




iroslav’s Gospel, a manuscript from the second half of the 12th century, 
ornamented with 296 miniatures of exquisite beauty, is an outstanding 

representative of a rare group of illuminated manuscripts of particular style 
and iconography, created as a blend of elements of the Western (Italy) and 
the Eastern (Byzantium) cultural axes in Europe.  

Miroslav’s Gospel, the oldest Serbian illustrated manuscript written in the 
Cyrillic alphabet – the Book – is a gospel book by composition, with texts in 
Serbian Church Slavonic. Тhe Book was commissioned by Prince Miroslav 
from Hum, which fact dates it to the 1180’s. Miroslav, the ruler of Hum 
(today’s Herzegovina) was Great Zhupan Stefan Nemanja’s brother, and 
Rastko Nemanjić’s uncle (Saint Sava). 

This Serbian Book, sharing the concept of decorations with the manuscripts 
of other Orthodox Slavs, and the style and aesthetics with the miniatures 
created in the scriptoriums of central Italy, is an invaluable testimony to the 
movement of artistic influences, which, once intertwined, code an integrated 
European symbolic infrastructure.

Miroslav’s Gospel is a constitutive document and a symbolic asset of the single 
European imaginarium. Such an integrated pan-European imaginarium was 
made possible due to the fact that the descendants of the ancient Romans 
continued to live on both the Italian and the Balkan Peninsulas after the 
epochal rift in the 5th century. 

The emerging culture in the Balkans has developed in all its aspects for two 
and a half thousand years to become the modern day Europe, with equivalent 
history and a horizon of sense both in its West and in its East, in Rome and in 
Constantinople, in Moscow and in Canterbury. The Serbian Book, Miroslav’s 
Gospel is the tangible and artistic evidence issuing from the very centre - 
temporal and geographic - of this supreme civilizational dynamism.
In 2005, Miroslav’s Gospel was inscribed in the UNESCO’s register of the 
world documentary heritage – the Memory of the World.

ирослављево јеванђеље, рукопис из друге половине XII века, 
украшен са 296 минијатурa изузетне лепоте, истакнути је 

представник ретке групе илуминираних рукописа особеног стила и 
иконографије, насталих прожимањем елемената западне (Италија) и 
источне (Византија) културне осе Европе.  
Мирослављево јеванђеље је најстарији српски илустровани ћирилични 
рукопис - Књига - по свом саставу јеванђелистар, са текстовима на 
старословенском језику српске редакције. Књигу је поручио хумски 
кнез Мирослaв, те се на основу тог податка она датује у осамдесете 
године XII века. Мирослав је брат великог жупана Стефана Немање, 
стриц Растка Немањића (Светог Саве), а владао је Хумом (данашња 
Херцеговина).
Ова српска Књига, која концепцију украса дели са рукописима других 
православних Словена, а стил и естетику са минијатурама насталим у 
средњоиталијанским скрипторијумима, непроцењиво је сведочанство 
о кретању уметничких утицаја који у међусобном преплету кодирају 
интегралну европску симболичку инфраструктуру.
Мирослављево јеванђеље је конститутивни документ и симболички 
капитал јединственог имагинаријума Европе. Такав паневропски 
интегрални имагинаријум могућ је зато што су славни Ромеји након 
епохалног раскола у V веку наставили да живе и на Апенинском и на 
Балканском полуострву. 
Култура која је настала на Балкану и  развијала се у свим аспектима 
две и по хиљаде година, постала је данашња Европа која има своју 
равноправну историју и свој хоризонт смисла и на свом Западу и на 
Истоку, и у Риму и у Константинопољу, и у Москви, и у Кентерберију. 
Материјални и уметнички доказ из самог средишта, како темпоралног 
тако и географског, овог цивилизацијског динамизма првог реда јесте 
Мирослављево јеванђеље - српска Књига.

Мирослављево јеванђеље је 2005. године уврштено на UNESCO-ву листу 
покретних културних добара од универзалног значаја за човечанство – 
«Памћење света».
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he Saint Sava Cathedral at Vrachar quarter of Belgrade, dedicated to 
the father of the Serbian church and state, is a construction enterprise 

undertaken by the Serbian people more than 100 years ago.  
When the decision was made in 1895 to erect a shrine worthy of the saint 
at the place where his remains had been incinerated, no one could have 
foreseen when the Saint Sava Cathedral would be completed. The designing 
and construction of the St. Sava Cathedral spanned nine years before the 
World War II, and twenty-three years after the war.
During that time the funds were raised, the land on the Vračar plateau was 
purchased, two competitions were conducted, architects were selected, designs 
were made (Aleksandar Deroko and Bogdan Nestorović), foundations were 
laid, and the St. Sava Cathedral was built and concrete-reinforced up to levels 
of 7 and 12 metres, respectively. The foundations of the St. Sava Cathedral 
were consecrated by the Serbian Patriarch Gavrilo on 10 May 1939 - the day 
when the holy remains of the saint were burned. 
The permission to continue with the construction was not granted until late 
1984. The works started on 12 May 1985. The main event in 1989 was lifting 
of the dome weighing 4,000 tons with a 12 - metre cross to the height of 
40 metres above ground. The St. Sava Cathedral rose over Belgrade in only 
twenty days. 
The break-up of the former Yugoslavia and new wars slowed down the 
construction works, only to bring them to a complete standstill in 1996.
The works on the St. Sava Cathedral resumed yet again on 5 April 2000. The 
bells chimed for the first time on Christmas Day in 2002. 
In the autumn of 2003, St. Sava Cathedral was tiled with white marble and 
granite slabs. Presently, the works are underway in the interior of St. Sava 
Cathedral. The most delicate phase still lies ahead, and it includes making of 
17,000 square metres of mosaics, which is expected to take eight years. The 
St. Sava Cathedral could be finally completed in 2016.
At the moment, St. Sava Cathedral is the home to the Book, a holy place 
of a three-day display of Miroslav’s Gospel to the Serbian, European and 
worldwide public.

ветосавски Храм на Врачару у Београду, посвећен оцу српске цркве 
и државе, српски народ је градио и гради на месту где су спаљене 

мошти свегот Саве, а подухват је започет пре више од 100 година. 
Када је 1895. године донета одлука о подизању достојног споменика 
светитељу, нико није могао да сагледа када ће Храм бити завршен. 

Пре Другог светског рата пројектовало се и градило девет, после рата 
двадесет три године.
За то време се прикупљао новац, откупљивано је замљиште Светосавског 
платоа, спроведена су два конкурса, изабрани архитекти, урађени 
пројекти (Александар Дероко и Богдан Несторовић), изграђени темељи 
и сазидан и избетониран Храм до висине 7 и 12 метара. Темеље Храма 
освештао је патријарх српски Гаврило 10. маја 1939. године на дан 
спаљивања.

Дозвола за наставак градње дата је тек крајем 1984. године, а изградња 
Храма почиње од 1985. године. 1989. године најважнији догађај био је 
подизање куполе тешке 4.000 тона, са крстом од 12 метара, на висину од 
40 метара. За двадесет дана светосавски Храм се узнео над Београдом.
Распад СФРЈ и нови ратови успорили су градњу Храма, која престаје 
1996. године.

Радови на светосавском Храму поново започињу 5. априла 2000. године. 
Звона су на Божић 2002. по први пут зазвонила. 
У јесен 2003. године Храм је обложен белим мермером и гранитом. 
Сада се ради унутрашњост Храма. Најделикатнија фаза која предстоји 
у Храму јесте израда 17.000 квадратних метара живописа у мозаику 
која ће потрајати осам година. Комплетно уређење Храма могло би 
бити завршено 2016. године.

 У овом часу, Храм је дом Књиге, свето место тродневног представљања 
јавности - српској, европској, светској - Мирослављевог јеванђеља.
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iroslav’s Gospel, the oldest Serbian mediaeval manuscript and one of 
the finest Slavonic manuscripts, will be displayed in the Cathedral of 

Saint Sava from 20 – 23 September 2007, as a part of the central event of the 
Days of European Cultural Heritage 2007.
All visitors to the Cathedral – guests in Belgrade and the Belgraders, travellers 
from Europe and travellers from the Balkans – will be able to see and read 
the Book that has travelled from Serbia and Europe of the 12th century to 
Serbia and Europe of the 21st century. 

Presenting Miroslav’s  Gospel in the duration of 72 hours is followed by 
series of artistic and crafts activities, and the interior of the Temple is turned 
into an extraordinary artistic workshop that creates ambience for dwelling 
of The Book in Temple.Without a pause, day and night, the painters image 
frescoes, manufacture icons, work on mosaics, engrave in stone and wood, 
create copies of miniatures and calligraphically skilled transcribe the text of 
the Gospel.
Three groups of students from Academy of Serbia orthodox church for art and 
conservation, with the assistance of professor Dragan Bosnic, Mirjana Milic 
and Goran Janicijevic, will illustrate the visitors the techniques of calligraphy, 
mosaic, miniature and memoirs.
The experts for using and gold plating books from Artistic workshop Pastrmac, 
dabster xylograph-miniature Dobrivoje and Miodrag Vucicevic, sculptor 
Bojana Minic and stone-cutter Milan Jovkovic who create ornaments for 
crypt capitals of Saint Sava Temple, will join them on this occasion. 

Gospels on the big screen follow on the back up screens what is currently 
going on in the workshops. The best of Serbian choirs of spiritual music will 
sing everyday at noon and in midnight before the altar of the Saint Sava’s 
Temple. 

During the three-day presentation of Мiroslav’s Gospel at the Cathedral of 
Saint Sava, everyone will be able, in their own private way, to come face to 
face with the Book, one of its kind.

оквиру централног програма манифестације Дани европске 
културне баштине 2007, од 20. до 23. септембра, у Храму Светог Саве 

изложено је Мирослављево јеванђеље, најстарији српски средњовековни 
рукопис и један од најлепших словенских рукописа уопште. Сви 
посетиоци Храма - гости Београда и Београђани, путници из Европе и 
путници са Балкана - могу да виде и читају Књигу која је из Србије и 
Европе 12. века допутовала у Србију и Европу 21. века.

Представљање Мирослављевог јеванђеља у трајању од 72 сата прати 
низ уметничких и занатских активности, а унутрашњост Храма 
претворена је у несвакидашњу уметничку радионицу која креира 
амбијент за боравак Књиге у Храму. Без прекида, даноноћно, уметници 
осликавају фреске, израђују иконе, раде мозаик, клешу у камену и 
дрвету, израђују копије минијатура и калиграфски вешто преписују 
текст Јеванђеља. Три групе студената Академије Српске православне 
цркве за уметности и консервацију, уз подршку својих професора 
Драгана Боснића, Мирјане Милић и Горана Јанићијевића, приказаће 
посетиоцима технике лепог писања, мозаика, минијатуре и живописа. 
Стручњаци за коричење и позлаћивање књиге из Уметничке радионице 
Паштрмац; мајстори дуборез-минијатуре Добривоје и Миодраг 
Вучићевић, вајар Бојана Минић и каменорезац Милан Јовковић, који 
израђују украсе за капителе крипте Храма Светог Саве, придружиће 
им се овом приликом.

Посетиоци могу да разгледају дигиталну верзију Мирослављевог 
Јеванђеља на великом платну и прате на споредним екранима оно што 
се тренутно дешава на радионицама. Најбољи српски хорови духовне 
музике певају сваког дана у подне и поноћ пред олтаром Светосавског 
храма.

Током тродневног представљања Мирослављевог јеванђеља у 
Светосавском храму, свако ће моћи да се сам, на свој начин, суочи са 
овом Књигом, јединственом у својој врсти.
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оквиру централне манифестације Дани европске културне баштине 
2007, од 20. до 23. септембра, у Храму Светог Саве изложено  је 

Мирослављево јеванђеље, најстарији српски средњовековни рукопис и 
један од најлепших словенских рукописа уопште.
Мирослављево јеванђеље потиче из друге половине 12. века; израђено 
је по  наруџбини хумског кнеза Мирослава, брата великог жупана 
Стефана Немање и стрица Растка Немањића, Светитеља Саве. 
Украшена особеним стилом и иконографијом, настала прожимањем  
елемената и утицаја западне и источне културне осе Европе, ова више 
од осам векова стара Књига и данас заокупља пажњу - својом старином, 
лепотом и узбудљивом историјом. 
Мирослављево јеванђеље је 2005. године уврштено на УНЕСКО-ву листу 
покретних културних добара од универзалног значаја за човечанство – 
Памћење света.
Од 20. до 23. септембра, Београд је град у коме се окупљају највиши 
представници европске културе на свечаној прослави Дана европске 
културне баштине. Сви посетиоци Храма - гости Београда и Београђани, 
путници из Европе и путници са Балкана - могу да виде и читају Књигу 
која је из Србије и Европе 12. века допутовала у Србију и Европу 21. 
века. 
Само за ту прилику, унутрашњост Храма претворена је у несвакидашњу 
уметничку радионицу, где се одвија низ одабраних занатских и 
уметничких активности које креирају амбијент за боравак Књиге у 
Храму. Млади уметници: иконописци и фреско-сликари, мајстори 
мозаика, калиграфије и дубореза, вајари и каменоресци, стварају три 
дана и ноћи, без престанка. 
Током тродневног представљања Мирослављевог јеванђеља у 
Светосавском храму, свако може да се сам, лично, суочи са овом 
Књигом, јединственом у својој врсти.

iroslav’s Gospel, the oldest Serbian mediaeval manuscript and one of 
the finest Slavonic manuscripts, will be displayed in the Cathedral of 

Saint Sava from 20 – 23 September 2007, as a part of the central event of the 
Days of European Cultural Heritage 2007.
Мiroslav’s Gospel dates from the second half of the 12th century; it was 
commissioned by Prince Miroslav from Hum, the brother of Great Zhupan 
Stefan Nemanja and uncle of Rastko Nemanjic (Saint Sava).
Decorated with distinct style and iconography, and created as a blend of 
elements and influences of the Western and the Eastern cultural axes in 
Europe, this eight centuries old Book has continued to attract attention to 
this day– with its age, beauty and exciting history. 
In 2005, Miroslav’s Gospel was inscribed in the UNESCO’s register of the 
world documentary heritage – the Memory of the World.
Between 20 and 23 September, the top-ranking representatives of the 
European culture will gather in Belgrade for a ceremony to celebrate the 
Day of European Cultural Heritage. All visitors to the Cathedral – guests in 
Belgrade and the Belgraders, travellers from Europe and travellers from the 
Balkans – will be able to see and read the Book that has travelled from Serbia 
and Europe of the 12th century to Serbia and Europe of the 21st century. 
For the occasion, the interior of the Cathedral will transform into an 
exceptional art workshop brimming with handicraft and artistic activity 
carefully selected to create the setting for the stay of the Book in the 
Cathedral.
Young artists: icon-painters, fresco painters, masters of mosaic, calligraphy 
and wood carving, sculptors and stone masons will be creating for three 
days and nights, incessantly.       
During the three-day presentation of Мiroslav’s Gospel at the Cathedral of 
Saint Sava, everyone will be able, in their own private way, to come face to 
face with the Book, one of its kind. 
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