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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Бе о град

Са же так
У раду су представљени резултати истраживања о легату академика Драгутина Анастасијевића који је похрањен у 
библиотеци Православног богословског факултета Универзитета у Београду. После кратког животописа легатора, 
издвојене су мање познате чињенице о највећем, али и једном од најзначајнијих легата Православног богословског 
факултета, који у свом фонду садржи грађу изузетног научног потенцијала, са великим бројем публикација важних 
за изучавање и развој византолошких студија и историје српског народа. Поред тога, дат је и приказ одређеног броја 
наслова који, по Критеријумима за процену и категоризацију старе и ретке библиотечке грађе Закона о старој и реткој 
библиотечкој грађи, спадају у старе и ретке књиге. По богатству њиховог садржаја и вредности, поред тога што чине 
значајну културну баштину, представљају изузетно ретку и вредну научну грађу, како код нас, тако и у свету.

Кључне речи: Драгутин Анастасијевић (1877–1950), византолог, легат, Православни богословски факултет, културно 
наслеђе, стара и ретка књи га

Увод

Лич не би бли о те ке из остав шти не зна чај них лич но сти из све та на у ке, кул ту ре, умет но сти, 
че сто су би ле те ме љи на ко ји ма су се гра ди ле би бли о те ке у Ср би ји. Оне су сва ка ко зна чај не за 
про у ча ва ње исто ри је и кул ту ре јед ног на ро да, али и за про у ча ва ње ин ди ви ду ал ног ства ра ла-
штва са мих ле га то ра.

Пре ма ре чи ма В. Пре ли ћа, ле га ти љу ди ко ји су се сво јим ра дом ис та кли у кул тур ном, умет-
нич ком или на уч ном жи во ту за јед ни це су је дан од об ли ка дру штве ног пам ће ња. Кул тур не ин-
сти ту ци је их чу ва ју јер пред ста вља ју основ не кул тур не и ци ви ли за циј ске вред но сти јед ног дру-
штва. Та ко ђе ис ти че да сва ки ле гат има ја сну сим бо лич ку и „упо треб на вред ност”.1 

По сма тра ју ћи ле га те на овај на чин, мо же се ре ћи да лич на би бли о те ка ака де ми ка Дра гу ти-
на Ана ста си је ви ћа, ко ја је у ви ду ле га та по хра ње на у би бли о те ци Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, сва ка ко има сим бо лич ку, али и „упо треб ну вред ност”, 
зна чај ну за ства ра ње но вих на уч них ра до ва за сно ва них на ма те ри ја лу ко ји се у ње му на ла зи. 
Ле гат по се ду је пу бли ка ци је ко је су вре дан део на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, ко ја је 
ујед но и на уч на гра ђа од из у зет ног зна ча ја, пре све га за про у ча ва о це ви зан то ло ги је и исто ри је 
срп ског на ро да. За хва љу ју ћи ака де ми ку Ана ста си је ви ћу, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 
да нас по се ду је вред на рет ка из да ња пу бли ка ци ја из 19. ве ка, из да ња из рат них го ди на, ста ру 
пе ри о ди ку, вред ну се кун дар ну ли те ра ту ру. Ова дра го це на би бли о те ка чу ва се као це ли на због 

1  Ве ли бор Пре лић, „Аспек ти вред но сти ле га та”, у По себ не збир ке у кон тек сту за шти те кул тур ног на сле ђа и као под сти цај кул-
тур ног раз во ја, ур. Ма ша Ми ло ра до вић, Де јан Ву ки ће вић (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, 2019), 508.
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сво је кул тур не, на уч не и исто риј ске вред но сти, али и због зна ча ја и угле да проф. Дра гу ти на 
Ана ста си је ви ћа, ко ји је сво јим пре да ним ра дом и ис тра жи ва њи ма из у зет но до при нео про у ча-
ва њу срп ске исто ри је, као и раз во ју на у ке код Ср ба.

Овај рад на сто ји да ис так не вред ност Ана ста си је ви ће вог ле га та, да га пред ста ви јав но сти те 
да омо гу ћи ис тра жи ва чи ма да ис ко ри сте сва са зна ња и по дат ке рет ке на уч не гра ђе.

По клон-би бли о те ка Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа на 
Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту

Би бли о те ка Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа ин вен та ри са на је 1969. го ди не у по себ ној ин вен тар-
ној књи зи би бли о те ке Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду (Ин вен тар Би бли о те ке 
Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа), ко ја са др жи 2622 ин вен тар на бро ја, од че га 88 на сло ва пе ри о ди ке 
на ра зним је зи ци ма. По кло ње не књи ге све до че о ства ра лач кој лич но сти не ка да шњег вла сни ка, 
али пред ста вља ју и да нас вред не из во ре за из у ча ва ње ви зан то ло ги је као исто риј ске на уч не гра не.  

Дра гу тин Ана ста си је вић ро ђен је 1877. го ди не у Кра гу јев цу,2 где је за вр шио основ ну шко лу 
и гим на зи ју. Ве ли ку шко лу у Бе о гра ду за вр шио је 1900. го ди не ис пи том из кла сич не фи ло ло ги-
је. По чет ком 1902. го ди не по слат је на сту ди је ви зан тиј ске фи ло ло ги је у Мин хен, код по зна тог 
про фе со ра Кар ла Крум ба хе ра. Шко ло ва ње у Мин хе ну за вр шио је усме ним док тор ским ис пи-
том из ви зан тиј ске и но во грч ке фи ло ло ги је као глав не стру ке и из кла сич не и ро ман ске фи ло-
ло ги је као по моћ них стру ка. Сво ју док тор ску ди сер та ци ју „Die paränetischen Alp ha be te in der 
gri ec hischen Li te ra tur”3 штам пао је не ко ли ко го ди на ка сни је у Мин хе ну. Ди сер та ци ја се ба ви 
мо рал ним грч ким бу кви ца ма, тј. вр стом пе са ма са азбуч ним акро сти хом мо рал не са др жи не.

Уни вер зи тет ску ка ри је ру по чео је по ста вље њем 20. ма ја 1906. го ди не за при вре ме ног, а 20. 
фе бру а ра 1908. за стал ног до цен та ви зан то ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. Пре да вао је „три огром не обла сти из на у ке о Ви зан ти ји: је зик (сред њо ве ков ни грч ки 
књи жев ни је зик и но во грч ки на род ни го вор), исто ри ју ви зан ти ске књи жев но сти и исто ри ју Ви-
зан ти је”.4 Осно вао је би бли о те ку Се ми на ра за ви зан то ло ги ју, ко јој је при бро јао и сво је лич не 
књи ге.5 Би бли о те ка је те шко стра да ла то ком Пр вог свет ског ра та, на кон ко га је Ана ста си је-
вић мо рао да ула же ве ли ке на по ре да се ми нар ску би бли о те ку вас по ста ви и да ље раз ви је.6 У 
об но ву би бли о те ке уло жио је мно го љу ба ви, тру да и енер ги је и он је нај за слу жни ји за то што 
Фи ло зоф ски фа кул тет рас по ла же „при лич но бо га том и од лич но про бра ном струч ном ви зан-
то ло шком би бли о те ком”.7

По сле отва ра ња Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, Са вет 
Фа кул те та на сед ни ци одр жа ној 30. но вем бра 1920. го ди не би ра Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа за 
ре дов ног про фе со ра за грч ки је зик и исто ри ју ви зан тиј ске кул ту ре.8 Ука зом Њ. В. Кра ља од 1. 
ја ну а ра 1921. го ди не (П. Бр. 150), би ва и по ста вљен за ре дов ног про фе со ра на Пра во слав ном бо-
го слов ском фа кул те ту.9 На Фи ло зоф ском фа кул те ту остао је, као хо но рар ни про фе сор, у свој ству 
управ ни ка Се ми на ра за ви зан то ло ги ју све до 1931. го ди не10 и пре да вао је исто ри ју Ви зан ти је.

2  Не го слав Јо ван че вић, „Про фе сор Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду Дра гу тин Ана ста си је вић из Кра гу јев ца и оме та ње ра да 
овог фа кул те та по сле Дру гог свет ског ра та”, у Се дам де сет го ди на од осни ва ња Шу ма диј ске епар хи је, ур. Не го слав Јо ван че вић 
(Кра гу је вац: Ка ле нић, 2018), 103–129.

3  „Па ра е не тич ки ал фа бет у грч кој ли те ра ту ри”.

4  Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та (АПБФ), Про фе сор ски до си је Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа, „Ау то ре фе рат”, 8.

5  Исто, 10.

6  Љу бо мир Мак си мо вић, „Раз вој ви зан то ло ги је”, у Уни вер зи тет у Бе о гра ду 1838–1938 (Бе о град: Уни вер зи тет [итд.], 1988), 659.

7  Сто го ди на Фи ло зоф ског фа кул те та (Бе о град: На род на књи га, 1963), 249. 

8  АПБФ, За пи сник, књ. I (1920–1930), „За пи сник сед ни це фа кул тет ског са ве та одр жа не 30. но вем бра 1920. го ди не”, 8.

9  АПБФ, Про фе сор ски до си је Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа, „Слу жбе нич ки лист”, 4.

10  Мак си мо вић, „Раз вој ви зан то ло ги је”, 659.
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Као млад уни вер зи тет ски на став ник, Ана ста си је вић је мно го пу то вао. Ис тра жи вао је у би-
бли о те ка ма Бе ча, Бер ли на, Лај пци га, Дре зде на, Ита ли је, Грч ке, Ру си је и у Ру ском ар хе о ло-
шком ин сти ту ту у Ца ри гра ду.11 Као про фе сор Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та пу то вао 
је на Све ту Го ру ра ди на уч ног ис тра жи ва ња, а та ко ђе и по ста рој Ра шкој, са ку пља ју ћи ма те ри-
јал за срп ску исто ри ју. Си сте ма тич но и ме то до ло шки је при ку пљао вред ну ли те ра ту ру кад год 
и где год је био у при ли ци и та ко бо га тио сво ју би бли о те ку.

Са Јо ва ном Ра до њи ћем, Ни ко лом Ву ли ћем и Фи ла ре том Гра ни ћем ор га ни зо вао је Дру ги 
ме ђу на род ни кон грес ви зан то ло га, ко ји је одр жан у Бе о гра ду 1927. го ди не. Већ та да је био 
у из у зет ним од но си ма са сво јим ко ле га ма, свет ским име ни ма из обла сти ви зан то ло ги је, уче-
сни ци ма Кон гре са од ко јих су да нас у ле га ту са чу ва не по кло ње не књи ге са по све та ма ко је то 
и до ка зу ју.

За вре ме оку па ци је у Дру гом свет ском ра ту, про фе сор Ана ста си је вић је пен зи о ни сан и 7. 
сеп тем бра 1942. го ди не раз ре шен ду жно сти. Као по ча сни про фе сор за др жан је на Пра во-
слав ном бо го слов ском фа кул те ту,12 на ко ме је остао све до сво га упо ко је ња, 20. ав гу ста 1950. 
го ди не.13 

Сво ју бо га ту лич ну би бли о те ку, са из ве сним рет ким де ли ма, за ве штао је и пре дао Пра во-
слав ном бо го слов ском фа кул те ту.14

У пр вим го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та, ра ди да љег на прет ка ви зан то ло шких сту ди-
ја у Бе о гра ду, при сту пи ло се, из ме ђу оста лог, про ши ри ва њу. Има ју ћи у ви ду на уч ну вред ност 
би бли о те ке ака де ми ка Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа, Срп ска ака де ми ја на у ка, у окви ру ко је је 
1948. го ди не осно ван Ви зан то ло шки ин сти тут,15 обра ћа се Пра во слав ном бо го слов ском фа-
кул те ту са мол бом да Ана ста си је ви ће ву би бли о те ку, не оспо ра ва ју ћи да је она вла сни штво 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, чу ва у Ин сти ту ту. На став нич ки са вет Фа кул те та, про у-
чив ши ову мол бу, и, с об зи ром на по тре бе и ин те ре се Фа кул те та, са гла сно је до нео од лу ку да 
не иза ђе у су срет же љи пред сед ни ка Срп ске ака де ми је на у ка.16

Та ко је лич на би бли о те ка професора Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа оста ла у про сто ри ја ма 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та до да на да на шњег као ле гат.

Да би се по што ва ла же ља да ро дав ца, би бли о те ка је са чу ва на као це ли на и за ве де на је у 
фон ду би бли о те ке Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та као по себ на би бли о те ка са озна ком 
ДА. По след њим по пи сом ле га та, 2010. го ди не, утвр ђе но је да не до ста је од ре ђени број би бли-
о теч ких је ди ни ца. 

У ле га ту ака де ми ка Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа нај ве ћи број књи га се од но си на ви зан тиј ску 
и сред њо ве ков ну исто ри ју срп ско га на ро да, област ко јој се нај ви ше по све тио и ко ју је нај ви ше 
ис тра жи вао. На јед ном ме сту се на ла зе де ла чу ве ног про фе со ра Лон дон ског уни вер зи тет ског 

11  Ата на си је Јев тић, „Др Дра гу тин Ана ста си је вић”, Бо го сло вље број 39 (1980): 9. 

12  Про фе сор ски до си је Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа, 96.

13  У то ку ра та, здра вље Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа је, услед сла бе ис хра не, осла би ло, на ро чи то вид, због че га је и ње го ва рад на 
спо соб ност осет но сма ње на те га је то спре чи ло да за вр ши не ке сво је ра до ве ко је је у ме ђу вре ме ну за по чео.

14  „Дав но сам већ обе ћао, да ћу сво ју би бли о те ку за ве шта ти на шем фа кул те ту. Она се са сто ји из осам сте ла жа, пу них струч-
ним књи га ма и ча со пи си ма, ма хом вр ло рет ким и дра го це ним, а сме ште на је у јед ној со би на шег фа кул те та. Ја је још од сад 
по кла њам фа кул те ту с тим да њо ме сло бод но рас по ла же, нео гра ни чен од ме не у том по гле ду ни ка квим мо јим же ља ма. Јер 
ми је то ли ко осла био вид, да је два мо гу што про чи та ти и на пи са ти, а ка мо ли сту ди ра ти и ра ди ти да ље на на у ци. Ако бих је, 
да кле, за др жао у свом вла сни штву до смр ти, она би све до тле оста ла та ко ре ћи мр тва. Ко ри сни је је да је фа кул тет још сад по-
пи ше и ура ди с њом што за нај бо ље на ђе. На зах тев Фа кул тет ског са ве та при ла жем ов де јед ну сво ју фо то гра фи ју.” – АПБФ, 
За пи сник, књ. IV (1945–1948), „За пи сник бр. 14 сед ни це Са ве та бо го слов ског фа кул те та одр жа не 2. фе бру а ра 1948, чл. 101”.

15  Мак си мо вић, „Раз вој ви зан то ло ги је”, 668.

16  „Са вет Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та је пот пу но све стан зна ча ја осни ва ња Ви зан то ло шког ин сти ту та при Срп ској ака-
де ми ји на у ка, и учи ни ће све да би бли о те ка проф. на шег фа кул те та Др Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа бу де при сту пач на за све 
на уч не рад ни ке ко ји се же ле њо ме ко ри сти ти, али жа ли, што не мо же иза ћи у су срет же љи прет сед ни ка Срп ске ака де ми је 
на у ка, да се иста из не се из про сто ри ја Бо го слов ског фа кул те та, јер хо ће да све би бли о те ке фа кул те та бу ду под фа кул тет ским 
над зо ром и са ку пље не у фа кул тет ској згра ди. ” – АПБФ, За пи сник, књ. IV (1945–1948), „За пи сник бр. 14 сед ни це Са ве та бо-
го слов ског фа кул те та одр жа не 2. фе бру а ра 1948, чл. 102”.
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ко ле џа Нор ма на Хеп бурна Беј нса (Nor man H. Baynes, 1877–1961), за тим Кар ла Крум ба хе ра 
(Karl Krum bac her, 1856–1909), А. Хај зен бе р га (Au gust He i sen berg, 1869–1930), По ла Креч-
ме ра (Paul Kretschmer, 1866–1956), Ал би на Ле ског (Al bin Lesky, 1896–1981), Ни ко са Ве и са 
(Ni ko la os At ha na si ou Ve is, 1887–1958), Ф. Дел ге ра (Franz Do el ger, 1891–1968), Ни ко ла ја Јор ге 
(Ni co lae Ior ga, 1871–1940) и мно гих дру гих зна чај них ви зан то ло га то га до ба. Ту су и на сло-
ви из свет ске исто ри је, фи ло ло ги је, цр кве не умет но сти, цр кве ног пра ва, па тро ло ги је. Ње го-
ва еру ди ци ја се огле да кроз ра зно ли кост на сло ва ко ји се мо гу на ћи у ле га ту. По ред бо га те 
при руч не ли те ра ту ре (реч ни ци, лек си ко ни, ка та ло зи, би бли о гра фи је), у би бли о те ци се мо гу 
за па зи ти и књи ге: Фи га ро ва же нид ба у пре во ду Ми ла на Гро ла (Кри тич ки осврт Са ве Ја ки ћа на 
пре вод бив шег управ ни ка На род ног по зо ри шта, проф. М. Гро ла), О вас пи та њу уку са, Бог да на 
По по ви ћа, Re port of the Li bra rian of Con gress and Re port of the Su per in ten dent of the Li brary Bu il ding 
and Gro unds, 1907. 

Јед на од спе ци фич но сти ле га та су и је зи ци на ко ји ма су пу бли ка ци је об ја вљи ва не. С об-
зи ром на то да се уса вр ша вао у ино стран ству, пре о вла да ва ли те ра ту ра на стра ним је зи ци ма 
(не мач ком, фран цу ском, ен гле ском, грч ком, ру ском, ру мун ском, бу гар ском), а има је и на 
го ти ци, цр кве но сло вен ском и ла тин ском.

Као ака де мик и ре дов ни про фе сор Бе о град ског уни вер зи те та, ужи вао је ве ли ки углед ка-
ко у на шим, та ко и у ино стра ним на уч ним кру го ви ма. Из тог раз ло га је за ни мљи во, мо жда 
и нео че ки ва но, да у ле га ту не ма ве ли ки број књи га са по све та ма. Ка ко му је то дру га лич на 
би бли о те ка ко ју је, сти ца јем окол но сти, по но во фор ми рао, јер је прет ход на би ла уни ште на,17 
мо же мо прет по ста ви ти да је сам ку по вао и на ба вљао на сло ве нео п ход не за да љи на уч ни рад.

Тре ба ло би ис та ћи да је Фа кул тет у про це су под но ше ња пред ло га за про гла ше ње ле га та 
кул тур ним до бром, и то као це ли не. Де фи ни са ње ле га та за кул тур но до бро до ве ло би до ства-
ра ња усло ва за ње го ву пот пу ну прав ну и тех нич ку за шти ту, са мим тим и за да ље про у ча ва ње и 
об ја вљи ва ње ре зул та та. Уз по др шку Ви зан то ло шког ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, на ме ра нам је да се ком пле тан ле гат ди ги та ли зу је.

Ста ре и рет ке књи ге

У ле га ту Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа по сто ји пре ко 400 на сло ва из 19. ве ка, а по „Кри те ри-
ју ми ма за про це ну и ка те го ри за ци ју ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе”18 има 38 ста рих и рет-
ких књи га (од то га 10 при па да ју ста рој и рет кој књи зи, док су оста лих 28 из рат них пе ри о да и 
убра ја ју се у рет ка из да ња). Оне чи не по се бан део ле га та, фонд ста ре и рет ке књи ге, ко ји се 
убра ја у по крет на кул тур на до бра од ве ли ког зна ча ја, али ни су из дво је не из пр во бит но за ми-
шље ног ни за са мог ле га то ра, ка ко се не би на ру шио сми сао це ли не ле га та. Њи хов ка та ло шки 
опис ура ђен је ме то дом de vi su по ме ђу на род ним стан дар ди ма за опис мо но граф ских пу бли-
ка ци ја ISBD(M). 

Књи ге су тре нут но сло же не на по крет ним по ли ца ма у де поу згра де Пра во слав ног бо го-
слов ског фа кул те та за јед но са фон дом оста лих ле га та и би бли о те ка це ли на. Си стем сме шта ја 
књи га у ле га ту је ре шен на прин ци пу nu me rus cur rens, она ко ка ко је и пр во бит но би ла по пи са на 
би бли о те ка.

17  Це ло куп на би бли о те ка Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа је, за јед но са на уч ним па пи ри ма ко је је оста вио у ста ну, те шко стра да ла 
то ком гра на ти ра ња Бе о гра да у Пр вом свет ском ра ту. На кон то га је мо рао да ула же ве ли ке на по ре да фор ми ра и да ље раз-
ви је но ву лич ну би бли о те ку. – Ђор ђе Бу ба ло, „Дра гу тин Ана ста си је вић на Све тој Го ри 1906/7. и 1912. го ди не”, Хи лан дар ски 
збор ник broj 14 (2017): 290.

18  Пре ма за кон ском од ре ђе њу, ста ру и рет ку књи гу са чи ња ва ју ру ко пи си, ру ко пи сне и штам па не књи ге, пе ри о ди ка и дру га би-
бли о теч ка гра ђа на ста ла до кра ја 1867. го ди не, рет ке књи ге, од ре ђе ни при мер ци пе ри о дич них из да ња и дру ге рет ке би бли о-
теч ке гра ђе на ста ле и по сле ове го ди не, као и по себ не би бли о теч ке це ли не ко је су због свог са др жа ја, умет нич ке, кул тур не и 
исто риј ске вред но сти зна чај не за на у ку и кул ту ру. – „За кон о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи”, Слу жбе ни гла сник РС бр. 52 
(2011).
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Нај ве ћи број ста рих и рет ких књи га је ак ти ван, од но сно у сва ко днев ном је оп ти ца ју и на услу зи 
ко ри сни ци ма, уз услов да се мо гу ко ри сти ти ис кљу чи во у про сто ри ја ма чи та о ни це би бли о те ке, уз 
над зор и по моћ би бли о те ка ра. Тај део књи жев не ба шти не је ма ло по знат ши рој чи та лач кој пу-
бли ци. Сво јим са др жа јем пре ва зи ла зи ло кал на и ре ги о нал на ин те ре со ва ња и са зна ња, та ко да је 
од из у зет не вред но сти за ши ра на уч на ис тра жи ва ња и по тра жња за њим је за па же на. Из тог раз-
ло га, ове го ди не, ка да обе ле жа ва мо 100 го ди на Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, а ујед но 
и 70 го ди на од смр ти ње го вог нај ве ћег ле га то ра, би ће ор га ни зо ва на из ло жба ле га та Дра гу ти на 
Ана ста си је ви ћа, где ће се по себ но пред ста ви ти сви при мер ци ста ре и рет ке књи ге. Ова из ло жба 
лич не би бли о те ке Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа омо гу ћи ће бо ље упо зна ва ње са са мим ле га то ром, 
ње го вим на чи ном раз ми шља ња, ме то дом ра да, обла сти ма ин те ре со ва ња и на уч ног ис тра жи ва ња. 
На по ме не, ко мен та ри, озна ча ва ње по је ди них ва жних де ло ва на мар ги на ма мно гих књи га све до-
че о ње го вим ми сли ма и уве ре њи ма, а по је ди ни ко мен та ри су сту ди је-ми ни ја ту ре о од ре ђе ним 
пи та њи ма и те ма ма ко ји ма је књи га по све ће на. При ме ра ра ди, књи га под сиг на ту ром ДА–93, The 
Ge ne sis der byzan ti nischen The men ver fas sung, има ру ком пи са ни ре зи ме на па пи ру: Ста ње Ви зан тиј ске 
ца ре ви не у 7. ве ку. На на слов ној стра ни књи ге из 1864. го ди не Историческiй об зоръ пѣснопѣвцевъ и 
пѣснопѣнiя гре че ской цер кви, са зна је се ка ко је раз ре шио ини ци ја ле ау то ра Ф.А.Ч. до пи сав ши гра-
фит ном олов ком Фи ла рет ар хи еп. Чер њи гов ски (при мер под сиг на ту ром ДА–1133).

Од свих ста рих и рет ких књи га из ле га та Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа, два на ест на сло ва је 
већ ди ги та ли зо ва но, ка ко у на шим, та ко и у нај ве ћим свет ским би бли о те ка ма.19 Од то га је 
осам ста рих и рет ких књи га, а че ти ри рет ке20 књи ге. То не ће ума њи ти зна чај ди ги та ли за ци је 
кон крет них при ме ра ка ко ји су при па да ли ака де ми ку Ана ста си је ви ћу, јер ће на тај на чин би ти 
омо гу ћен при ступ свим спе ци фич но сти ма (пот пи си, за пи си, илу стра ци је, ко мен та ри итд.) ко ји 
би би ли зна чај ни ис тра жи ва чи ма из ра зних обла сти на у ке (ви зан то ло ги је, књи жев но сти, али и 
они ма ко ји ис тра жу ју ста ре књи ге, исто ри ју би бли о те ка, чи та ња и слич но)

Ка ко се у ле га ту, ме ђу ста рим и рет ким књи га ма, на ла зе штам па не књи ге на стра ним је зи-
ци ма, сва ка ко би тре ба ло ис та ћи да ста ру срп ску књи гу чи не и ру ко пи сне и штам па не књи ге 
на стра ним је зи ци ма, ако им је ау тор при пад ник срп ског на ро да. Та ко да су па жње вред ни на-
сло ви на ших ау то ра штам па них у ино стран ству, као што су Срп ска гра ма ти ка (Ser bian Gram mar) 
Дра гу ти на Су бо ти ћа, штам па на у Окс фор ду 1918. го ди не, за тим књи га Јан ка Спа со је ви ћа, Le 
roi Ni co las et l’u nion du Mon te ne gro avec la Ser bie, штам па на у Же не ви 1918. го ди не, као и Г. Јак-
чи ћа, La Bul ga rie et les Al li es, штам па на 1916. го ди не у Па ри зу.

Нај ста ри ја књи га у ле га ту је из 1810. го ди не: Kri tischer ver such zur au fkla e rung der byzan-
tischen chro no lo gie: mit be son de rer Rücksicht auf die frühe re Geschic hte Rus slands, Фи ли па Кру га (Phi-
lipp Krug). Овај ре дак при ме рак у све ту ди ги та ли зо ван је у Ру ској др жав ној би бли о те ци (Рос-
сийска я го су дар ствен ная би бли о те ка) и мо же се на ћи на ин тер не ту.21

Не ки од по зна ти јих на сло ва ста рих књи га из 19. ве ка ко је је про фе сор Дра гу тин Ана ста си је-
вић ко ри стио у свом на уч ном ра ду, зна чај них за про у ча ва ње исто ри је Ви зан ти је су: Cantacuzè ne, 
hom me d’etat et hi sto rien: ou Exa men cri ti que com pa ra tif des Mé moires de l’em pe re ur Jean Cantacuzè ne et 
des so u r ces con tem po ra i nes, et no tam ment des 30 li vres dont 14 iné dits de l’Hi sto i re byzan ti ne de Nicé ph. 
Gré goras, qui con trô lent les Mé moires de Cantacuzè ne из 1845. го ди не, за тим чу ве но де ло Фе лик са 
Ка ни ца о срп ским ви зан тиј ским спо ме ни ци ма, Ser bi ens byzan ti nische Mo nu men te, из 1862. го ди не. 

19  Би бли о те ке по пут: Har vard Col le ge Li brary, The Di gi tal Li brary of Mo dern Gre ek Stu di es, Ру ска др жав на би бли о те ка и дру ге.

20  „У рет ке књи ге убра ја ју се ру ко пи сне књи ге на ста ле по сле 1867. го ди не, рет ка из да ња из рат них пе ри о да 1912–1913, 1914–
1918, 1941–1945, из да ња са ти ра жом ма њим од 100 при ме ра ка ако има ју по себ ну на уч ну, исто риј ску, кул тур ну или умет нич-
ку вред ност, при мер ци пу бли ка ци ја ко ји због по себ не опре ме или са др жи не из ла зе из про фи ла укуп ног ти ра жа, цен зу ри са на, 
еми грант ска из да ња об ја вље на ван Ср би је.” – Ма ри на Ми трић, „Ле га ти и би бли о те ке це ли не у јав ним би бли о те ка ма Ср би је 
– при лог за ре ги стар ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе”, у Ле га ти и би бли о те ке це ли не, ур. Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић 
(Бе о град: За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је; Кра гу је вац: На род на би бли о те ка „Вук Ка ра џић”, 2016), 56.

21  Phi lipp Krug, Kri tischer ver such zur au fkla e rung der byzan tischen chro no lo gie : mit be son de rer Rücksicht auf die frühe re Geschic hte Rus-
slands (St. Pe ters burg: Ka is. Aka de mie der Wis sen schaf ten, 1810), pre u ze to 26. 3. 2020, https://dlib.rsl.ru/vi e wer/01004443090.
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Зна ча јан је и при ме рак пу бли ка ци је из 1828. го ди не, Le o nis Di a co ni Caloënsis Hi sto ri ae li bri de-
cem et li ber De ve li ta ti o ne bel li ca Ni cep ho ri Au gu sti / e re cen si o ne Ca ro li Be ne dic ti Ha sii... ad di ta ei us dem 
ver si o ne atque an no ta ti o ni bus ab ip so re cog ni tis ; ac ce dunt The o do sii ac ro a ses de Cre ta cap ta e re cen si-
o ne Fr. Ia cob sii et Lu it pran di le ga tio cum ali is li bel lis qui Ni cep ho ri Pho cae et Io an nis Tzi mi scis hi sto ri am 
il lu strant, ко ја се још са мо мо же на ћи у Би бли о те ци Ма ти це срп ске као део лич не би бли о те ке 
Са ве Те ке ли је. Ова књи га пи са на на ла тин ском и ста ро грч ком би ла је не из о став на ли те ра ту ра 
из де ла исто ри је ко ју је про фе сор Дра гу тин Ана ста си је вић по себ но из у ча вао.22

За ни мљи во је и де ло Ар чи бал да Рај са ко је спа да у рет ка из да ња из рат них пе ри о да, Ау-
стро-бу гар ско-не мач ке по вре де рат них за ко на и пра ви ла: до пи си јед ног прак ти ча ра-кри ми на ли-
сте са срп ског ма ће дон ског фрон та, из 1918. го ди не.

Ту су ста ра срп ска из да ња по пут књи га Жи вот све то га Си ме у на и све то га Са ве, Ђ. Да ни чи-
ћа из 1865. го ди не, као и Све та Го ра Атон ска ми тро по ли та срп ског Ми ха и ла из 1886. го ди-
не, за тим књи га Јо ва на Ко ла ра, О кньижев ной узаймно сти из ме ђу раз лич ни пле ме на и нарěчія 
славянскогъ на ро да, из 1845. го ди не, у пре во ду Ди ми три ја Те о до ро ви ћа на срп ски књи жев ни 
је зик сре ди не 19. ве ка, са еле мен ти ма сла ве но срп ског.

Не ки при мер ци су штам па ни као се па ра ти, што ни ка ко не ума њу је њи хов зна чај.
Тре ба ло би ис та ћи да књи жна гра ђа ко ја се на ла зи у ле га ту, је дин стве ни или ве о ма рет ки 

при мер ци, или це ле зби р ке струч не ли те ра ту ре, па жљи во би ра ни на сло ви, фи гу ра тив но ре-
че но, чи не пор трет ле га то ра. Има ју ћи у ви ду до са да шње по тре бе и ан ти ци пи ра ју ћи бу ду ће 
по тре бе ко ри сни ка ста ре гра ђе, ди ги та ли за ци јом би се, у пр вом ре ду, уна пре дио на уч ноис тра-
жи вач ки рад. Исто та ко, процесoм ди ги та ли за ци је би тре ба ло да се на кре а ти ван и нов на чин 
пред ста ве зби р ке ста ре и рет ке књи ге, са свим сво јим спе ци фич но сти ма сва ког при мер ка и 
ши рем кру гу ко ри сни ка.

За кљу чак

Иа ко ста ре књи ге у ле га ту Дра гу ти на Ана ста си је ви ћа, као и рет ка из да ња из рат них пе ри о-
да, по ау то ма ти зму има ју ста тус кул тур ног до бра, по треб но их је, у скла ду са За ко ном, про гла-
си ти за кул тур но до бро, од но сно за кул тур но до бро од ве ли ког зна ча ја.23 Фа кул тет је у про це су 
под но ше ња пред ло га за про гла ше ње ле га та кул тур ним до бром и то као це ли не. Де фи ни са ње 
ле га та за кул тур но до бро до ве ло би до ства ра ња усло ва за ње го ву пот пу ну прав ну и тех нич ку 
за шти ту, са мим тим и за да ље про у ча ва ње и об ја вљи ва ње ре зул та та. Ди ги та ли за ци јом гра ђе 
омо гу ћи ла би се ко нач на, пре све га, за шти та, али и до ступ ност кул тур ног до бра у ви ду ста ре 
и рет ке књи ге.

По тен ци јал овог ис тра жи ва ња са гле да ва се, да кле, кроз ис ти ца ње вред но сти са др жа ја ле-
га та, са по себ ним освр том на ста ре и рет ке књи ге, ње го вог пред ста вља ња, ко је би омо гу ћи ло 
ис тра жи ва чи ма да ис ко ри сте сва са зна ња и по дат ке рет ке на уч не гра ђе. Та ко ђе, омо гу ћа ва 
бо ље упо зна ва ње са са мим ле га то ром, професором Дра гу ти ном Ана ста си је ви ћем, ње го вим 
на чи ном раз ми шља ња, ме то дом ра да, обла сти ма ин те ре со ва ња и на уч ног ис тра жи ва ња кроз 
на по ме не, ко мен та ре, озна ча ва ње по је ди них ва жних де ло ва на мар ги на ма књи га. 

Да на шње ин те ре со ва ње за ову би бли о те ку ја сно ука зу је да њен са др жај пру жа ши ро ке мо-
гућ но сти ис тра жи ва чи ма и то не са мо ви зан то ло зи ма, већ и исто ри ча ри ма кул ту ре и књи жев-
но сти, те о ло зи ма, ет но ло зи ма и другимa. 

22  O Ни ћи фо ру Фо ки и Јо ва ну Ци ми ски ју Дра гу тин Ана ста си је вић је пи сао ра до ве у ре но ми ра ним свет ским на уч ним ча со пи си-
ма као што је Byzan ti nische Ze itschrift. Тој те ми је по све тио рад ко ји је из ло жио на Тре ћем ви зан то ло шком кон гре су одр жа ном 
у Ати ни 1932. го ди не. – Љу бо мир Ни кић, „Би бли о гра фи ја ра до ва Ака де ми ка Дра гу ти на Н. Ана ста си је ви ћа”, у Збор ник ра до ва 
Срп ске ака де ми је на у ка LXV – Ви зан то ло шки ин сти тут, књ. 6 (Бе о град: На уч но де ло, 1960), 243– 256.

23  „За кон о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи”.
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Old and Ra re Bo oks in the Le gacy Col lec tion of 
Aca de mi cian Dra gu tin Ana sta si je vić

Sum mary
This paper presents the results of the research on the legacy collection of academician Dragutin Anastasijević, which 
is stored in the library of the Faculty of Orthodox Theology of the University of Belgrade. After a short biography of 
the legator, the paper highlights the less known facts about the largest, but also one of the most important legacy 
collections of the Faculty of Orthodox Theology, which contains material of outstanding scientific potential with a 
large number of publications important for the development of Byzantine studies and the study of Serbian history. In 
addition, a number of titles were presented which, according to the Criteria for the Evaluation and Categorization of 
Old and Rare Library Materials of the Law on Old and Rare Library Materials, belong to the category of old and rare 
books. They are not only a significant cultural heritage, but an extremely rare and valuable scientific material, both 
within our country and in the world.

Keywords: Dragutin Anastasijević (1877–1950), byzantologist, legacy collection, Faculty of Orthodox Theology, 
cultural heritage, old and rare books
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