догађајe и пословe ко ји су га се ти ца
ли на би ло ко ји на чин, и то на мар ги не грч ке ру ко пи сне књи ге из 
ХV сто ле ћа, с де ли ма ан тич ких ау то ра Пин да ра и Ес хи ла. За пи си 
по па Не дељ ка упра во су жи вот но, не по сред но све до чан ство о сва
ко дне ви ци жи те ља Но вог Бр да у тре ћој и че твр тој де це ни ји XVI 
ве ка, већ уве ли ко под тур ском вла шћу. У ње го вим бе ле шка ма има, 
ре ци мо, опи са тучâ ру да ра, за тим при ват них уго во ра ко је је, по пут 
но ми ка све ште ни ка у сред њем ве ку, за пи си вао сво јим па ро хи ја
ни ма, али је нај ви ше по да та ка о ње го вом по сло ва њу. Сва ки нов чић 
ко ји је ушао или иза шао из ње го ве вре ћи це уред но је за бе ле жен – 
но вац од про да је ви на, над ни це рад ни ци ма, из но си зај мо ва, али и 
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ду го ва ња са мог по па Не дељ ка, тро шко ви на бав ке оде ће и обу ће за 
по па ди ју и де цу, ку по ви на на мир ни ца, од ла зак у крч му или да ва ње 
ви на на ве ре си ју. Из тог не про це њи вог бла га мо же се из дво ји ти 
не ко ли ко ме да љо на:

У ле то 1539. ме се ца мар та узех че ља ди плат но за 51 аспру. Ме
се ца тог 16. у не де љу узех па пу че и ко жне на зув ке за 20 аспри. (...) 
Ме се ца мар та 25. да дох за ри бу 6 аспри и кон дир ви на по пих у Тро
ша но ви ћа 2 аспре. (...) Ме се ца апри ла 5. су бо та ве ли ка, за ја гањ ца 
два 31 аспру, за би бер и ша фран 2 аспре, за вар зи ло и обу ћу Дми тру 
и па пу че по па ди ји 20 аспри, за др ва две аспре. (...) И с Ву ком пи смо 
у пив ни ци и узе на ве ру 1 аспру, опет узе на ве ру Вук ка да пе ча ти ше 
3 аспре; и још му да дох кон дир за две аспре; и да де ми Вук две 
чи ни је за де сет аспри; и ре кох мо ли тву мај ци му на гро бу, а оста ше 
још 2 аспри це.

Из срп ског сред њег ве ка оста ло је ма ло тра го ва пре пи ске. Нај
ста ри ји са чу ва ни пре пис епи сто ла ра, збор ни ка обра за ца за пи сма 
и ра зна ад ми ни стра тив на ак та, по ти че с кра ја XV ве ка. Тер ми но
ло ги ја, стил, ка рак те ри стич не фор му ле, чак и код мла ђих пре пи са, 
ме ђу тим, ја сно упу ћу ју на сред њо ве ков не из вор ни ке. Као при мер 
сва ко днев не пре пи ске на во дим пи смо жу па на Дра ги ше Ди њи чи ћа 
кне зу Ву ка ши ну и вој во ди Вук ми ру Зла то но со ви ћи ма из 1424. го
ди не, је ди но са чу ва но ори ги нал но пи смо вла сте ли на вла сте ли ну: 

Мно го по ште ном и на ма дра гом и ми лом ста ри јем бра ту, кне зу 
Ву ка ши ну и вој во ди Вук ми ру, од ва шег жу па на Дра ги ше. Го спо до, 
раз у мео сам што сте ми пи са ли о Ма ро ју Др жи ћу. Го спо до, ви мо
же те ме ни да за по ве да те, као мо ја го спо да. Да је ме не Др жић срам но 
псо вао, то мо гу да по све до че ца ри ни ци сре бре нич ки и сви до бри 
љу ди у Сре бре ни ци. Мо лим вас као мо ју го спо ду да то раз мо три те, 
јер не би ме не ни бо љи чо век опсо вао, а нек мо ли Др жић. Мо лим 
ва шу ми лост да о то ме раз ми сли те, ка ко је то. И Бог да вас увек 
др жи у по ште њу.

Кон цеп ти по че та ка пи са ма, за пра во адре се ко је су се по на вља
ле за осо бе истог дру штве ног по ло жа ја или у ре дов ној пре пи сци 
из ме ђу два ли ца, ра су ти су у ре ла тив ном оби љу по бе ли на ма ру
ко пи сних књи га. Са др жај им је углав ном ти пи зи ран, с го ми ла њем 
епи те та адре са та или ис ти ца њем скром но сти и под ре ђе но сти адре
сан та ка да се обра ћа осо би ви шег дру штве ног ран га („Нај ча сни ји 
и нај во ље ни ји го спо ди не и бра те Ђу ра ши не, смер но ти ме та ни је од 
Иван ка”). За оне за пи се ко ји на бра ја ју све ча не епи те те адре са та 
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мо гло би се по ми сли ти да су слу жи ли као обра зац за пи са ње адре
се од ре ђе не лич но сти или осо бе од ре ђе ног со ци јал ног ста ту са. 
Са мо уз до ста опре за мо же се прет по ста ви ти да се као ау то ри ових 
за пи са мо гу иден ти фи ко ва ти цр кве ни, вла сте о ски и вла дар ски 
пи са ри ко ји су ра ди ли и у кан це ла ри ји и као пре пи си ва чи књи га. 

Мар ги не и пра зни ли сто ви ру ко пи сних књи га ни су слу жи ли 
са мо за за пи си ва ње обра за ца адре са. На не ки ма су бе ле же на и чи
та ва пи сма или крат ке по ру ке. Сти ли за ци ја и са др жи на тих тек
сто ва у пот пу но сти су по све ће не по је ди ним тач но од ре ђе ним пи
та њи ма, па не мо же би ти ни ка кве по ми сли да су у пи та њу обра сци. 
На ред ни при мер то ће бо ље до ка за ти од сва ке ар гу мен та ци је: „Го
спо ди ну ми Ву ку од Влат ка Хра но ти ћа. Да знаш да се Тур ци оку
пи ше на Вла до ву код Мо ра ве.” Чи ње ни це да су у пи та њу пи сма и 
по ру ке за „јед но крат ну упо тре бу”, да ко ре спон ден ти нај че шће 
ни су пле ме ни тог ро да, те да су без ма ло сви са чу ва ни при ме ри 
на ста ли у XV ве ку, ка да су се по сле ди це тур ских осва ја ња по че ле 
осе ћа ти на сва ком ко ра ку, упу ћу ју на по ми сао да су по ру ке и пи
сма сла ти са чи та вом ру ко пи сном књи гом као под ло гом. Та мо где 
се ни је мо гао на ба ви ти за се бан ма те ри јал за пи са ње по слу жи ли 
су не ис пи са ни де ло ви ру ко пи сних књи га. Иа ко гло ма зне и не прак
тич не за ку рир ске по сло ве, оне су са истом по у зда но шћу као и 
пи сма пре но си ле пи са ну реч. Ево и при ме ра из јед ног од срп ских 
руд ни ка. Реч је о не ко ли ко по ру ка раз ме ње них из ме ђу пред став ни
ка ру дар ске дру жи не ко ја је ор га ни зо ва ла и фи нан си ра ла ва ђе ње 
ру де и јед ног од де о ни ча ра, чла но ва дру жи не. Ти чу се сва ко днев
них иза зо ва ко ји су ис кр са ва ли то ком ра да:

Од хут ма на Ра че ска гвар ку, по ша љи те хра ну, рад ни ци не мо гу 
глад ни ра бо та ти, по ша љи те ек се ре и око ве. (...) По ша љи те хлеб.

Ди пло мат ско оп ште ње пи сми ма, као по ла зи ште и основ ни 
вид ди пло мат ске ко му ни ка ци је, би ло је, без сум ње, нај о бим ни је 
и нај ра зно вр сни је с Ду бров ни ком. Жи вот на по тре ба за не го ва њем 
до бро су сед ских од но са ра ди одр жа ва ња по вољ них усло ва за ду бро
вач ку тр го ви ну и оп ти мал них те ри то ри јал них и спољ но по ли тич ких 
при ли ка на го ни ла је Ду бров ча не да се с по себ ном бри гом по све
те ре дов ној ди пло мат ској ко ре спон ден ци ји. „Бог зна и Пре чи ста 
да је наш оби чај од го во ри ти на пи смо сва ко ме, а на ро чи то пле ме
ни ту го спо ди ну”, пи са ли су Ду бров ча ни про то ве сти ја ру кне за 
Сте фа на Ла за ре ви ћа дум Јо ва ну 9. апри ла 1400, прав да ју ћи се због 
кне же вих оп ту жби да му ни су од го во ри ли на јед но пи смо. 

У по сла нич ким ми си ја ма ко му ни ка ци ја с дру гом стра ном ре
дов но се во ди ла усме ним и пи сме ним пу тем. Сва ка ди пло мат ска 
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ми си ја мо ра ла је има ти са со бом чи та ве све жње ве до ку ме на та, 
ко ји су се у за ви сно сти од раз во ја си ту а ци је мо гли да ље умно жа
ва ти. До ку мен та ци ја је оба ве зно укљу чи ва ла акре ди тив но пи смо 
(по пра ви лу крат ко и ти пи зи ра но: „... ето по сла смо слу гу на шег 
вер ног, на пу но на у че на од на ше стра не, што вам го во ри бу ди вам 
во ља ве руј те му као и на ма”), по сла нич ко пи смо (с пи та њи ма, зах
те ви ма и мол ба ма о ко ји ма је по слан ство би ло овла шће но да пре
го ва ра), по сла нич ко упут ство и, уко ли ко је тре ба ло за кљу чи ти 
уго вор, пу но моћ је. Обич но су тим основ ним, оба ве зним до ку мен
ти ма до да ва ни као до ка зно сред ство и под сет ник ра зни пре пи си 
ака та и по ве ља.

Пи са но утвр ђи ва ње оно га што је усме но до го во ре но пред ста
вља ло је нај ја чу фор мал ну га ран ци ју да ће уго во ре но и обе ћа но 
би ти и по што ва но. Но, и по ред свих сред ста ва обез бе ђе ња, за кле
тви, све до ка, пот пи са и ве ре у сна гу пи са не ре чи, уго во ри су че сто 
кр ше ни. Не во ље Ду бров ча на с ве ро лом ним об ла сним го спо да ри ма 
из за ле ђа ни су би ле ни шта ма ње од ко ри сти ко ју су има ли по слу
ју ћи уз њи хов бла го слов, али су та кви слу ча је ви у њи хо вим очи ма 
ипак из гле да ли као по је ди нач ни из у зе ци. У ду гом и опре зно сро
че ном пи сму од 12. ја ну а ра 1421. под се ћа ли су вој во ду Ра до сла ва 
Па вло ви ћа:

... ево са да го спо ди не вој во да ве ли ко чу до ви ди мо и чу је мо, 
ја вља ју нам да го спод ство ти не при зна је да је креп ко и твр до оно 
што су с на ма по сла ни ци го спод ства ти го во ри ли и за пи са ли. И 
ни ка ко у то не мо ре мо ве ро ва ти, јер од ка да је свет по стао ни је се 
слу чи ло, ни чу ло ни ви де ло да је ије дан го спо дин зе мља ни оспо рио 
сво ју реч и сво је по слан ство и сво је пе ча те.

Сва ки до ку мент (из у зи ма ју ћи мо жда не ке ви до ве пре пи ске) 
пред ста вљао је, у на че лу, сред ство за оства ри ва ње пра ва ко ја су из 
ње го вог по се до ва ња про ис ти ца ла. Пој мо ви до ка за и до ка зи ва ња 
обич но се до во де у ве зу с пар нич ним по ступ ком и ту за и ста ле жи 
до бар део раз ло га за ко ри шће ње до ку ме на та – али са мо у слу ча
је ви ма оспо ра ва ња пра ва утвр ђе них пи са ним пу тем или уко ли ко 
је сам до ку мент био под врг нут сум њи за кри во тво ре ње. Ис пра ве су 
спа да ле у нај ва жни ја сред ства до ка зи ва ња у пар ни ца ма, али им ни 
за ко ни ни прак са ни су при ба ви ли ре ла тив но нај ја чи по ло жај у од
но су на дру ге до ка зе. Сра зме р но ма ло број на све до чан ства о пар
ни ца ма (углав ном око гра ни ца по се да) на ла зе се у до ку мен ти ма 
ко ји го во ре о њи хо вом ис хо ду – у суд ским пре су да ма или вла дар
ским да ров ни ца ма. Оште ће на стра на обич но је по ка зи ва ла хри
со ву љу са упи са ним гра ни ца ма има ња као до каз да су јој пра ва 
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по вре ђе на – „из не со ше хри со вуљ”, гла си сте ре о тип на фор му ла. 
Пре но што би утвр ђи ва ње ме ђа за по че ло, по ро та се за кли ња ла, а 
пред став ни ци обе стра не по љу би ли би хри со ву љу. По том су ло кал
ни жи те љи на те ре ну од ре ђи ва ли гра нич ну ли ни ју пре ма тек сту 
хри со ву ље, то јест „ка ко пи ше у хри со ву љи” или „ку да пи ше у хри
со ву љи”. 

По сре дан али упе ча тљив до каз о сна зи пи са не ре чи на ла зи 
се у ве о ма ра ши ре ној по ја ви фал си фи ко ва ња ис пра ва, на ро чи то 
вла дар ских. Уко ли ко су кри во тво ре не ис пра ве успе ва ле да ство ре 
и одр же при вид ори ги нал но сти, обез бе ђи ва ле су има о цу чвр сти ну 
и трај ност пра ва са др жа них у тек сту, као и не сум њи во ау тен тич ни 
до ку мен ти. Иа ко су сва сред њо ве ков на дру штва има ла про пи са не 
стро ге ка зне за фал си фи ко ва ње, ње го во упор но одр жа ва ње по ка
зу је да су из гле ди за ко рист од из ра де ла жних ис пра ва над ја ча ва
ли стреп њу од от кри ва ња и ка жња ва ња за бра ње ног чи на. У сва ком 
слу ча ју, на чи ни од ре ђи ва ња ау тен тич но сти би ли су јед но став ни 
али ефи ка сни. Сво ди ли су се, у осно ви, на на че ло на ко јем по чи ва 
и са вре ме на ди пло ма тич ка ана ли за – по ре ђе ње сум њи ве ис пра ве 
са ори ги нал ним или ау тен тич ним при мер ци ма. Ме ђу тим, ве ште 
пре ра де по не кад је би ло не мо гу ће от кри ти, а ве ро ват но и да нас 
има та квих ко ји ма ни је утвр ђе на пра ва при ро да. У оно вре ме, шта
ви ше, би ло је љу ди на злу гла су по фал си фи ка тор ском уме ћу. У 
Ду бров ни ку се зна ло 1439. за из ве сног Мар ка Бон ђор на, „ко ји, ка ко 
је по зна то чи та вој зе мљи, зна да кри во тво ри сва ки пе чат па пе, 
ца ра, и сва ког дру гог го спо да ра”.

На осно ву са чу ва них из вор них по да та ка ни је мо гу ће при бли
жно од ре ди ти обим до ку мен тар не про дук ци је и круг пи сме них 
по је ди на ца укљу че них у из да ва ње и ко ри шће ње до ку ме на та у сред
њо ве ков ној Срп ској зе мљи. Као ме ри ло вред но сти мо гу се узе ти 
сред њо ве ков на дру штва с ви со ким ступ њем пи са не про дук ци је и 
фор ма ли зма (али и с не у по ре ди во ви ше са чу ва ног из вор ног ма те ри
ја ла, ко јим су омо гу ће на те мељ на ис тра жи ва ња и зна ња). Ме ђу тим, 
раз ли ке у од но су на, ре ци мо, ко му не на ис точ ном Ја дра ну не сме
ју се пред ста вља ти у ка те го ри ја ма за о ста ја ња у ве ћој или ма њој 
ме ри. При клад ни је је раз ми шља ти о раз ли чи тим прав ним тра ди
ци ја ма и оби ча ји ма ко ји од ре ђу ју и на чи не ис по ља ва ња до ку мен
тар не пи сме но сти. У та ко по ста вље ној ме ри ства ри за сва ко днев ну 
пи сме ност у сред њо ве ков ној Срп ској зе мљи мо же се ре ћи да ни је 
из ла зи ла из окви ра европ ских при ли ка.*

* Бе се да из го во ре на у Ма ти ци срп ској при ли ком обе ле жа ва ња Да на сло
вен ске пи сме но сти и да на Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја, у Но вом Са ду, 24. ма ја 
2017. го ди не.




