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Стручни рад

НАЈСТАРИЈА КЊИГА У ПОЖЕШКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Сажетак: У фонду старе и ретке књиге у Народној библиотеци Пожега 
најстарија књига је Слово о почитании церкве, аутора Викентија Ракића 
из 1807. године. За ову библиотеку је значајна по томе што су уз главни 
наслов увезана још три рукописа: препис Литургије св. Јована Златоустог, 
Октоиха и збирка рецепата народних лекова, познатија као лекаруша. 
Овај рад бави се описом поменутих рукописа који су увезани уз најстарију 
књигу из фонда Народне библиотеке Пожега и чине адлигат.
Кључне речи: Стара и ретка књига, Слово о почитании церкве, рукописи, 
Мануил Витковић, лекаруша.

Фонд старе и ретке књиге Народне библиотеке Пожега 
саставни је део Одељења стручне књиге. Према Закону о старој и 
реткој библиотечкој грађи, стару и ретку књигу чине све рукописне 
и штампане старе српске књиге, старе стране књиге, као и ретке 
књиге (рукописне књиге, библиофилска издања, ретка издања 
из ратног периода, издања са тиражом мањим од 100 примерака, 
цензурисана издања) и посебне издавачке збирке.

Овај фонд пожешке библиотеке броји 910 примерака, од чега 
је само девет наслова на српском језику издато пре 1867. године, док 
остали део фонда чини ретка грађа. Најстарија књига на страном 
језику, Mémoires, pour servir à l’histoire d Anne d’Autriche: épouse de 
Louis XIII, roi de France. T. 3, Франсоаз де Мотвил, објављена је 
1723. године. Старе књиге из нашег фонда углавном су дела Вука 
Стефановића Караџића (Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба 
сва три закона – 1849) и седам дела Доситеја Обрадовића (1833–
1850), која се у нашој библиотеци чувају као два адлигата.

Најстарија књига у Народној библиотеци Пожега је Слово 
о почитании церкве, Викентија Ракића, коју је о свом трошку 
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издао Тома Милиновић, трговац из Трста, и штампао је у 
Венецији, 1807. године. Књига се према Закону о старој и реткој 
библиотечкој грађи сматра културним добром од великог значаја, 
а у библиотекама у Србији чувају се још четири примерка: у 
Народној библиотеци Србије и Библиотеци Матице српске. 
Књига је у нашу библиотеку пристигла 1983. године као поклон 
суграђанина Благоја Међедовића. 

Оно што овај примерак књиге Викентија Ракића чини 
посебним је додатних 57 листова, који су привезани уз њу у 
кожни повез. Димензије књиге су 21 х 17 цм. Иако поприлично 
оштећена, представља штампано дело Викентија Ракића и три 
додатно увезана рукописа свештеника Михаила Витковића, 
касније монаха Мануила Витковића. Прва два рукописа су 
богослужбеног карактера (преписи Литургије св. Јована 
Златоустог са Октоихом), а трећи рукопис је књига рецепата, 
тзв. Лекаруша. Преписивање Литургије и Октоиха је, како наводи 
сам преписивач, започето 1837. године у манастиру Петковица код 
Шапца „при епископу Герасиму шабачком у манастиру Петковици 
при господину игумену Серафиму Поповићу”. Преписивач је 
јереј Михаило Витковић, „родом од Босне”. Он на првој страни 
у уводном тексту наглашава да је преписивао „при благоверном 
господару и књазу сербском Милошу”. Преписивање Лекаруше 
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започето је 1841. године у манастиру Благовештење рудничко 
(Страгари). Свештеник Михаило Витковић се у периоду 1837–
1841. године замонашио и добио монашко име Мануил. У књизи 
је и неколико страна које су такође руком писане, али се не односе 
ни на једну од поменутих целина.  

Име монаха М. Витковића срећемо на каменој плочи 
уклесаној у зид, који опасује читав комплекс манастира 
Благовештење рудничко у месту Страгари код Крагујевца. „Овај 
град начинисмо нас три јеромонаха во Христу брата с помоћу 
ктитора и приложника у 1841 г. Василије, Мануил и Методије”. 
На плочи је такође написано да је текст уклесао Мануил, што 
потврђује и подударност рукописа са плоче и из страница које 
су привезане уз књигу Викентија Ракића. Мануил Витковић у 
више наврата исказује оданост и поштовање према династији 
Обреновић, посебно наглашавајући своју приврженост кнезу 
Милошу и кнезу Михаилу. У „поучном слову”, кратком тексту, 
такође писаном руком монаха Мануила, који претходи овој 
лекаруши, објашњава зашто је важно бити одан властима, посебно 
династији Обреновић, која је, како он каже „скинула јарам 
агарјански” са српског народа. Зато не чуди што се име „калуђера 
Мануила Витковића” (и његовог сина Риста) налази на списку 
побуњеника који су учествовали у Катанској буни 1844. године.1 
Катанска буна је у историји познат догађај – побуна коју је у 
Шапцу са тридесетак катана (коњаника) започео Стојан Јовановић 
Цукић са циљем да сруши власт кнеза Александра Карађорђевића 
и уставобранитеље и да на престо врати династију Обреновића. 
Урош Станковић у докторској дисертацији „Чрезвичајни суд над 
бунтовницима (1839) и преки суд формиран поводом Катанске 
буне (1844)”, одбрањеној 2016. године на Филозофском факултету 
у Новом Саду, наводи: „У близини Доње Буковице код Ваљева 
Јовановићева војска2 је 25. септембра затекла владине снаге... 
које су бројале око 120 људи. На бојишту је пало шест или седам 
катана... У каснијим потерама убијена су петорица катана – Лаза 

1  АС ПО 281/133, Списакь Бунтовника, кои су изь Ц. Кр. стране, ноћу, између 
21. и 22. Септь 844. У нашу страну прешли и затымь у Шабцу мирь и законныи 
поредак нарушили.

2  Стојан Јовановић Цукић, ватрени присталица кнеза Михаила Обреновића, 
вођа Катанске буне 1844. (примедба аутора).

Стевић, Г. „Најстарија књига у пожешкој библиотеци”, 9–18
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Ђорђевић, монах Мануил Витковић, његов син Риста, извесни 
Милован из Орашца и један неименовани бунтовник”3. 

Србске новине бр. 78, од 27. септембра 1844. године описале 
су борбу код села Доња Буковица речима: „Најновија известија о 
разбијању разбојничке чете из Цесарије на Србију нападше, јављају 
да су у числу шесторице, код Буковице убијени и предводитељ ових 
разбојника... Стојан Јовановић и Ђорђе бивши татарин. Ова су 
шесторица одмах на коло помећани, и затим се је народна војска 
пустила у потеру бунтовника, који се бијаху ка Каменици упутили 
у којој потери убије и на коло метну Лазу Катану, Попа и његова 
сина са још једним између разбојника из Цесарије прешавши”.4 И 
Јован Милићевић у свом делу Историја Катанске буне: (Србија 1844 
г.) наводи да „извештаја о Буковичкој бици има неколико”5, али да 
су они донекле противречни. И други извори говоре и да је велики 
број Рудничана учествовао у Катанској буни, па вероватно и сам 
монах Мануил, међу њима. 

Манастир Благовештење Рудничко је, крајем 18. века имало 
своју преписивачку школу, а у манастиру се и данас чува неколико 
рукописних књига из прве половине 19. века.6 Податак о томе да ли 
је монах Мануил отишао у побуну у околини Шапца из манастира 
Благовештење или са неке друге локације остаће непознат, као и 
даља судбина књиге Слово о почитании церкве, све до тренутка 
када је поклоњена нашој библиотеци.

Препис Литургије и Октоиха

Први рукопис представља служабник или литургијар-
књигу намењену свештеницима. Његов основни садржај је препис 
текста Литургије св. Јована Златоустог. Текст је писан на папиру 

3  Урош Станковић, „Чрезвичајни суд над бунтовницима (1839) и преки суд 
формиран поводом Катанске буне (1844): докторска дисертација”, Нови Сад, 
2015. https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36833/Disertacija145432429927167.
pdf (преузето 11. 5. 2022)

4  Србске новине, бр. 78 (27. 9. 1844).
5  Јован Милићевић, „Историја Катанске буне: (Србија 1844 г.)”, Зборник 

Филозофског факултета, Књ. 5, св. 1 (1960): 297‒298.
6  https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/blagovestenje (преузето 

17. 6. 2022).
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(29 страна), уоквирен је, а странице нису пагиниране. На свакој 
страници је од 13 до 15 редова. Писмо Литургије и Октоиха је исто, 
ортографски систем је дволинијски, језик је црквенословенски, 
делом српски народни говор. Рукопис је исписан коректним 
типографским писмом, складан је и уједначен, слово Ѡ је велико. 
Скраћенице су традиционалног типа, а од правописних знакова 
употребљена је тачка, зарез и две тачке. Текст је писан црвеним, 
црним и мрким мастилом. Орнаментике нема, осим више ситних 
црвених геометријских иницијала. Што се тиче садржаја, приметно 
је да нема текста молитви које изговара свештеник у току литургије, 
док је текст који пева хор углавном преписан у целини.

Други рукопис је препис Октоиха – променљиви делови 
богослужења за седмичне дане и то у низу од осам седмица у којима 
се црквене песме у свакој седмици певају посебном мелодијом 
која се назива глас (Осмогласник). Монах Мануил Витковић 
је у преписивању обухватио молитвословља и песме јутрења 
закључно са седмим гласом. Текст Октоиха је писан на папиру 
(34 непагиниране странице) и уоквирен је. Систем је дволинијски, 
различитог броја редова по страници. Писано је црвеним и црним 
мастилом. Језик преписа је црквенословенски са елементима 
српског народног говора, а поједини гласови Октоиха одвојени су 
вињетама. Иницијали су исписани црвеним и црним мастилом. 
Рукопис је складан и исписан коректним типографским писмом.

„Рудничка љекаруша”

Трећи рукопис у књизи представља рукописну лекарушу, 
свеску у којој су записани народни лекови за разне болести. 
Лекаруше7 су често писане и на штампаним књигама, што је случај и 
са овим примерком. Карактеристика лекаруше коју је писао Мануил 
Витковић, или Рудничке љекаруше,8 како је назвао историчар 

7  Лекаруше су кодекси са рецептима који сведоче о дугом периоду примене 
лековитог биља у лечењу код Срба. Оне се највећим делом налазе у рукописним 
књигама разноврсног садржаја, најчешће богослужбеног, јер су често 
преписиване и коришћене у манастирима, све до краја 19. века.

8  Недељко В. Радосављевић, „Рудничка љекаруша”, Гора божурова: (биљни свет у 
традиционалној култури Словена) = Гора пионовая: (растения в традиционной 
культуре Славян) = Peony mountain: (plants and herbs in traditional Slavic 

Стевић, Г. „Најстарија књига у пожешкој библиотеци”, 9–18
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Недељко Радосављевић су два текста који се налазе на почетку и на 
крају. Он наводи да „сама љекаруша има укупно 38 страница. Првих 
осам страница садрже поучан текст којим се верници позивају да 
поштују световну и духовну власт, да буду спремни да се одазову 
на позив за одбрану отаџбине, да се моле за кнеза Србије, јер их он 
штити и брани, као и да слушају савете духовника”.9 Радосављевић 
у свом раду објашњава честу појаву уводних речи код лекаруша. 
Међутим, текст сличне садржине налази се и на последњих осам 
страница увезане књиге, које се у његовом раду не помињу. У 
том тексту аутор се на самом крају обраћа слушаоцима: „Молимъ 
покорно свакогъ слишателя акосамъ ђѣ ...ербосамъ азъ грѣшнїи и 
зпростоте Я то мало поучително словце сочинио...”

С обзиром на то да је реч о слушаоцима, а да се текст наслања 
на текст Литургије и Октоиха, верујем да се ради о беседама 
монаха Мануила, које је преточио у писани текст, или, како сам 
монах Витковић каже, реч је о „поучном слову”. То је, у ствари, 
један од  текстова који нису преписани, већ су ауторски. Писац се 
у поучним словима позива на Другу, Пету и Осму Божју заповест, 
а слушаоцима саветује да се придржавају Божјих закона како би 
се припремили за живот вечни. Поједини делови прве беседе 
понављају се и у другој беседи, на крају књиге. 

Поучна слова писана су на српском народном језику, са 
елементима рускословенског, курзивним 
писмом. Текст беседе је уоквирен, а 
мастило је мрко. На страницама није 
исти број редова. 

Лекаруша садржи 85 нумерисаних 
рецепата и савета за разне болести. 
Рецепти су са две водоравне црте 
одвојени један од другог и нумерисани 
су арапским бројевима. Неки рецепти 
се понављају. Из текста лекаруше 
не може се закључити са ког извора 
је преписивана, али поређењем са 

cultures) (Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”: 
Удружење фолклориста Србије, 2017): 183.

9  Исто: 185.
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Лекарницом Јована Лучића из села Вранића, која је преписана 
1863. године, уочава се велики број рецепата, који су идентични 
у обе лекаруше, а неки од њих се налазе и под истим редним 
бројем.10 Лекаруша Јована Лучића је, по усменом предању, 
преписана „славенским писменима” из неке књиге господара 
Јована Обреновића. Остаје непознаница, како су се рецепти и 
њихови редни бројеви подударили и да ли је и монах Витковић 
22 године пре преписивача из Вранића у преписивању користио 
књигу Јована Обреновића или неку другу. Рецепти за справљање 
лекова су нумерисани, при чему се рукопис рецепата после броја 
44 разликује. Очигледно је да је рецепте од броја 45. до броја 85. 
писао неко други, што упућује на чињеницу да је књига о којој је 
овде реч, остала у манастиру и након Витковићевог одласка. 

Медицински садржај лекаруше су рецепти народне медицине. 
Нису груписани по болестима и често се више рецепата налази 
под једним редним бројем. У лекаруши су заступљени и лекови 
у ветерини, укупно четири, а шест лекова који се користе за 
уништавање инсеката и спречавање појаве куге. Највећи број 
рецепата је из хумане медицине и третира различита обољења: од 
главобоље, срдобоље и срчаних обољења до несвестице, зубобоље, 
кожних болести и болести очију, али и тегоба, за време порођаја 
и после њега. Помињу се и друге болести као болови у грудима, 
повишена температура, камен у бубрегу, туберкулоза (јектика) 
и дијареја. Од дечјих болести помињу се богиње и фрас. Садржај 
„Рудничке љекаруше” описан је у раду др Недељка Радосављевића, 
где је велики број рецепата и детаљно описан.

Највећу непознаницу у проучавању ове рукописне књиге 
представља један кратак, надахнут текст монаха Мануила, по 
садржају веома загонетан, скоро па шифрован, који није преписан 
већ је ауторски. За разлику од лекаруше, време настанка овог текста 
није познато, али с обзиром на део који наговештава повратак 
Обреновића, овај прилог је настао после септембра 1842. односно 
после изгнанства кнеза Михаила и доласка Карађорђевог сина 
Александра Карађорђевића на престо. У тексту се наговештава 
повратак кнеза Милоша: „Чуосамъ еданъ сяянъ гласъ коїи из ходяше 

10   Бранко Перуничић, Чачак и Горњи Милановац (Чачак: Историјски архив, 
1969), 333.

Стевић, Г. „Најстарија књига у пожешкој библиотеци”, 9–18
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из гора къ дунавскимъ бреговїма овако говорећiи упет педесетъ 
заключенъ е конецъ...ауседмомъ нећѣте бїтїи вїше изгнаны нїти 
бѣднїи. возвраћаюћи се унѣдро народно доћићѣте радостнiи...” 
Следећа страница је истргнута, али се на остатку листа виде 
трагови слова исписаних истим мастилом и истим рукописом, па 
се не може са сигурношћу знати какву је поруку Мануил хтео да 
пошаље својим литерарним радом и зашто она није сачувана. Једно 
је сигурно – желео је повратак Обреновића из изгнанства и зато 
се његово име, заједно са именом његовог сина Риста налази на 
списку побуњеника, који су у ноћи између 21. и 22. септембра 1844. 
прешли Саву из Аустрије, покушали да смене уставобранитељску 
власт и врате Обреновиће на престо.11 И сигурно је још и то да је у 
току 1842. године још увек боравио у манастиру Благовештење под 
Рудником.12 Своју оданост и приврженост династији Обреновић, 
о којој је писао у својим поучним словима, платио је главом у селу 
Доња Буковица код Ваљева. 

Монах Мануил Витковић није био једини власник књиге која 
се данас налази у пожешкој библиотеци. О томе нам говоре још два 
текста, која нису писана његовим рукописом. Један је „Молитва 
од змие” и налази се на крају лекаруше: „Земља земљу пољубила 
није ради оне зле жене но ради оне праведне душе. 3 пута да се 
рекне. Земља земљу пољубила није ради оног злог човека но ради 
оне праведне душе. 3 пута”.13 Други текст је кратак и веома нечитак, 
али се са сигурношћу може тврдити да не припада монаху Мануилу, 
па због тога и није интересантан за овај рад. На основу придодатих 
текстова других аутора претпостављамо да је књига остала у 
манастиру Благовештење и после монаховог одласка из њега. 

11  АС ПО 281/133, Списакь Бунтовника, кои су изь Ц. Кр. стране, ноћу, између 
21. и 22. септь 844. У нашу страну прешли и затымь у Шабцу мирь и законныи 
поредак нарушили.

12   На списку бунтовника који су у Србију прешли из Аустрије поред имена 
монаха Мануила и сина Риста написано је „из Босне”. Мануило Витковић 
јесте био пореклом из Босне, па остаје нејасно да ли је уписано место његовог 
порекла или територија са које је пошао у Катанску буну.

13  Превод Г. Стевић.
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Закључак

Српска рукописна баштина у прошлим временима је, 
нажалост, нетрагом нестала. Велики број старих српских рукописа 
уништен је у ратовима, рукописне и штампане књиге из манастира и 
цркава углавном су покрадене, а веома често и спаљене. Описивање 
старих рукописа истовремено је и откривање тајни које се крију 
у књигама. Свака рукописна књига је драгоценост. Манастир 
Благовештење рудничко, у коме је пре учешћа у Катанској буни 
живео монах Мануил Витковић, чува неколико рукописних књига 
из прве половине 19. века. Како је књига Слово о почитании церкве 
аутора Викентија Ракића нашла пут од манастира под Рудником 
до Народне библиотеке у Пожеги, непознаница је, али и изазов за 
нека нова истраживања.  
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The oldest book in the collections of Pozega Public Library 

Abstract: The oldest book in Pozega Public Library’s Old and Rare book 
collections is Slovo o počitanii cerkve written by Vikentije Rakic and published 
in 1807. The significance of this book is that the main book is binded with three 
more manuscripts: the manuscript of Liturgija sv. Jovana Zlatoustog, Oktoih 
and a collection of folk recipes (so-called „lekaruša”) so it made this book 
rare and of great importance not just for our library. The paper describes the 
above mentioned manuscripts binded as the oldest book in our collections 
and adligat.
Keywords: Old and Rare book, manuscripts, „Slovo o počitanii cerkve”, Manuil 
Vitkovic, lekaruša.
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