САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
Бојана Маринчић
Народна библиотека Ужице
bojanamarincic@gmail.com

УДК 027.7(417)"17"

СТАРА БИБЛИОТЕКА ТРИНИТИ КОЛЕЏА
Сажетак: Најновија достигнућа у области дигитализације културне баштине пружају
увид у национална блага која нису била доступна светској јавности. На овај начин корисници интернета могу сазнати више о културним добримa из целог света, штедећи
време и новац. У раду ће бити описана Стара библиотека Тринити колеџа у Даблину.
Посетиоци Старе библиотеке могу видети на који начин су израђени настарији рукописи у Ирској, како су чувани и на који начин преношени од места до места. Веома је интересантна поставка, на којој се до најситнијих детаља види лепота сваког украса у Књизи
Келса. На спрату Старе библиотеке налази се чувена Дугачка соба. Аутентични простор
употпуњен је мирисом старих књига и никога не оствља равнодушним. Део података за
израду рада прикупњен је приликом ауторове посете Старој библиотеци 2019. године.
Кључне речи: Стара библиотека, Књига Келса, Дугачка соба, Тринити колеџ, Даблин.

Увод
Даблин је густо насељен град, који је реком Лифи подељен на два
дела, јужни и северни. Главни град је Републике Ирске. Ирски назив
града је Baile Atha Cliath, што у дословном преводу значи град на препреченом газу, а енглески назив изведен је из ирског израза Dubh Linn
(црна бара, црно језерце).
Велики број имена из области књижевности везује се за Даблин,
а најпознатији међу њима су Семјуел Бекет, Џејмс Џојс, Оскар Вајлд,
Вилијам Батлер Јејтс, Џорџ Бернард Шо, Брем Стокер. Познат је и по великом броју пабова украшених разнобојним цвећем, производњи тамног
пива и вискија. Моли Мелон, Графтон улица, џорџијански Трг Мерион,
катедрала Светог Патрика само су неке од многобројних атракција града. Једна од највећих занменитости је Стара библиотека, која се налази
у Тринити колеџу.
Тринити колеџ основала је краљица Елизабета I, 1592. године, и
назвала га мајком нових универзитета.1 У то време у западној Европи
1 Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/Secretary/assets/pdf/Charter%20Elizabeth%20I.pdf
(преузето 20. 9. 2019).
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масовно су се отварали универзитети на којима се школовало свештенство (клер). Примера ради, до 1590. године Енглеска је имала два универзитета, а Шкотска четири. На изглед и организацију ове установе велики утицај имали су, између осталих, Оксфорд и Кембриџ. Од оснивања универзитета брига за библиотеку била је приоритет. Многи научници Тринитија, а посебно Лук Чалонер и Џејмс Ашер заслужни су за
састављање почетне књижне збирке. Наредних педесет година заједница је расла. Осигуране су донације, установљене нове стипендије, осмишљен је наставни план и програми који одређује унутрашњу управу.
Међународни утицај Ашера, једног од првих дипломираних студената,
помогао је да Колеџ заузме своје место на европској мапи. Током 17. века
постојање универзитета је два пута било озбиљно угрожено. Прво, када
је срушена централна влада и утицај ирске цркве био ослабљен услед
победе Оливера Кромвела. Четрдесет пет година касније Лорд Тирконел
и његова краткотрајна католичка влада затворили су универзитет, протерали своје колеге и студенте и преуредили зграду у јакобитску касарну. 2
Библиотека је на сву срећу била поштеђена. Тринити колеџ је кроз векове мењао намену, али се име одржало до данас. Здање је задржало
средњовековни изглед и више подсећа на замак него на факултет.

У склопу Старе библиотеке налазе се Kњига Kелса и Дугачка соба.
Књига Келса
Изложба под називом „Претварање таме у светлост” описује настајање, начин чувања, преношења и историјат Књиге Келса. Кроз изложбу су приказане и Књига из Дароуа и Књига из Арме због симболиз2 Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/about/history/ (преузето 20. 9. 2019).
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ма, технике и украса који су коришћени приликом настанка најпознатијег средњовековног рукописа.3 Књига Келса је највеће културно благо
у Ирској. Након обиласка изложбе долази се до ризнице где се чува овај
рукопис, познат широм света, које је израђен почетком 9. века. У ризници се налазе и други сродни списи. Велике полемике воде се о времену
и месту настанка Књиге Келса.4
Књига Келса представља илуминарну рукописну верзију четвороjеванђеља, на латинском језику, настала на основу текста Вулгате,
који је Свети Јероним завршио око 384. године нове ере, помешан са тумачењима из ранијег превода старог латинског. Већина научника која се
бавила проучавањем Књиге Келса сматра да је рукопис настао на острву
Јона у Шкотској. Постоје и истраживачи који се противе оваквом ставу
и заступају мишљење да је пронађена у Нортамберленду (североисточна Британија), или на делу територије где су живели Пикти (источна
Шкотска).
Манастир на Јони, која се налази у близини великог острва Мал у
Западној Шкотској, основао је Свети Колум, 561. године. Монаси су у
њему боравили све до напада Викинга, када је страдало 68 људи. Tада
су се склонили у манастир који се налазио у граду Келсу (Ирска, округ
Мид). Ту је рукопис чуван до 17. века. Дуги низ година ова два места
била су главна упоришта тадашњег монаштва. Не може се са сигурношћу прецизирати да ли је за настанак Књиге Келса у целости био одговоран само један манастир, или је она подједнако настајала на оба места.
Књига Келса састоји се од 340 листова пергамента, величине
330x255 mm и представља ремек дело хиберњаско-саксонског (Хиберниа je римско име за Ирску) украсног стила. На популарност рукописа
широм света у великој мери утицале су раскошне декорације сличне
драгом камењу. Израз „Келтска уметност” најчешће се везује за лепоту израде Књиге Келса и Књиге из Дароуа. Апстрактни украси и слике
биљне, животињске и људске орнаментике наглашавају текст и представљају богату антологију средњовековног симболизма.
Приликом израде ове књиге „бројне странице указују на широк
распон утицаја, од Средоземља до Ламанша. Страница с монограмом
Хи-Ро-Јота приказује Христове иницијале (ХРI) на грчком језику. Уз
3 Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/visitors/book-of-kells/ (преузето 21. 9 .2019).
4 Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/library/manuscripts/book-of-kells.php (преузето 21. 10.
2019).
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њих се појављују речи”,5 које најављују Јеванђеље по Матеју у коме се
слави Исусово рођење. Смештена је на 34. листу и представља најпознатију страницу у средњовековној уметности. У рукопису су симболично приказани јеванђелисти (крилате фигуре) Матеја (човек), Марко
(лав), Лука (теле) и Јован (орао). Такође се налазе многобројни портрети, али портрети Марка и Луке нису сачувани. Они су вероватно истргнути као и 30 листова за које се сматра да су нестали у средњовековном и раном модерном периоду.

Хи-Ро-Јота
Књига Келса је написана на велуму, припремљеној телећој кожи.
Претпоставља се да се за потребе израде било потребно 185 телећих
кожа. За писање се употребаљавало првих пет перади из лабудових или
гушчијих крила, за сликање и украшавање најфиније четкице, разне
оловке и др. Оригинални повез књиге није сачуван, али се у оквиру изложбе може погледати видео о аутентичном књиговезачком раду.

5 Horst Woldemar Janson, Jansonova istorija umetnosti: zapadna tradicija (Varždin; Beograd; Novi
Sad: Stanek; Mono i Manjana; Orfelin izdavaštvo, 2008), 319–320.
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Претпоставља се да су три уметника украшавала рукопис. Најдетаљнји посао који се састојао од употребе жуте и сребрноплаве боје којима су украшене најзначајније странице радио је „златар”. Четири главна
писца су копирала текст. Приликом преписивања, сваки од њих је оставио
свој печат у рукопису. Један је имао обичај да украшавање слова на почетку стихова препусти уметнику. Други писар, који је можда последњи у
временском низу, настојао је да користи јарке боје за текст и да попуњава
празне просторе непотребним понављањем одређених одломака.
За прављење боја употребљени су разни пигменати. Већина текста
писана је браонкастим галотанинским мастилом, помешаним са сулфатом челика и вина или сирћета. Црно угљено мастило је ретко употребљавано. Неке линије су писане жутом, љубичастом или црвеном
бојом. Недавна истраживања у библиотеци Тринит колеџа су показала
да је плава боја добијена од индига, а не од лапис лазулија као што се
раније мислило. Опримент (жути арсенов сулфид) коришћен је за производњу живог жутог пигмента. Бели пигмент је изведен од гипса. Црвени
је настао из црвеног олова или из органских извора, које је тренутно
тешко препознати. Пурпурна се добијала мешњем пигмента добијеног
из медитеранске врсте лишаја6 и беле боје. За перфорирање велума у
великом броју листова употребљавана је бакарно зелена у интеракцији
са влагом. Уметници су користили технику додавања три пигмента на
основни ради ефекта тродимензионалног приказа.
Књига је писана курзивним писмом познатим као инсуларна мајускула (Insular majuscule)7 која је у овом случају коришћена у подебљаној
и експертној верзији. Термин „инсуларна” користио
се за списе настале у Ирској
у 6. веку. Рукописе вишег
ранга писане овом техником
карактеришу сложена почетна слова украшена преплетеним и зооморфним дизајном
док су мањи иницијали декорисани црвеним тачкама.
Утицај на „инсулар” имао је
6 roccella tinctorial.
7 Драган Бараћ, Општа историја писма (Београд: Економика, 2004), 55.
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латински стил писања унцијал. Унцијал се користио од 3. до 9. века, а настао је у доба Диоклецијана.8 Инсуларна мајускула је део полуунцијала,
који је настао у исто време, али се тек од 6. века налазе трагови о њему.
Коришћен је за писање важних докумената из историје хришћанства (јеванђеља, црквена писма и др.).
Преписивачи текста направили су много грешака. Слова, а неретко и
целе речи су изостављене. Поновљен је текст који се већ налази на једној
страници (лист 218в). Метод корекције заснивао се на убацивању уредних
тачака у слова која треба обрисати. За брисање речи користили су се црвени крстићи, који су изгледали декоративно (218в). На основу ових запажања и имајући у виду раскошност књиге, научници су закључили да је
она створена за церемонијалну употребу у посебним литургијским приликама, попут Ускрса, а не за свакодневну употребу. Декорација књиге никада није завршена, то се може видети на странама од 29в-31р.

Књигу Келса је у Аналима Улстера, описана као „главно благо западног света”. Анали Улстера су делимично написани на ирском, а делимично на латинском и садрже историју Ирске од првог до 16. века. Сматрају
се веома аутентичним и поузданим. У њима је забележено да је рукопис
украден 1007. године из велике камене цркве у Келсу и да је враћен после
два месеца и двадесет ноћи. Прекривен је биo бусењем земље, а злато је
било скинуто. У Келсу је остао током средњег века и поштована је као
велика јеванђеоска књига светог Колумба, реликвија свеца, на шта указује
песма додата у 15. веку (289в). Крајем 11. и 12. века празне странице и
8 Ilija Кnežević. „Mala istorija pisma i tipografije, 1. deo”. Signum. Br. 2 (jun 2007): 23. http://www.
fpu.bg.ac.rs/izdavastvo/img/Signum2.pdf (преузето 25. 9. 2019).
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размаци на листовима 5в-7в и 27р коришћени су за забелешке имовинских
трансакција које су се односиле на манастир у Келсу.
Године 1016. пожар је уништио Келс. То се поновило и 1040. када су
и свештеничке просторије биле захваћене. У годинама које су долазиле,
град је веома често паљен, чак девет пута до 1156. После побуне 1641.
године, црква у Келсу лежала је у рушевинама. Гувернер, Чарлс Ламберт
(гроф Каван), 1653. године послао је књигу у Даблин ради безбеднијег
чувања. После 1661. године Књига Келса и Књига из Дароуа стигле су до
Тринити колеџа у Даблину, захваљујући Хенрију Џонсу, бискупу округа
Мид. Од половине 19. века Књига Келса је изложена у Старој библиотеци,
а годишње је види више од милион посетилаца. Од 1953. године књига је
повезана у четири дела. Два дела се обично могу видети, један је отворен
на главној украшеној страници, а други приказује две странице рукописа.
Фотографисање у ризници у којој је изложен рукопис није дозвољено.
Прозирне фолије Књиге Келса снимљене су 1990. године и представљају ауторски рад Швајцарца (Луцерн) „Facsimile Verlagа“. Недавно
су поново обрађене коришћењем најсавременије фотографске технологије. Ове дигиталне фотографије високе резолуције нуде најтачнији приказ Књиге Келса до данас, пружајући искуство које нуди само непосредан увид у рукопис.9
Директна веза која води до дигитализованог издања налази се
на адреси: https://digitalcollections.tcd.ie/home/#folder_id=14&pidtopage=MS58_291v&entry_point=1.
По завршетку разгледања овог Унесковог блага, из ризнице се иде
на спрат до величанствене Дугачке собе, у којој је у храстовим полицама смештено око 250.000 најстаријих књига Библиотеке. Просторија је
дугачка око 65 метара, широка 12,2 метра и висока 14,2 метра. Књигама
није могуће прићи јер су све полице ограђене, а ту се налазе и службена
лица која воде рачуна о безбедности књига и посетилаца.
Дугачка соба
Дугачка соба је изграђена између 1712. и 1732. године. Првобитни
изглед Библиотеке састојао се само од доњих полица. Од 1801. године, Библиотека је добила право на обавезни примерак сваке књиге која је објављена у Британији и Ирској, тако да су полице већ до 1850. године биле по9 Trinity College Dublin, https://www.tcd.ie/library/news/book-of-kells-now-free-to-view-online/
(преузето 25. 9. 2019).
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пуњене. Већина књига укоричена је телећом кожом смеђе боје. Телећа кожа
је обојена бојом биљног порекла и могу се видети различите нијансе корица. Због потреба смештаја, 1860. године, подигнут је сводни плафон и
урађене су горње полице. Радови су завршени у мају 1861. године.

У Библиотеци се налази легат, састављен од приближно 20000 књига и рукописа, који је био власништво Хендрика Фагела, главног министра Холандије. Легат je 1802. године набавила Ерасмус Смит, добротворна организaција за потребе Тринити колеџа. Фигелова колекција
била је смештена у источном крају Дугачке собе, у просторији где су
раније чувани рукописи. После реновирања, 1960. Године, део легата је
премештен, а остатак се и даље може видети у ограђеном простору.
Дуж целе Дугачке собе налазе се гипсана попрсја великана филозофије и писаца западног света. Они су симетрично распоређени са обе
стране просторије. Колекција је формирана још 1743. године, када је аутору Петеру Шимакерсу наручено 14 попрсја, а касније је допуњена новим бистама. Данас их има 38. Карактеристично је то да су у овој збирци
овековечени искључиво мушкарци.
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САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
У централном делу, у застакљеној витрини, чува се примерак прогласа о независности Ирске Републике, из 1916. године. Такође, ту се
налази и најстарија харфа која је направљена од храста и врбе, са 29
месинганих струна. Сматра се да потиче из 15. века. Харфа представља
симбол Ирске Републике и налази се на њеном грбу.
У Дугачкој соби има веома мало вештачке светлости, а дневна улази кроз провидне засторе на прозорима и константо се мења у зависности од спољних временских утицаја.
Унутрашњост, која је урађена од тамне
храстовине, представља вишегенерацијски
рад људи из исте породице.
Једна од атракција која је доступна
посетиоцима Старе библиотеке јесте присуствовање чишћењу, рестаурацији и начину чувања књига. Ова активност је укључена у цену карте обиласка Књиге Келса.
Веома често се у Дугачкој соби одржавају изложбе како би се приказао богат
фонд Библиотеке и подстакла даља истраживања.
Закључак
Стара библиотека Тринити колеџа једна је од најпопуларнијих
дестинација не само у Даблину, већ у целој Ирској. Место где се чува
највеће културно благо Ирске и најпознатији средњовековни рукопис.
Посетиоце, а поготову библиотекаре, обилазак Старе библиотеке
оставља без даха. Почевши од изложбе „Претварање таме у светлост”
на чијем почетку се може видети камен исписан старим ирским
системом знакова – Огам, па све до обиласка Дугачке собе где мирис
старих, кожом коричених књига даје посебну драж. Обилазак Старе
библиотеке завршава се у сувенирници, где се може пронаћи велики
број предмета везаних за Књигу Келса, Дугачку собу и Тринити колеџ.
Шетња по универзитетском комплексу посетиоцима изгледа као путовање кроз време.
Уколико желелите да посетите Стару библиотеку у Тринити колеџу имајте на уму да је потребно чекати у реду око 45 минута пре него
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што се крене у обилазак, због великог броја туриста током целе године.
Улазнице се могу купити лично или путем интернета, а постоје и повољности за групне, породичне и студентске посете.

У раду су коришћене фотографије из ауторове приватне архиве.
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Summary: The latest developments in the digitalization of cultural heritage provides insight
into many national treasures that were not available to the public world. This way, internet
users can view cultural goods from all around the world, saving time and money. The paper
will describe the Old Library of Trinity College Dublin, which houses the Book of Kells
along with other related manuscripts and the Long Room. Visitors to the Old Library can see
how the oldest manuscripts in Ireland were drafted, how they were kept and how they were
moved from place to place. It is a very interesting setting where you can see the beauty of
every decoration in the Book of Kells in the smallest details. Of course, the most interesting
is the Book of Kells itself, which is kept in a special treasury. Above the ground level is the
location of famous Long Room. Every visitor is overwhelmed by the authentic scent of old
books. Part of the data for the creation of the paper was collected during the author’s tour of
the Old Library in 2019.
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