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Библиотека  Матице српске

Библиотека Матице српске приредила је 

178 изложби у витринама.

Од јануара 2011. године изложбе се презентују у 

електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке. 

Електронски каталози изложби се трајно чувају на 

CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 

штампаним каталозима досад постављених 

изложби, и на сајту 
www.bms.rs



Изложбе БМС у 2019.

(290) 9. јануар – 2. фебруар: Иван Алексејевич Буњин (1870–1953) – 150 година од рођења

(291) 3. фебруар – 1. март: 800 година Номоканона Светог Саве

(292) 2–31. март: Милан Кашанин (1895–1981) ‒ 125 година од рођења

(293) 1. април – 3. мај: Јубилеји штампаних србуља: 

500 година Псалтира Божидара Вуковића (1520);

460 година Зборника за путнике Вићенца Вуковића (1560) и 

470 година Служабника Јеролима Загуровића (око 1570).

(294) 4–24. мај: Ђерђ Сабо (1920−1963) ‒ 100 година од рођења

(295) 25. мај − 21. јун: 330 година од Велике сеобе Срба

(296) 22. јун – 15. јул: Лудвиг ван Бетовен (1770−1827) – 250 година од рођења

(297) 16. јул – 9. август: Сергеј Александрович Јесењин (1895–1925) ‒ 125 година од рођења

(298) 10. август – 6. септембар: Миодраг Поповић (1920–2005) – 100 година од рођења

(299) 7–27. септембар: Милан Савић (1845–1930) ‒ 175 година од рођења

(300) 28. септембар – 25. октобар: Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770–1831) – 250 година од рођења

(301) 26. октобар – 22. новембар: 250 година Штампарије Јосифа Курцбека у Бечу

(302) 23. новембар – 13. децембар: Павел Јозеф Шафарик (1795–1861) – 225 година од рођења 

(303) 14. децембар 2020 – 3. јануар 2021: Фридрих Хелдерлин (1770–1843) ‒ 250 година од рођења



Библиотека  Матице српске

800 ГОДИНА НОМОКАНОНА

СВЕТОГ САВЕ

Електронски каталог изложбе број 291

Нови Сад

3. фебруар – 1. март 2020. 



Библиотека  Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу 

грађе из својих збирки приредила изложбу 

поводом 800 година од настанка Номоканона 

Светог Саве. 

Електронска изложба садржи опис Номоканона

и литературу са сигнатурама.



800 година Номоканона Светог Саве

Аутори

Александра Драпшин

Срђан Граовац

Скенирање, снимање и обрада фотографија

Оливера Михајловић,  

Соња Сулоцки Јегдић и

Мила Дајевић

Уредник

Селимир Радуловић



• Свети Сава (1175–1236) био је српски принц, монах, игуман 

манастира Студенице, књижевник, дипломата и први 

архиепископ аутокефалне Српске православне цркве.

• Свети Сава је саставио први и 

основни законик српске цркве и 

државе Номоканон (номос –

закон и канон – правило).

• Номоканон је у стручној и 

широј јавности познат и под 

именима Законоправило и

Крмчија.

• Детаљ фреске из Краљеве 

цркве у Студеници, 1313/1314. 



• Номоканон је настао око 1220. године, а усвојен је 1221. на 

сабору у манастиру Жича.

• Приликом израде 

Законоправила Свети Сава се 

углавном ослањао на ромејске 

црквене и правне прописе, 

истовремено дајући им 

сопствени печат, тумачећи их 

и прилагођавајући карактеру и 

потребама сопственог народа.



• Оригинал Законоправила није сачуван, али постоји 11 преписа 

српске редакције: Иловички, Рашки, Дечански, Пчињски, Сарајевски, 

Београдски, Хиландарски, Савински, Пећки, Милешевски и Морачки.

• Иловички препис из 1262. је 

најстарији препис 

Законоправила Светог Саве. 

• Исписан је на пергаменту и има 

400 л. 

• Добио је име по месту Иловица 

код Тивта где се налази 

Манастир Светих архангела.

• Данас се чува у Архиву 

Хрватске академије знаности и 

умјетности у Загребу (ХАЗУ III

C 9). 



Рашки препис

• Писар Рашког рукописа је 

епископ Георгије. Писање је 

отпочео 1295. у Хиландару, а 

посао је довршио 1305. у Цркви 

Светих апостола у Расу. 

• Исписан је на пергаменту. 

• Раздвојен је на два дела. Већи део 

(398 л.) налази се у трезору 

Историјског музеја у Москви 

(Воскр. 29), а мањи (26 л.) у 

Руској државној библиотеци у 

Москви (Ундољски 25). 

БМС IV 25483/1



Дечански препис

• Дечански препис настао је почетком 

XIV века.

• Писан је на пергаменту и има 285 л. 

У преписивању рукописа 

учествовала су два писара. 

• Налази се у Библиотеци манастира 

Високи Дечани (Дечани 110).

БМС 29131/3/1



Пчињски препис

• Пчињски рукопис датира из 

шездесетих или седамдесетих 

година XIV века. 

• Писан је на хартији и има 305 л. 

Рукопис је исписао један писар, 

осим л. 44б.

• Чува се у Српској академији 

наука и уметности у Београду 

(САНУ 362).

П III 1257/1952



Сарајевски препис 

• Сарајевски препис је настао 

средином XIV века, најкасније 

1371, негде у Босни.

• Рукопис су исписала два писара 

на пергаменту и садржи 370 л. 

Други писар је Мирослав. 

• Налази се у Музеју Старе цркве 

у Сарајеву (СЦ 222).

БМС IV 25483/1



Београдски препис

• Београдски препис је настао у 

трећој четвртини XV века.

• Писан је на хартији и има 368 л.

• Чува се у Народној библиотеци 

Србије у Београду (НБС 48).

БМС V 134



Савински препис

• Савински рукопис је настао 

почетком XVI века.

• Рукопис је исписао један писар 

на дебелој белој хартији и има 

399 л. 

• Чува се у манастиру Савина код 

Херцег Новог (Савина 15). 

П III 1257/1952



Пећки препис

• Препис Пећког рукописа датира 

из 1552. 

• Писан је на хартији и има 421 л.

• Налази се у својини Библиотеке 

Српског семинара Београдског 

универзитета, а чува се у 

Српској академији наука и 

уметности у Београду (САНУ 

450).

П III 1257/1952



Милешевски препис

• Милешевски рукопис настао 

је у XVI веку у неком 

влашком манастиру. 

Преписан је посредно или 

непосредно са рукописа 

манастира Милешеве из 

1295.

• Писан је на хартији и има 

322 л.

• Налази се у Библиотеци 

Академије наука Румуније у 

Букурешту (бр. 285).  

П II 16814/2012



Морачки препис 

• Морачки рукопис писан је у 

Храму Успења Богородице на 

Морачи, а сачињен је око 1615. 

према препису будимљанског 

епископа Теофила из 1252. 

• Исписан је на хартији и има 

347 л. 

• Чува се у Збирци Радослава 

Грујића у Музеју Српске 

православне цркве у Београду 

(МСПЦ Грујић 164).

БМС IV 25483/1



Р IV 4222

• Објављена су два 

фототипска издања 

Номоканона.

• Фототипско издање 

Иловичког преписа.



БМС IV 32262

Фототипско издање Сарајевског преписа из 2013.



Фототипско издање Сарајевског преписа из 2013.

БМС IV 32262



БМС IV 27347/1

• Објављена су два 

превода 

Законоправила 

Светог Саве према 

Иловичком препису 

са критичким 

апаратом (2004. и 

2005).



БМС IV 25483/1



Превод Сарајевског преписа Законоправила Светог Саве из 2015. 

БМС IV 35015



Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)

• Законоправило има шест 

уводних глава посвећених 

историји васељенских и месних 

сабора. 

• Основни део Законоправила

има шездесет и четири главе. 

Четрдесет и четири посвећене 

су црквеном праву и двадесет 

грађанском праву.

• Слово о седам светих 

васељенских сабора.



• Тумачење молитве Оче наш.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• О посту и Четрдесетници, о 

Пасхи и о Педесетници, о 

недељи и суботи, и о клечању.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Канонски део Законоправила је 

најобимнији и обухвата 44 

главе.

• Најважнији део су апостолска и 

саборска правила, затим долазе 

правила и посланице светих 

отаца.

• Глава 1. Правила Светих 

апостола.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 9. Правила Антиохијског 

сабора.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 14. Правила 

Сардикијског сабора.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 16. Цариградско 

правило о Агапију и 

Гавадију (у тумачењу: 

Вагадије).

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 21. Правила 92 Светог 

Василија Великог из посланица 

Амфилохију, епископу 

иконијском, Диодору и неким 

другима.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 43. Леонта, архиепископа 

бугарског, из прве од три 

посланице (XI век) о 

бесквасном хлебу.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Од главе 45 почиње грађанско-

канонски део.

• Глава 45. Из свитка 

божаствених нових заповести... 

(тј. царске и канонске заповести 

у Зборнику Јована Схоластика 

у 87 глава).

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 45. Заповест прва из 

новела цара Јустинијана 

(527–565).

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 48. Избор из закона 

Богом датог Мојсију. 

1. О суду и о правди. 

2. О десет заповести које су на    

каменој таблици писане.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 55. Градски закон у 

четрдесет грана – Прохирон. 

• Грана прва. О склапању 

веридбе.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Глава 56. О незаконитим 

браковима, тј. о родоскврнућу. 

Одлука Сисинија, архиепископа 

цариградског и сабора о 

забрањеним браковима, донета 

21. фебруара 997. 

• Овде је тачна подела 

забрањених и законитих 

бракова.

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



• Степени сродства 

(таблица).

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



Запис преписивача Богдана из 1262. 

Б IV 18/1

Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички 

препис, 1262. година, фототипија (Р IV 4222)



Појавише се на светлост словенског језика 

богонадахнуте књиге ове, зване Номоканон, јер пре 

тога беху помрачене облаком мудрости грчког 

језика; сада пак заблисташе, то јест, протумачене 

су и благодаћу Божјом јасно сијају, одгањајући 

таму незнања и све просвећујући разумном 

светлошћу, и од греха избављајући.

(Иловички препис, из поговора, л. 398б, Р IV 4222)



• Савино Законоправило је утицало на народе који су га 

преузимали, користили и прилагођавали својим потребама, 

Бугаре, Русе и Румуне.

• На црквеном сабору у Владимиру, 

1274. препис Савиног Законоправила

одређен је као обавезан за руску цркву.

• Најстарији сачуван препис 

Законоправила у Русији је Рјазански из 

1284, готово идентичан са Иловичким и 

Рашким.

• Руска верзија Законоправила штампана 

је у Москви 1650. и 1653. под називом 

Кормчaја и прештампавана је све до 

XIX века.

Кормчаја из 1653, Москва. 

РЋр IV 3.1



• Матија Ненадовић је, маја 

1804, у моменту обнављања 

модерне српске државе као 

правни основ за први писани 

закон устаничке Србије између 

осталог имао и Законоправило

Светог Саве.

Марић II 7675/1
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Приредио Ђорђе Трифуновић, 2013. 

БМС V 272



https://web.archive.org/web/20110723211728/http://www.alanwatson.org/sr/petarzoric.pdf

https://web.archive.org/web/20110723211728/http:/www.alanwatson.org/sr/petarzoric.pdf


П II 2242
http://www.pf.uns.ac.rs/images/zbornici/Zbornik-1-2014.pdf

http://www.pf.uns.ac.rs/images/zbornici/Zbornik-1-2014.pdf






http://www.maticasrpska.org.rs/представљено-фототипско-издање-сар/

http://www.maticasrpska.org.rs/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%80/


Рекли су о Номоканону 

Светог Саве



„Најзначајније правно дело не само српске, 

него и целе словенске правне литературе, како по своме 

садржају и обиму, тако и по своме практичном значају.”

Сергије В. Троицки



„Крмчија са тумачењима није неки једноставни споменик, 

него је то опширни зборник многобројних споменика, 

различитих како по своме садржају, тако и по своме пореклу. У 

њу је укључено више од стотину дела канонског, грађанско-

правног, литургијског и моралног садржаја, који потичу од 

колегијалних црквених органа-сабора и синода и од лица 

различитог друштвеног положаја, почев од византијских 

царева и патриараха, до епископа, игумана и презвитера, који 

су живели у периоду од хиљаду година у разним покрајинама 

тадашњег културног света.”

Сергије В. Троицки



„Номоканон није само црквени законик. Он није, чак, ни 

само црквени и делом државни законик, него је и веома 

важан историјски споменик. У њему је извор великог дела 

знања средњевековних Срба, и он им је помогао, као мало 

која књига, да израде своје погледе на свет – на цркву, на 

државу, на народ и на друштво са свим њиховим сложеним 

проблемима.”

Никола Радојчић



„У време вишевековне турске владавине на овим 

просторима, Српска православна црква је била најважнији 

интегративни чинилац у српском народу, и носилац 

духовног континуитета са средњовековном Србијом. Права 

која је СПЦ добила 1557. године (обновом Пећке 

патријаршије) омогућила су јој да, поред слободе обављања 

своје делатности, постане и главни стожер духовног, 

националног, па може се рећи, и политичког окупљања и 

јединства српског народа. Законоправило ће управо 

представљати једну од важних карика у очувању њихове 

националне свести. То потврђује, између осталог, и 

чињеница да су за међусобне спорове у тим смутним 

временима Срби користили управо Савин Номоканон…”

Петар Зорић



„Без тих књига незамисливо би било оснивање и устројство 

самосталне Српске цркве на прелазу из друге у трећу 

деценију 13. века, као и учвршћење самодржавности Србије. 

Из Законоправила је израсла Аутокефална архиепископија у 

Србији...

За постизање тако узвишених задатака, Светом Сави је било 

потребно да пред цариградског патријарха и византијског 

цара, тада у Никеји, изађе не само са обичном молбом, него 

и са таквом номоканонском књигом чија садржина треба да 

их увери у то да ће помоћу ње хришћански живот у Србији 

бити ваљано уређен.”

Миодраг М. Петровић



„Законоправило је данас важно како бисмо имали целовиту 

слику сопствене историје, важности српског друштва у 

њеном средњовековном модерном добу, јасну свест којим 

путем да идемо даље, важну представу о уставу и законима 

пред којима су сви једнаки,  свест о вери и Српској 

православној цркви… То је Краљевина Србија била пре осам 

векова.”

Миодраг М. Петровић



„Очигледно, Сава је српској земљи дао кодекс какав је 

одговарао специфичном положају српске државе и њеној 

политици независности у сложеним временима кризе 

Византијског царства у првој половини XIII века. Међутим, 

друга страна ове кодификације је још значајнија: са њом, 

Србија већ на почетку века добија кодекс чврстог правног 

поретка и постаје правна држава. У темеље нове државе 

уграђено је богато наслеђе римског, заправо грчко-римског 

права у његовој византијској редакцији.”

Димитрије Богдановић



„Стваралачка замисао Светога Саве да младу српску цркву и 

нову, осамостаљену државу утемељи на законима, изнедрила 

је из њега такав зборник црквених и грађанских прописа као 

што је Законоправило.”

Љубица Штављанин Ђорђевић



„Ипак је у Светосавску крмчију унет цео Прохирон, као 

зборник целокупног византијског грађанског и кривичног 

права и поступка, јер су врло многе његове одредбе 

(нарочито из брачног, наследног и облигационог права) 

могле да буду врло потребне за правни живот младе српске 

државе.”

Александар Соловјев



„Св. Сава разумео је потребу једног великог правног 

зборника за српску цркву, и тај зборник с правом носи 

његово име. Смишљена компилација Крмчије и увођење 

њено у Србију је једна од највећих заслуга Савиних у 

његовом раду на организовању српске цркве и српске 

државе.”

Александар Соловјев



Сваки пак учитељ, хоћу да кажем епископ или презвитер 

или други ко има учитељски чин, ако не зна добро ове књиге 

‒ ни самог себе не зна ко је, а проникнувши у дубину ових 

богонадахнутих књига као у огледалу видеће и себе какав је, 

и какав треба да буде, и друге ће познати и научити...

(Иловички препис, из поговора, л. 398б, Р IV 4222)


