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Ово је прва у низу електронских изложби књига у 

оквиру традиционалне изложбе  

Упознај једну књигу,  

коју Библиотека Филозофског факултета 

организује поводом  

Дана словенске писмености, 24. маја.   

На овај начин тринаести пут на нашем факултету 

обележавамо значајан јубилеј. 
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- Историјски оквири 

штампарије у манастиру 

Рујну 1536–1537  Лазара 

Чурчића (стр. I–XVIII) 

-Рујанско четворојеванђеље 

– књига, графика, штампа 

Катарине Мано-Зиси (стр. 

XIX–XXXVI) . 
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Насловна страна 



  Прилози Лазара Чурчића и 
Катарине Мано-Зиси и резимеи 
на енглеском и руском језику 
штампани су и као сепарат, који 
је у Библиотеци Филозофског 
факултета, у Легату Вере и 
Јована Јерковића, каталоги-
зован под сигнатуром L-vj-251. 

 
 

COBISS.SR-ID 2348295 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1332542884796172&rec=2&sid=1&fmt=12
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1332542884796172&rec=2&sid=1&fmt=12


 je најстарија штампана 
књига на територији 
Србије, у штампарији 
при манастиру Рујно; 

 је једина књига 
Рујанске штампарије.  

 

 Датирана је само 7045. 
годином од Адама, а то 
може значити и јесење 
месеце 1536. године. 



 
 

Из: Пет векова српског штампарства. Стр. 210-211. 

 

 

Број редова и формат слога варирају; до 
стр. 72 углавном је 22 реда, а даље 
нормално 20 редова, уз нешто ужи 
стубац. Висина редова, међутим, остаје 
углавном постојана (10 редова 94–96 цм). 
Табаци (с неким изузецима од 8 листова) 
имају ћириличку бројну сигнатуру на 
првој и последњој страни. Упркос 
скромној техници, и у овој књизи је 
примењено двобојно (црно и црвено) 
штампање, као и у свим старим српским 
штампаним књигама; особеност је 
Четворојеванђеља рујанског што је на 
једном месту (стр. 72 и 73’ , по К. Мано-
Зиси) уместо црвене употребљена зелена 
боја. Књига је великог формата (2˚). Има 
9 заставица, са 4 предлошка. Заставице 
доказују да је Теодосије имао у рукама 
Четворојеванђеље влашко Макаријево из 
1512, јер се преплет понавља, иако у 
нешто слободнијем (и невештијем) 
опонашању.  



      

био је рујански монах у манастиру 

св. Ђорђа и српски штампар који је 

1536/1537. године у самосвојној 

импровизованој техници штампао 

Четворојеванђеље рујанско.  

О њему знамо само оно што 

сведочи његово дело и запис на 

крају књиге, где се потписао као 

грешни итд. монах Теодосије, који 

се као човек слабомоћан „а уз то и 

сам“ трудио да се „спише“ ова 

света књига. Податак да је сам 

радио пре треба схватити у смислу 

да није имао никога ко би га 

подучио, него да није имао 

помоћника у послу. 

У: Пет векова српског штампарства.  
Стр. 197-198. 

Foto: M. Cvetković / RAS Srbija 
www.blic.rs 

 



О Четворојеванђељу знамо 
из записа са задње корице 
књиге које је оставио 
рујански монах Теодосије. 



Из фототипског издања  
(печат Шафарикове библиотеке) 



Из фототипског издања... 





    У Српској академији наука и уметности у Београду чува 
се један одломак од 92 листа. 

 

Примерак Народне библиотеке Србије уништен је 6. 
априла 1941. године током бомбардовања Београда.  

Један примерак, који је раније био у поседу Вука 
Караџића, чува се у Националној библиотеци Русије у 
Санкт-Петербургу, у збирци Салтикова-Шчедрина (296 
листова). 

Једини потпуни примерак је Вук Караџић поклонио 
Павелу Ј. Шафарику и он се чува у Народном музеју у 
Прагу, у оквиру Шафарикове збирке (300 листова). 



      По Теодосијевом запису на књизи, манастир Рујно (Обитељ 
рујанска) налазио се у селу Врутци (данас Вруци), под планином 
Пониквом (данас Поникве), на реци Биоски. Данас се река крај 
Врутака зове Ђетиња, а Биоска је сачувано као име подаљег села. (...) 
Не постоји податак када је манастир уништен. Године 1857. записано 
је да је на његовом месту остао камен свете трпезе и да су по месним 
предањима манастирски мермерни стубови пренесени у Ужице и 
уграђени у зграду медресе. 

       Из: Пет векова српског штампарства. Стр. 180.  

 

 
      Претпоставља се да је 

стари манастир Рујно био у 
области која се од 1980. године 
налази под вештачким језером 
Вруци из кога се Ужице данас 
снабдева водом. 

 

 

Манастир Рујно, обновљен 2004. године 



Стихови Љубомира Симовића  
уклесани на плочу на манастирским вратима  
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Хвала на пажњи! 


