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Библиографијама штампаних 
србуља почев од Лукијана Мушицког 
и библиографијама словенских и ру
мунских ћириличких књига 15-17. ве
ка од Павла Јосифа Шафарика, као и 
многим руским библиографијама 
словенских књига од 1491, међу који
ма је несумњиво најзначајнија Ивана 
Прокофјевича Каратајева, додао је 
вредан допринос и Јевгеније Љвович 
Немировски библиографијом це
тињских инкунабула. Овим његовим 
делом обогаћена је, и то ваља рећи и 
црногорска, и српска и словенска би
блиографија трајном вредношћу. Не
мировски наставља традицију вели
ких руских библиографа и историча
ра књига, а у нашим данима је водећи 
руски историчар словенских ћири

личких књига од 15. до 17. века и 

њихов је неуморни библиограф. Са
свим је, стога, природно што је он део 
својих историјских и библиогра
фских интересовања усмерио и пре

ма јужнословенским књигама давних 
времена. Као и радови већине руских 
историчара књига и библиографа о 
јужнословенским ћириличким 
књигама и његови радови су трајне 
вредности. 

За разлику, међутим, од већине 

ранијих руских библиографа старих 
словенских књига, Јевгеније Љвович \ 
Немировски је стекао уверење да је 
неопходно приступити организова

ном попису стар~их словенских гла
гољичких и ћириличких књига и та-
ко приступити изради њихових би
блиографија. Начинио је за тај посао 
упутства за помоћ састављачима по
писа и библиографија. На основу тих 
упутстава начињене су већ неколике 

библиографије под његовим руко
водством. Та упутства укључују ис
товремено рад на библиографији и 
сводном каталогу. Библиографски 
опис унеколико одступа од међуна
родног стандарда водећи рачуна о 

специфичности старих словенских 

глагољичких и ћириличких књига. 
Те књиге су, наиме, највећим делом 
црквене и умногоме су задржале еле

менте рукописних књига што је на
лагало и специфичан библиогра
фски третман. И уз такав библиогра
фски опис иде, као и у међународним 

стандардима, детаљан садржај и по
пис илустрација. 

Елементи сводног каталога у 
овим библиографијама карактерис
тични су за све врсте таквих катало

га. Они подразумевају податке и о 
библиотекама, сигнатуре библиоте
ка у којима постоје примерци књига, 
бележење постојећих листова, опре
му примерака, записе и литературу 

извора, све значајно за историју 
књиге. 

Немировски се у библиографији 
цетињских инкунабула доследно 
држао упутстава за опис старих сло

венских књига. Другачије и није мо

гао да поступа иницијатор таквог 
приступа изради словенских гла

гољичких и ћириличких библиогра
фија. Резултат таквог његовог рада је 
за свако поштовање. Црногорске ин

кунабуле први пут су у његовој би
блиографији добиле потпун садржај, 
а у њему су евидентирани и сви по

знати примерци књиге, било да пос
тоје, било да су познати само по ли
тератури, на пример, примерци бео-. 
градске Народне библиотеке изгоре
ли у другом светском рату или при

мерци из фрушкогорских манастира, 

који су, такође, нестали у том истом 
рату. 

И послови библиографског опи
са и послови израде сводног каталога 

тражили су многа знања, изузетну 

обавештеност и много стрпљивог ра
да. Немировски поседује све то, па је 
његов труд дао и вредан резултат. 

Коначну библиографију це
тињских инкунабула, дабогме, није 
могао да пружи ни Немировски. Две 

од цетињских инкунабула, Октоих 
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петогласник и Требник није могао ни 
он да опише онако како би желео сва
ки библиограф. Прву од тих двеју 
књига имао је у рукама Лукијан Му
шицки, али ју је описао сасвим 
скромно. По његовом опису она је 
штампана на Цетињу, као и Псалтир, 

што ће рећи да је то било и забележе
но на њој. И Јернеј Копитар је имао 
ту књигу у рукама, али о њој није ре
као ништа. Чини се да је Вук није ви
део ни код Мушицког нити код Копи

тара, па о њој и није могао рећи ни
шта. Павле Јосиф Шафарик и Илари
он Руварац нису веровали да је пос
тојала. Оно мало листова те књиге 
који су данас познати учинили су да 

је Немировски опише тек делимично. 
И случај Требника је сличан, ако је 
од њега познато и знатно више лис

това. Ту књигу нико од историчара и 
библиографа није видео потпуну. 
Остало је тако и Немировском да је 
библиографски опише 
фрагментарну. 

Јевгеније Љвовић Немировски 
није убеђен да је на Цетињу штампа
на и пета инкунабула, Јеванђеље. Он 
га помиње, али га библиографски 
није регистровао ни према литерату
ри. Да ли је тако поступио и добро, 
тешко је рећи. Несумњиво је требало 
да Јеванђеље буде најбоље очувана 
цетињска инкунабула. Познати при
мери београдског Јеванђеља из 1552, 
и Јеванђеља из 1562. штампаног у 
Мркшиној цркви сачувани су увек 
веома лепо. Јеванђеља су свечане ли

тургијске књиге којима је одувек по
клањана највећа пажња, па су и руко
писна и штампана најочуваније 
црквене књиге. Немировски то добро 

зна и не верује да се таква књига није 
очувала ни у једном примерку. Буђе

новачки препис цетињског Јеван
ђеља њему није убедљив доказ да је 
оно било и штампано. Он јамачно до
бро зна да су табаке цетиљског Јеван
ђеља могли уништити Турци када су 
поткрај 1496. упали у Цетиње, али ра
чуна да штампани табаци и штампа
на књига нису исто, па се одлучио да 

буде уздржан. Обазривост је у науци 
одувек била врлина, а и у библиогра
фијама припада највишим вреднос
тима. Ту вредност поседује и Неми
ровски, и по томе га, такође, ваља це
нити чак и тада када је неко уверен, 
као аутор ових редова, да је на Це
тињу штампано и једно Јеванђеље 
последње деценије 15. века. 

Библиографија цетињских ин
кунабула Јевгенија Љвовича Неми
ровског умногоме је заслуга и Цен
тралне народне библиотеке Црне Го
ре "Ђурђе Црнојевић". Она није само 
издавач овог дела у едицији Црно
горска библиографија, у којој је обе
лежена као прва књига првог тома, 

него је она и организатор њене изра
де. Ваљало је одиста труда да се орга
низује рад на изради библиографије 
цетињских инкунабула, да се за њено 

објављивање нађу средства и да се 
пронађу сва потребна решења за 
обликовање тако сложене библио
графије каква је ова. Свему тиме дао 
је леп обол и вредни др Душан Мар
тиновић. I-Ьегова је, такође, не мала 
зас~уга што се на челу Црногорске 
библиографије нашло важно дело 
Јевгенија Љвовича Немировског. 

Лазар Чур•1ић 

БАЗА ДРАГОЦЈЕНИХ ПОДАТАКА 
(Др Душан Ј. Мартиновић, др Радивоје Шуковић: Црногорска 

библиографија Том 111 - Књ 2. РАСПРАВЕ, ЧЛАНЦИ И КЊИЖЕВНИ 
РАДОВИ У СЕРИЈСКИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА 1886-1905. -Цетиње, 

Централна народна библиотека Републике Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 
1993. - 516 стр.) 

У оквиру капиталног вишетом

ног пројекта Црногорска библиогра
фија недавно се као друга књига тре-

ћег тома појавила библиографија 
расправа, чланака и књижевних ра

дова у серијским публикацијама чи-


