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Библиотека и архива манастира Месић 

 

 Месићка монашка заједница, негује идеје историцизма и илирске идеје схватања 

Арсенија IV Шакабенте, што потврђује и инвентар месићке библиотеке у којој се нашла чувена 

Жефаровићева Стематографија, као и друге књиге са историјском темом. Плодна културна 

делатност вршачког епископа Јосифа Јовановић Шекабенте у граду и манастиру показују се и 

оснивањем Клерикалне и Богословске школе, као и набављањем уџбеника за педагошки рад у 

њима и допремањем разноврсних књига, пошто је у својој летњој резиденцији основао праву 

библиотеку. То је било време када долази до споразума са светом западне културе, када се читају 

књиге на разним језицима, набављене и штампане углавном у Бечу, Пешти, Лајпцигу итд. Сада 

већ образовано свештенство схватило је значај, и они заједно са новим грађанским слојем , 

постају  носиоци и вође модерног међу српским живљем. У златним годинама европске 

просвећености, у доба Марије Терезије и Јосифа II, српско друштво било је кадро да изннедри 

личности као што су Захарије Орфелин, Доситеј Обрадовић, и други, чија се дела овде налазе, а 

који су западноевропску културу и уметност преточили у стваралаштво нашег црквеног и 
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световног друштва. То су биле године плодних културних симбиоза када се раскида са вековном 

заосталошћу, када се старој баштини прилази са радозналошћу. Да је дух просвећености 

постојао и у манастирупоказују разна дела учених људи као што су: Викентије Љуштина, 

Атанасије Стојковић, Милован Видаковић, Аврам Мразовић и др.  

 Богата манастирска библиотека Јосифа Јовановића Шакабенте (1781-1805) и разноврсна 

архивска грађа посебан су извор за сагледавање богатства и историјског значаја манастира у 

прошлости. Документација је писана на разним језицима: старословенском, славеносербском, 

немачком, румунском, мађарском, грчком и хебрејском и латинском. Најзначајније књиге из 

фонда Библиотеке: 

 Четворојеванђеље са календаром, најважнија и најстарија књига из прве половине XVI 

века, заштићена од стране државе (води се под бројем 604 од 21.12.1959. године), 

конзервирана у Новом Саду. Међу сличним књигама издваја се по калиграфској вештини, 

живописној орнаментици, фином прецизном цртежу, разноврсном колориту са китњастим 

украсним писмом. Књига је укоричена храстовим дрветом и обложена кожом светлосмеђе 

боје. Овај примерак је веома важан јер су овакве и сличне рукописне књиге тог периода 

веома ретке. 

 Проученија различна,коришћена су као скрипта за новоотворену школу у Сремским 

Карловцима. 

 Истиноје Христијанскоје настављеније носточнога благочестија из вјере, књига је 

написана у Сремским Карловцима 1779. године, са 489 страна, повезана у корице дрвене, 

обложена кожом служила је као уџбеник у верским школама у Карловцима. 

 Оглављеније писано 1825. године, урађено пажљиво и са укусом. Садржи разне мотиве у 

старом стилу са украсима у боји. Задржава стари стил у новој опреми а писао ју је један 

од настојника манастира Месића. 

 

Документарне рукописне књиге 

У архиви манастира Месића чувају се разне рукописне књиге, као документа о животу 

манастира, о радовима у њему, мајсторима, сликарима, о правилима уређења, о финансијама и 

уопште животу манастира. Од 1732. године инструкцијом Карловачког митрополитена 

Виксентија Јовановића наређено је да свако место набави Протокол, тј. Књигу Велику бијелу, 

па тако је и у Месићу набављена таква књига и до дан данас је сачувана. У њима су уписивани 

подаци о рођеним, венчаним и умрлим. 



 У почетку организованог црквеног живота, свештеници нису били баш учени, па нису ни 

марили за књиге, али почетком XVIII века, са појавом богословенских школа, стање се мења. 

Данас манастирска књижница располаже са тридесет осам рукописних уџбеника на 

славеносербском  и латинском језику. Уџбеници су припадали Арсенију Јовановићу Шасабенти, 

потомку и рођаку из породице патријарха Арсенија IV Шакабенте и његовог брата Андрије. 

Уџбеници датирају из 1825. године. 

 

Штампане књиге 

У књижници се чува 360 штампаних књига, разних издања и времена и на различитим 

језицима. На црквенословенском језику је 28 књига, на славеносербском  и српском језику 72, на 

латинском 58, на немачком 47, на француском  9, на грчком 7, на руском 18, на два и више језика 

11. Часописа и новина има 34 наслова. Данас, све што је сачувано од књига и архива, потиче из 

периода после 1788. године. 

 У месићкој библиотеци посебно је значајан примерак старе штампане књиге црквене 

садржине Требник, штампане 1545. године у манастиру  Милешеви. Ово је редак пример 

штампане калиграфије  из турског доба, када су наши свештеници чували српску духовну 

баштину и писане речи, вођени побожношћу и жељом да се православна црква одупре Турском 

поробљавању. Затим се ту убраја комплетан Нови завет, Четворојеванђеље са посланицом из 

1595. године, са православним преводом на латински и грчки језик. 

 У библиотеци  Ј. Ј. Шакабенте налазе се и важна дела наше старе и нове књижевности и 

белетристике, популарне у време  просвећености, као што је филозофско дело нашег познатог 

просветитеља Доситеја Обрадовића, штампано у Будиму 1826. године, пример прве 

класицистичке књиге из области белетристике, затим  Мармонтелов Велизариј (Беч, 1777), 

поезије Гаврило Хранислав Ријечи надгробнији (Будим 1808),  Љубазне  сцене Милована 

Видаковића  (Будим, 1833), и др. Поред Шакабенте, не треба занемарити просветитељску 

делатност Викентија Љуштине који је написао прву познату монографију о манастиру Месићу, 

штампану у Бечу 1794. године, а издао је и италијанску граматику која је служила као уџбеник. 

У посебну групу треба сврстати дела Регистар разних дијела од 1810-1838. године. 

 

 

 

 

 



                 Месићко Четворојеванђеље                                     Корице  Четворојеванђеља 

 

            Четворојеванђеље из XIV века                                    Четворојеванђеље из XVI века      
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