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ПОЗДРАВНЕ БЕСЈЕДЕ 
 

 
 

Обраћање начелника општине Ново Горажде: 

ВИСОКОПРЕОСВЕЋЕНИ МИТРОПОЛИТЕ ДАБРОБОСАНСКИ, ГДИНЕ НИКОЛАЈУ, 

ЧАСНИ АРХИЈЕРЕJИ И СВЕШТЕНИЦИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, 

ЦИЈЕЊЕНИ ЧАСНИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, СУСЈЕДНИХ  ОПШТИНА ИЗ БиХ и РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ, И БРАТСКЕ ОПШТИНЕ КРАЉЕВО, 

ПОШТОВАНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, ФИЛОЗОФСКОГ 

ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО, СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА, НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ, 

ВИСОКОУМНИ АКАДЕМИЦИ, 

ПРОФЕСОРИ, АУТОРИ И САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ «ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-

1523 ГОДИНА», 

ГОСПОДО НОВИНАРИ, 

ДРАГИ НОВОГОРАЖДАНИ, 

ПОЗДРАВЉАМ ВАС У ИМЕ СО НОВО ГОРАЖДЕ И ЊЕНИХ ОРГАНА УПРАВЕ, ЦРКВЕНЕ 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ, КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНОГ ДРУШТВА «ПРОСВЈЕТА», 

СТАНОВНИШТВА, ПРИВРЕДНИХ КОЛЕКТИВА И ПРЕДУЗЕЋА, ДРЖАВНИХ, ЈАВНИХ, ПРИВАТНИХ, 

КУЛТУРНИХ, ШКОЛСКИХ, БЕЗБЈЕДОНОСНИХ И ИНФОРМАТИВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА. 

НА ОВОМ СВЕТОМ МЈЕСТУ, У СЛАВУ И ЧАСТ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА, 

САБОРОВАЛЕ СУ ГЕНЕРАЦИЈЕ НАШИХ ПРЕДАКА, НАШИХ ОЧЕВА И МАЈКИ, ДОНОСЕЋИ ВАЖНЕ 

ОДЛУКЕ И УЗНОСЕЋИ СЕ ДУХОВНО, ВЕЛИЧАЈУЋИ ЗНАЧАЈНА ДЈЕЛА СРПСКЕ ПИСМЕНОСТИ И 

КУЛТУРЕ, ЧУВАЈУЋИ ЗАДУЖБИНУ ХЕРЦЕГА СТЕФАНА ВУКЧИЋА КОСАЧЕ - «ХЕРЦЕГА ОД 

СВЕТОГА САВЕ», ВЕЛИКОГ ВОЈВОДЕ РУСАГА БОСАНСКОГА, КНЕЗА ДРИНСКОГ И К ТОМЕ, СТАРУ 

ПРЕКО ПЕТСТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА. 



ОВДЈЕ ЈЕ ОСНОВАНА ПРВА ЋИРИЛСКА ШТАМПАРИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И 

ПРОСТРАНОМ ОСМАНЛИЈСКОМ ЦАРСТВУ 1519. ГОДИНЕ. ЗАСЛУГОМ ГОРАЖДАНСКОГ ТРГОВЦА 

И ДОБРОТВОРА БОЖИДАРА ЉУБАВИЋА И ЊЕГОВИХ СИНОВА ТЕОДОРА И ЂОРЂА ШТАМПАРИЈА 

ЈЕ РАДИЛА ДО 1523. ГОДИНЕ И У ЊОЈ СУ ШТАМПАНЕ ТРИ КЊИГЕ: СЛУЖАБНИК-ЛИТУРГИЈА, 1519. 

ГОДИНЕ, ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ 1521. ГОДИНЕ И МОЛИТВЕНИК - ТРЕБНИК 1523. ГОДИНЕ. 

ДАНАС НАМ СЕ ТЕ ТРИ СВЕТЕ КЊИГЕ, И ЧЕТВРТА «ЗБОРНИК - ГОРАЖДАНСКА 

ШТАМПАРИЈА», ПОСЛИЈЕ МНОГИХ ВИЈЕКОВА СТРАНСТВОВАЊА, ЗАСЛУГОМ НАШИХ 

НЕПОСРЕДНИХ ПРЕТХОДНИКА И НАШИХ ПРИЈАТЕЉА - ДАРОВАТЕЉА, ИЗ НАЈВИШИХ 

ДУХОВНИХ, ОБРАЗОВНИХ И КУЛТУРНИХ ИНСТИТУЦИЈА СРПСКОГ НАРОДА, РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ, БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ВРАЋАЈУ У ПУНОМ СЈАЈУ, КАО ИЗ 

ВРЕМЕНА У КОМЕ СУ НАСТАЛЕ. 

ЕВО НАС ПОНОВО У МИСИЈИ, ЧАСНОЈ И ТЕШКОЈ, ДА СВОЈОМ ДУХОВНОШЋУ ШИРИМО 

КУЛТУРУ И ДУХ СРПСКОГ НАРОДА И ДА ПОМОЋУ КЊИГЕ, ТОГ НОВОГ И ВЕЛИКОГ ОРУЖЈА, 

ПРАВИМО И ШИРИМО МОСТОВЕ ПРИЈАТЕЉСТВА У ЧИТАВОМ СВИЈЕТУ И СА ОСТАЛИМ 

НАРОДИМА СА КОЈИМА ЖИВИМО. 

МИ, СРБИ, ОВОГ ВРЕМЕНА, КОЈИ СМО ПРОШЛИ ТЕЖАК И СТРАШАН ПУТ ИЗДРЖАВШИ СВЕ 

НЕВОЉЕ ЧАСНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО, СТУПАМО У НОВО ВРИЈЕМЕ, НЕ ЖЕЛЕЋИ ШАНЧЕВЕ И 

НОВЕ СУКОБЕ. ОТВОРЕНИ СМО ЗА САРАДЊУ И СУЖИВОТ СА СВИМА. 

С ПОНОСОМ И ДАНАС ТРАЖИМО ОД ВАС ДА НАМ ПОМОГНЕТЕ ХОД НА НАШЕМ 

ПЛАНИРАНОМ ПУТУ У БУДУЋНОСТ, КАО ШТО СТЕ УВИЈЕК БИЛИ УЗ НАС. ЈА ВЈЕРУЈЕМ ДА ЋЕТЕ 

И УБУДУЋЕ БИТИ СА НАМА СВОЈИМ ТОПЛИМ РИЈЕЧИМА РАЗУМИЈЕВАЊА, ПРИЈАТЕЉСКИ 

ПРУЖЕНИМ РУКАМА И СВИМ ОБЛИЦИМА ПОМОЋИ У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРЕГНУЋИМА ДА 

ПОТПУНО ОБНОВИМО ОВАЈ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИК, ПОД ЗАШТИТОМ ДРЖАВЕ, И 

ДА МУ УДАХНЕМО НОВИ ЖИВОТ, НОВЕ САДРЖАЈЕ И НОВО ВЈЕКОВНО ТРАЈАЊЕ. 

ЗА СВЕ НАС ОВА СВЕТКОВИНА КЊИГЕ ЈЕ ВЕЛИКИ ПРАЗНИК И ЗАТО ВАМ СВИМА ОД СРЦА 

ЧЕСТИТАМ, И ДА НАМ УВИЈЕК, АКО БОГ ДА, ДОЛАЗИТЕ ДРАГИ И ПРИЈАТЕЉСКИ. 

 

НОВО ГОРАЖДЕ, 

11-12. ЈУЛИ 2009. ГОДИНЕ, 

НА ПЕТРОВДАН 

                                                          Далибор Нешковић, Начелник 

                                                                 Ново Горажде 

У име Универзитета у Исрочном Сарајеву  скупу се обратила  Вера Мацура, умјесто спријеченог ректора проф.др. Митра 
Новаковића 

 
 



У име Филозофског Факултета Источно Сарајево – продекан проф.др. Симо Нешковић. умјесто спријеченог декана 
Проф.др. Миленка Пикуле 
 

 
 
 

Проф. Славко Топаловић чита говор Управника Народне библиотеке Србије Сретен Угрићићa: 

 
Ваша високопреосвећености, 

Господо архијереји, 

Господине ректоре, 

Госпође и господо, 

 

Културна баштина није у прошлости, него у садашњости. Она нам није задата, није 

дата као поклон, него је наш задатак. Културна баштина мора да буде створена, мора да 

буде извучена из наслага несавремености, запуштености и подразумевања, које је 



неразумевање, мора да буде реанимирана, на примерен начин представљена и живо 

контекстуализована. Ова процедура дијаметрално је супротна несавремености, што је 

нажалост још увек главна садржина њеног појма какав је уврежен. Културна баштина је 

процес дијаметрално супротан парлогу, обамрлости, репродукцији, рециклажи, патетици 

некритичке и испразне патриотике. 

Знате ли да је Народна библиотека Србије недавно објавила завршни 20.-ти том 

српске ретроспективне библиографије књига 1868-1944. и да ова капитална библиографија 

може да се претражује као база података, неупоредиво брже и ефикасније него листањем 

хиљада страница? 

Знате ли да је узајамни електронски каталог Виртуелне библиотеке Србије недавно 

достигао преко 2 милиона и седам хиљада библиографских јединица? 

Спомињем то јер се тако утемељују упоришта, јер је то процес осавремењења 

баштине и обаштињења садашњости, кроз видно и сасвим опипљиво приближавање вечном 

циљу потпуне евиденције, активације и реконтекстуализације свега што је у Србији и на 

нашем језику икада одштампано. 

А на самом почетку те евиденције, тог дугачког и драгоценог списка, стоји трокњижје 

Горажданске штампарије: Литургија из 1519, Молитвеник из 1521. и Псалтир из 1523. 

Предајемо ово родоначелничко трокњижје српској култури, у пуном сјају и значењу, 

извучене из наслага несавремености, запуштености и подразумевања. У подухвату су нам 

помогли: 

Свети синод Српске Православне Цркве и управа Патријаршијског музеја, 

митрополит добробосански Николај, министарство културе Републике Србије, библиотека 

Матица српске, Архив САНУ, академик Александар Младеновић, начелник Археографског 

одељења Народне библиотеке Србије, епископ будимски и викарни епископ темишварски 

Лукијан, протојереј и архијерејски намесник темишварски, др Бранислав Станковић, проф. 

др Адриан Лемени, министар вера Републике Румуније, јеромонах Поликарп, библиотекар 

Библиотеке Светог синода Румунске православне цркве из Букурешта, општина Ново 

Горажде, као и многобројни стручњаци и сарадници Филозофског факултета у Источном 

Сарајеву и Народне библиотеке Србије у Београду, на челу са др Драганом Бараћем, који 

није никако посустајао. 

Молим да ми не буде замерено ако кога нисам споменуо. Свима хвала. 

А највише, помогао нам је Божидар Љубавић. Тако се звао власник горажданске 

штампарије. Сад више није погрешно рећи и у садашњем времену: тако се зове власник 

горажданске штампарије. Сад, кад су Литургија из 1519, Молитвеник из 1521. и Псалтир 

из 1523. ту, оживљени и опипљиви, доступни свима у Србији и изван Србије, више није 

погрешно рећи и у садашњем времену: Божидар Љубавић, тако се зове родоначелник 

штампане књиге у Срба. 

Божидаре Љубавићу, захваљујемо ти се и узвраћамо ти овим књигама Божји дар 

љубави, да траје кроз векове. Ако је до сад прошло већ векова пет, да их буде и наредних 

пет. 

Сретен Угричић, 

Управник Народне библиотеке Србије 

Организаторима и учесницима централне промоције телеграме са честиткама послали су предсједник 
Републике Српске Рајко Кузмановић, предсједник Владе Републике Српске Mилорад Додик, предсједник 
народне Скупштине Републике Српске Игор Радојичић, те већи број институција и појединаца из БиХ, Србије 

и дијаспоре. 

 



ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА И КЊИГА ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 
 
 
Митрополит дабробосански г-дин Николај: 

 

У граду Горажду, кнежевини војводе Сандаља Хранића, на реци Дрини, заснована је 

1519. године, штампарија која је штампала књиге, теолошке садржине, српским језиком и 

писмом. Штампарија у Зети од 1494-96 под Ђорђем Црнојевићом, претходила је словима 

истоветне лепоте. 

За оснивање   Горажданске   штампарије, заслуга   највише   припада   Божидару 

Љубaвићу, трговцу. Он је овај подухват учинио помоћу својих синова Теодора монаха и 

свештеника (јеромонаха), како у дубровачким изворима стоји и брата му Ђурђа, 

највјероватније трговца. Они су у Венецији изучили штампарски занат и урадили слова 

прелепе ћирилице. Штампане су три књиге: Служебник (Литургија) 1519, Псалтир   са   

посљедовањем   1521.   и Молитвеник 1523. године. Штампање њихово је почело и 

завршено у храму Светог Георгија у Горажду (подигнутог 1454. г.). Божидаров унук 

Димитрије, нешто касније, слова и штампарију је пренео у Трговиште - Влашка, данас 

Румунија, где је настављено штампање књига на нашем језику. 

Поред штампаних књига у Горажду, у Трговиштује штампан један Требник, а затим 

1547. и један Апостол, словима која је из Горажда донео Димитрије. Он је и сам био 

штампар. Поменуте књиге у Трговишту, радио је са групом ученика и уз помоћ монаха 

Мојсија Дечанца. 

Узрок  премештања  штампарије  из Горажда у Трговиште је највероватније то што се 

у Венецији 1519. године, као издавач књиге на српском језику, појавио други један човек, 

грађанин Венеције, Божидар Вуковић, са својим издањем Служевника, Псалтира са 

посљедовањем и Часословца.  Божидар Вуковић наставиће даље издањем целим низом 

других српских књига, добивши привилегију, којом се забрањује да ико други може 

издавати књиге словима и у језику српском. 

Гораждански штампари Ђурађ и брат му Теодор Љубавић (јеромонах), за штампање 

књига у Венецији су изрезали слова и пренели их у Горажде. О тој потреби и преношењу 

слова Ђурађ изричито говори у свом мољенију на крају Служебника. Може се закључити 



да је Ђурђево мољеније писао јеромонах Теодор, пошто је Ђурђе изненада умро, а да је 

штампање Служебника завршено, после његове смрти, 1519. године. Ништа се не каже од 

које је болести тако убрзо преминуо. 

Као што је Венецији припала и постала носилац идеје хуманизма и ренесансе у свим 

областима културе, тако су код нас Срба постале      штампарија      Црнојевића, 

Горажданска штампарија, и нешто касније Милешевска штампарија. 

Када је реч о српској средњовековној књизи, поред писара по манастирима и црквама, 

једнако су заслужне поменуте штампарије. 

Црква Српска на овом простору, у почетку је припадала Дабарској, а касније 

Милешевској Митрополији. Ову Црквује још у 13. веку  утемељио  Свети  Сава. 

Херцеговачка Митрополија крајем 16. века, подељена на две епископије у херцеговачким 

манастирима Милешеви и Тврдошу, где су радиле преписивачке школе. Истовремено су 

при горажданској цркви Светог Ђорђа и у манастиру Милешеви радиле штампарије. У 

манастирским скрипторијумима и штампаријама настало је двадесет наслова књига међу 

којима и шест наслова штампарских књига. 

Заставице и највећи број иницијала у књигама штампане су у техници дубореза. 

Резање клишеа за иницијале рађени по угледу на предлошке којима обилује Псалтир. Ова 

врста рада захтевала је велико умеће самих мајстора. Ових мајстора требало је све више. 

Нису у клишеа уношена имена мајстора дубореза, па ће остати и даље тајна, који су ти 

људи ове дуборезе радили. У српској графици преовлађује мишљење, да књиге из ове 

штампарије спадају међу најбоља остварења наше старе штампарије. 

Италијански папир са воденим знацима из чувене и најстарије радионице, у 

Фабријану, израђиван је крајем 15. века. Папир у венецијанским радионицама, коришћен је 

за штампање    књига    у    Горажданској штампарији. Слично је и са штампарском бојом. 

Што се тиче повезивања књига, коришћен је највише византијски кожни повез. Што се 

тиче тиража штампане књиге не постоје поуздани подаци. Тираж и дистрибуција књиге 

зависили су од више фактора: од врсте књиге, потребе за књигом, количине расположиве 

хартије и других фактора. 

Нема   сумње,   са   Горажданском штампаријом,  посебно  се указује на уређивачко 

умеће у 16. веку. У погледу штампарског умећа, посебно се указује на уређивачко умеће 

штампара Теодора, као и на саму специфичност саме штампарије. Затим њено кретање 

према купцима на релацији Венеција - Горажде - Трговиште. Приватно штампарство код 

Срба почиње од Горажданске штампарије. 

Треба и важно је напоменути и у овом тренутку  следеће:   Стари  преписивачи 

поступком преписивања као и штампарском техником    и    писањем    пропратних 

обавештења, творци тог књижевног рада, били су оновремено најобразованији људи, 

монаси и свештеници, који су јасно разликовали природу преписивачког и штампарског 

посла на умножавању књига, од писаца оригиналних текстова. 

Долазак Турака био је пресудан за духовни и верски живот Срба. Рушењем Цркава и 

манастира и уништењем верских књига, Турци су настојали прекинути везу културног 

рада Срба. То је јасно назначио јеромонах Макарије, штампар прве српске књиге у 

поговору „Октоиха првогласника" (1594). По њему, Турци су „железна палица", која не 

само да нас бије, него „авај и убија
"
. Та „агаренска чеда" су „разрушила" цркве и 

„опљачкала" и „уништила" све црквене књиге. По овом узору паковаће ово и потоњи 

издавачи, о нестанку „душе-пољезних" књига светих цркава, објашњавајући и поводе 

својим штампарским подухватима. Да не наводимо даље шта је све следило настојањем 

агарјанских чеда.  



У овако назначеној вести о преписивању и штампању потребних црквених књига 

постоји јасан српски национални, верски и просветни   значај, односно њихова 

„спаситељна" и „душе-полезна" улога, да поуче „како вршити службу" и прочишћавати 

моралну функцију, за „очишћење од грехова, за очишћење од душевних и телесних 

страсти". 

Пошто су времена била са много невоља, то  су  потребе  за  „душеспасенијем", 

„душепољезнијем", „светих и божанствених" књигама била све већа. О том сведоче 

интезивнији рад појединих манастирских радионица и штампаних књига у Венецији, као и 

са главном српском и првом штампаријом у Горажду под Турцима. 

Горажде је био град са великим бројем српског живља, али и град у коме се зачео 

нови културни и књижевни центар. Где се Теодор школовао, неизвесно је, а можда је своје 

школске способности стекао баш у Горажду. Ово тим пре, што постоји мишљење да је 

храм Светог Георгија једно време био манастир и да је у њему радила манастирска школа. 

Прва књига Гораждана, Литургија, задала је истраживачима много проблема, иако су 

готово сви елементи о њој, осим места штампања, били назначени у књизи. Готово 

истовремено појавиле су се у Венецији Литургије на Српском језику, са записима имена 

њихових издавача. Један је Божидара Љубавић (Горажданин), а други је Божидара Вуковић 

(Подгоричанин). Разрешењу овог проблема највише је допринео запис: „Мољеније Ђура 

Љубавића ка часним  презвитером". 

Из онога што је Теодор записао, може се закључити да се много ослањао на Лукино 

јеванђеље поред приче о блудном сину. Кад прича о брату Ђури, још се два пута на Луку 

позива. Једном у алегорији са скромном и дарежљивом удовицом. Препознатљив је у 

Јефиминој молби Христу, јер угледах се на веру удовичину која ти принесе две лепте". А 

други пут у ауторовој молби читаоцима, да буду   благонаклони   према   учињеним 

штампарским грешкама и пожале његове штампарске   руке   попут   самилосног 

самарићанина. 

Исто вас драги слушаоци, молим да и према мени неуком будете самилосни, што сам 

се усудио да са овог места ово говорим, а није моја струка. 

                                                                + МИТРОПОЛИТ  

                                                           НИКОЛАЈ 

Напомена: 

За израду овог рада највише сам се користио радовима учених људи из књиге бр. 4. овог 

комплета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проф.др. Предраг Пузовић 

 
 

ZNA^AJAN IZDAVA^KI PODUHVAT 
 
Dame i gospodo, imam posebnu ~ast da danas pred ovim uva`enim skupom govorim o 

zna~ajnom nau~noistra`iva~kom projektu pod nazivom Gora`danska {tamparija 1519-
1523 koji je usvojen na sednici Nastavno-nau~nog ve}a Filosofskog fakulteta Univer-
ziteta u Srpskom Sarajevu juna 2003. godine. Rad na projektu je okon~an decembra 2006. 
godine. 

Za ovakvim nau~noistra`iva~kim projektom ose}ala se odavno potreba kad se ima 
u vidu da je u nauci Gora`danskoj {tampariji posve}eno malo pa`we.  Razlog tome su, 
prevashodno, nedostatak izvora, svedo~anstava savremenika o {tampariji i o qudima 
koji su u woj radili. Jedini pouzdan, trajan i dragocen izvor o ovoj {tampariji su kwige 
{tampane u woj. Zbog toga do danas nema pisane monografije niti ozbiqnijeg nau~noi-
stra`iva~kog rada o Gora`danskoj {tampariji. 

Usled nedostatka pouzdanih izvora, u malom broju objavqenih radova o Gora`dan-
skoj {tampariji uvuklo se dosta gre{aka. Te su gre{ke uo~qive kad je u pitawu datova-
we kwiga. ^ak je Bo`idar Gora`danin, osniva~ {tamparije, ~esto me{an sa Bo`idarom 
Vukovi}em. Nije se znalo gde se nalaze i u kakvom su stawu sa~uvani primerci kwiga 
ove {tamparije. 

Rezultat ovog projekta je zbornik radova pod naslovom “Gora`danska {tamparija”, 
u kome su svojim radovima kompetentni istra`iva~i posvetili du`nu pa`wu prvoj 
{tampariji u Hercegovini, koja je radila pri crkvi Svetog Georgija na Drini kod Gora-
`da po~etkom tre}e decenije 16 veka. Ovim radovima je znatno popuwena praznina u 
istoriji starog srpskog {tamparstva, ispravqene su mnoge gre{ke, saop{tena nova na-
u~na saznawa, a umawena je i praznina zbog nedostatka monografije. 

Pored Zbornika prire|ena su fototipska izdawa tri kwige Gora`danske {tampa-
rije i to: Liturgija (Slu`abnik) {tampan 1519; Psaltir s posledovawem iz 1521. i Mo-
litvenik (Trebnik) iz 1523. godine. Kako nijedna od ove tri kwige nije sa~uvana u celi-
ni, ulo`en je poseban napor da se one kompletiraju na osnovu sa~uvanih primeraka. Pot-
puno je rekonstruisana Liturgija (Slu`abnik), dok Psaltiru s posledovawem i Molitve-
niku (Trebniku) nedostaju po dva lista. Istovremeno su izneti podaci koliko je do da-
nas sa~uvano i gde se nalaze nepotpuni primerci kwiga {tampanih u Gora`danskoj 
{tampariji. Dati su detaqni opisi tih primeraka, kao i onih koji se pomiwu u literatu-



ri a danas ih vi{e nema. Tako je utvr|eno da je najvi{e sa~uvano Slu`abnika 25, Psal-
tira 10 i Molitvenika 5. 

Kako se radi o bogoslu`benim kwigama, posebno je analiziran poredak, unutra{wi 
sastav i liturgijske osobenosti Gora`danskih kwiga. U Slu`abniku namewenom sve{te-
nicima izlo`en je poredak slede}ih bogoslu`ewa: ve~erwa, jutrewa i liturgija: Sv. Jo-
vana Zlatoustog, Sv. Vasilija Velikog i Pre|eosve}enih darova, koja se slu`i sredom i 
petkom u vreme vaskr{weg posta. Pore|ewem ovog Slu`abnika sa dana{wim, uo~ava se 
da postoje izvesne razlike, {to ukazuje na faze razvoja pojedinih poredaka unutra{weg 
sastava - sadr`aja bogoslu`ewa. 

Psaltir s posledovawem ili Veliki psaltir je sve{tena bogoslu`bena kwiga koju 
sa raznim dodatcima sa~iwava 150, odnosno 151 psalam, od kojih je ve}inu spevao car 
David u 11. veku pre Hrista, a nalaze se u Svetom pismu Starog zaveta. 

Pore|ewem Gora`danskog Psaltira sa dana{wim uo~i}e se tako|e razlike, {to je 
razumqivo s obzirom na razvoj bogoslu`ewa. Gora`danski psaltir danas ima zna~aj kao 
spomenik ne samo Srpske Crkve i srpske kulture u vremenu turkokratije, ve} i kao jedan 
stepenik u istorijskom razvoju bogoslu`ewa Pravoslavne Crkve. 

Molitvenik (Trebnik) je bogoslu`bena kwiga u kojoj su izlo`ena sve{tenodejstva i 
molitvoslovqa tj. ~inovi Svetih Tajni i raznih crkvenih molitvoslovqa, koja se oba-
vqaju po potrebi jednog ili vi{e vernika. Ova molitvoslovqa nazivaju se op{tim ime-
nom trebe, zato se kwiga zove jo{ i Trebnik. Gora`danski Trebnik u pore|ewu sa ruko-
pisnim i starijim izdawem, cetiwsko-obodskim Trebnikom \ur|a Crnojevi}a, kao i sa 
novijim Trebnicima, svojim sadr`ajem predstavqa vrlo koristan primerak struktural-
nih osobenosti koje ga ~ine unikatnim. 

Ove tri crkvene bogoslu`bene kwige, {tampane u Gora`du u te{ko vreme robova-
wa pod Turcima, pokazuju kolike su napore ~inili sve{tenstvo i narodni prvaci na 
o~uvawu pravoslavne vere i nacionalne svesti u svome narodu. 

Koristim se prilikom da izrazim svoju zahvalnost svima koji su uzeli u~e{}a u 
ovom projektu, a posebno rukovodicu projekta prof. dr Draganu Bara}u, na uspe{no okon-
~anom radu. 

 

prof. dr Predrag Puzovi} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проф.др. Бранко Летић 

 
 
 

ПРОМОЦИЈА ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 

(Сопотница, 11. јула 2009, у 19 часова) 

 

Да бисмо стекли бар приближни увид у значај књига Горажданске 

штампарије, некад, а тиме и овог нашег приређивачког подухвата, данас - 

потребно је макар за кратко вратити се у време њиховог првог издања и 

„чути" речи оновремених монаха и калуђера за које су те књиге, и поред 

мукотрпног посла на њима, или баш због тога, биле и „свете" и „душеполезне" 

и „спаситељне". „Свете" су биле и по месту, светилишту у коме су као 

обредно штиво пропраћале све важне тренутке из живота верника; 

„душеспаситељне" као насушна морална и естетска храна души верника у 

„прискрбним временима", и „спаситељне" због мисије очувања верника у 

његовој традицији, на „уском" путу који води у „прави", вечни, живот, 

супротстављајући тај уски пут свакојаких одрицања „широком" путу 

многобројних искушења која су наводила у грех и однарођивање. 

„Спаситељне" су биле и као просветно „оружје" на свом језику и писму 

против „мрака" незнања о себи, својој култури и својој традицији. Стари 

српски храмови, цркве и манастири, са својим скрипторијама, где су књиге 

преписиване, и својим „књигохранилницама", где су књиге чуване, и 

манастирским училиштима, где су млади на тим књигама описмењивани и 

морално васпитавани, били су прави „светилници" и у духовном и у 

просветном смислу. Још је Свети Сава говорио о књигама као огледалима у 

којим је свако, одмеравајући се према њиховим поукама и литерарним 

ликовима-узорима, могао да види себе какав је, и какав би требало да буде да 

би подстакнут њима настојао да постане бољи, пун врлине.  



Зато се судбина српског народа у периоду ропства и мерила понајвише 

судбином „књиге" и богомоља као светилника из којих је вековима зарила 

светлост. На то указује и лелек штампара Макарија, у првој књизи штампаној 

на Цетињу, због пустошења божанских светилника, исходишта „добрих 

људи", јер су књиге у њима биле „мудрости учитељ, и одстрањивање туге, и 

смирење у Богу и основа сваког доброг дела". Хтело се на тај начин, 

затирањем српских светилника довести временом „до губитка обичаја", а тиме 

и свести о себи и своме идентитету, на шта су од давнина опомињала и 

псаламска јадиковања „Боже, дођоше назнабошци у достојање твоје и огњем 

сажегоше светиње твоје и просуше крв слуга твојих", са актуелним јауком у 

поенти: „Обичаја својих не видимо". О српској аналогији са библијским 

светом сведоче и разорне последице таквог стања у записима монаха Марка 

Требињца 1509, и презвитера Вука у Сарајеву 1516, само коју годину пре 

покретања српских штампарија у Горажду и Венецији 1519: у њима они 

ламентују о масовном однарођивању, односно о „великом умањенију 

православне вере хришћанске" у Херцеговини и Босни.  

Тек у том контексту ове књиге, које данас овде промовишемо, добијају 

свој пуни оновремени значај, „свети", „душеполезни" и „спаситељни": он је 

имплиците садржан и у изјави браће Љубавића како су видели у својој земљи 

„смањење броја светих и божанствених књига свете и божанске цркве, ради 

греха наших", али и експлиците наглашен у обраћању Вицка Вуковића 

читаоцима да ће у Венецији, због „великог попаренија од Турака", „на 

свеопшту добробит српске нације и језика и ради увећања хришћанске вере" 

штампати књиге нашим „српским" језиком и нашим „српским" словима. 

Очигледно је да су оновремене црквене књиге, попут и ових из штампарије 

браће Љубавића, имале за циљ да у оним „прискрбним" временима чувају 

свест о једном хришћанском народу, а у тим широким оквирима и свест о 

браћи појезику „српском", по писму „ћириличком" и по вери „православној".  

А колико је претпоставки захтевао Љубавићев штампарски посао, и шта 

све треба подразумевати под оним „о сем се старао смерни монах Теодор", 

најбоље сведочи вишегодишњи тимски рад окупљених стручњака на овом 

нашем издавачком подухвату. 

Бранко Летић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приређивач издања Катарина Мано-Зиси 

 
 

Реч на представљаљу кљига Горажданске штампарије у цркви св. Ђорђа у Новом Горажду 

11. јула 2009. 

 

ГОРАЖДЕ 1519 - ГОРАЖДЕ 2009 

 

Ваше Високопреосвештенство, часни оци, поштовани званичници, драги 

пријатељи ! 

Овогодишњи Петровдански празник увеличан је још једним догађајем 

везаним за ово свето место „цркву Светог Георгија на реци Дрини, у месту 

Горажду" које је тако и у књигама назначено. Данас је дан када се подсећамо 

на подвижничка дела која су се догодила  почетком 16. века - пре безмало пет 

стотина година, када су овде између 1519. и 1523. године штампане три 

богослужбене књиге. Та дела су одраз тадашње српске духовне културе и 

напредности једног малог манастира, до тада незнатног културног центра. 

Предузимљивост, храброст и отворен поглед према новини тадашњег 

западног света - одвела су три човека на пут искушења у савлађивању, њима 

до тада непознате вештине штампања књига. Била је то горажданска породица 

из рода Љубавића: „старац и родитељ Божидар Горажданин" и његови синови 

Ђуро и Теодор, калуђер. У томе су  подстакнути и ојачани балканским 

првенцима - књигама Ђурђа Црнојевића из цетињске штампарије, које су биле 

отиснуте на српскословенском језику ћириличким писмом. Горажданци су 

постали њихови први следбеници, пионири раног српског штампарства. Они 

су потписници три издања: Литургије (Служабника) 1519, Псалтира с 

последовањем 1521. и Молитвеника 1523. године. 



Захваљујући јеромонаху Теодору на чија плећа је пао готово цео терет 

припреме и штампе све три књиге, упућени смо преко његових записа у 

књигама, и у неке појединости: у биографске податке о њиховој родбинској 

вези, у идеју штампања књига и одлазак у „италске земље" , где су 

савлађивали занат и радили на првој књизи, и где је усред посла 

изненадапреминуо брат Ђуро. О свему томе изјадао се монах Теодор, у 

монашком стилу, у литерарном спису Мољенија часним презвитерима, 

оплакавши брата у својеврсном некрологу на крају те прве књиге Литургије 

коју су заједно започели. Овде, а и у колофонима књига с поштовањем истиче 

оснивача штампарије „старца и родитеља Божидара Горажданина" који је 

умео да сагледа предност и значај штампе која је већ у западним земљама, 

посебно Италији, дала своје блиставе примере и показала сву моћ и богатство 

штампане продукције. Био је то велики изазов, посебно на Балкану у 

поробљеној и осиромашеној српској земљи. 

Теодор себе помиње скромно монашки „трудих се о сем смерни монах и 

свештеник Теодор". Шта се под тим једноставним и кратком исказом „трудих 

се о сем" подразумевало на раду у техници штампе? Штампа је захтевала 

многобројне припреме за разлику од дотадашње рукописне праксе где се све: 

текст, украс, ликовност - решавало вештином писареве руке, без прекида, 

страница за страницом . Али при том се добијала само једна књига, а не на 

стотине, колики је био тираж једног штампаног издања. За то су била 

потребна нова знања и вештине које је сада морала носити читава једна 

радионица. Сложен процес рада је подразумевао поступност појединачних 

припрема и етапа да би се дошло до одштампаних табака које је потом 

требало сложити у књигу. Тек на крају се могла сагледати целина: облик 

књиге, текст у континуитету, орнаментика... 

Тај крајњи резултат морао се у штампаној књизи предвидети до детаља од 

самога почетка. То су били задаци браће Љубавић пред припрему прве књиге 

Литургије. Припремање текстова према рукописним узорима на старом 

српском језику био је редакторски посао којем су писмена и образована браћа 

свакако била вична. Врло је вероватно да су се раније бавили преписивањем 

књига. Осим тога Теодор је показао и литерарне склоности што се види у 

додатим саставима са којима је осавременио канонске текстове, као што је 

његов спис Мољеније или историјски запис, опис пада Београда 1521, који се 

догодио управо у време када је завршаваоПсалтир. 

Оно о чему су они морали да одлучују била су и питања облика ливених 

слова и то: целе гарнитуре курентних, лигатурних, надредних и верзалних. А 

један од основних услова биоје обликовање слова према ћирилском писму у 

српским рукописним књигама. Са истом бригом морали су се старати о украсу 

књиге, изгледу заставица и великих иницијала, дакле о графичком изгледу 

целе књиге. 

После смрти Ђура Љубавића, Теодор је сам руководио и надгледао све 

етапе у процесу штампања Псалтира и Молитвеника у Горажду. Под 



његовим будним оком била је читава штампарска  радионица.Тада је овде, при 

цркви Светог Ђорђа живо и ужурбано пословало најмање десетак људи: 

ливаца, слагача, метера, радника за пресом, монаха и  других помагача. У 

скромним условима, горажданска штампарија је ипак остварила успешан 

издавачки подухват са три издања, свако у размаку од две године, укупно са 

око 1500 штампаних страница. По броју примерака књига из тиража ова три 

издања, манастир је имао већи капацитет од неког великог средњовековног 

скрипторијума. То је био ефекат штампе! 

Горажданска издања оставила су трајан белег у историји српске 

писмености и културе, предавши покољењима три значајне и лепе књиге. Оне 

у историји српског штампарства заузимају високо место по техничким 

одликама, оригиналном, чистом и прегледном слогу, по доброј редакцији 

састава књига, језичкој и правописној исправности, а исто тако и по лепом и 

занимљивом књижном украсу којим су остварили особени естетски израз. 

Орнаменталне заставице и украсни иницијали, већином у црвеној боји, 

красе странице ових књига. Посебно се истичу многобројни љупки иницијали 

витких фигура слова са разлисталим гранчицама, као и велики иницијали са 

преплетним мотивима. (Заставице су стилски различите, једне у духу српске 

рукописне орнаментике, а неке налик на западне ренесансене орнаменте.) 

Теодор Љубавић је показао  несумњиво знање и леп стваралачки дар у 

обликовању књига. 

И још треба напоменут да су српски штампари, иако су били обучавани 

графичкој техници на западу, прихватили углавном само неке ренесансне 

украсне мотиве, док су у суштини у свему остали трајно привржени свом 

духовном опредељењу - православљу и изворној српској рукописној 

традицији, не усвојивши чак ни неке практичне техничке новине, као што су 

насловна страна или пагинација страница. Њихова издања су у целини 

сачувала све особине српске рукописне књиге, од садржаја до спољњег 

изгледа, облика слова и декоративне опреме. И све су то чинили Љубавићи са 

пијететом и искреним богољубљем и љубави према „божаственим и 

душеспасним књигама", неопходних црквама за обављање светих служби. 

Ипак, не треба превидети да штампа са великим бројем примерака рачуна на 

материјални ефекат од продаје, што није било без значаја у време велике 

оскудице у књигама у то турско доба. 

*** 

Од тада током петовековне бурне историје Балкана, страдале су и књиге, 

делећи судбине људи и читавих народа. Уништаване су и разношене у 

бежанијама и миграцијама, или су у ратним вихорима гореле заједно са 

црквама. Зато је и мало сачуваних примерака горажданских издања. 

Преостали се данас чувају у домаћим и светским црквеним и музејским 

збиркама. У жељи да обновимо дела ове старе српске штампарије били смо 

приморани да уз помоћ више примерака реконструишемо ове три књиге, јер 



ниједан доступни егземплар није био потпун и очуван без оштећења да би 

моргао бити погодан узорак. 

Данас их овако обновљене у виду фототипских издања „враћамо" овде, 

овој цркви, на месту њиховог настанка - за сећање и спас од заборава. 

Зато је мени, која сам радила на приређивању ових књига, а верујем и још 

многима, данас ово место - место ходочашћа, где можемо изрећи славу и 

хвалу Божидару Горажданину и браћи Љубавић за плодове њиховог рада, и то 

оног најплеменитијег оличеног у стварању књига. Њихова дела, ове три 

књиге, остају као трајни сигнум културе српског народа овога краја. Надам се 

да ће ова фототипска издања да послуже у даљим истраживањима и да 

допринесу српској култури и науци. 

Катарина Мано-Зиси, 

приређивач издања 

 

 

 

  



Руководилац научноистраживачког пројекта и одговорни уредник проф.др. Драган Бараћ 

 

 

Ваше високо преосвештенство, Даме и господо,Браћо и сестре, 

Опростите ми што не могу да сакријем узбуђење и трему коју имам ту 

пред вама на овом духовном светилишту које нам је подарило ове лепе књиге. 

Служабник, Псалтир и Молитвеник гораждански су поново овде у порти овог 

светог храма где су и штампане пре 490 година. 

Сада већ давне 1962. као 15 годишњи дечак збуњено сам посматрао 

фотокопију 11 листа Псалтира са препознатљивом заставицом браће 

Љубавића и иницијалом слова Б. изложеног на пулту тек отворене Народне 

библиотеке у Радничком универзитету у Горажду. Озбиљни библиотекар је 

приметио да желим више да сазнам о тим неразумљивим старинским словима 

и тајанственим минијатурама али није знао много да ми каже о тој 

фотографији сем да је то слика једне од старих црквених књига које су настале 

ту код цркве у Сопотници пре више векова. Заузет послом успут ми добаци 

ако ме то толико интересује више о томе могу сазнати од нашег свештеника 

Мргуда. Та слика ме је дуго прогањала  све док се стицајем животних 

околности, када сам постао професор историје књиге на Универзитету у 

Српском Сарајеву, почео професионално да истражујем судбину Горажданске 

штампарије, њених књига и штампара. 

Отварајући изложбу "Библиотека Божидара Горажданина" тачно пре 10 

година, на Петровдан у новој школи у Устипрачи, пред председником РС 

госп. Мирком Шаровићем, представницима међународних снага, госп. 

Славком Топаловићем председником општине Српско Горажде и 

многобројним грађанима обећао сам да ћу покренути научноистраживачки 

пројекат на Филозофском факултету у Палама са циљем да се расветли пуна 



истина и сагледа значај Горажданске штампарије за српско и румунско 

ћириличко штапарство прве половине 16. века, за српску културу и културну 

баштину БиХ. Тада нисам ни слутио да ће проћи цела деценија да се посао 

заврши, али ипак, хвала Богу, испуних обећање и оствари ми се дечачки сан. 

То је мој дуг Горажду и захвалност за 8 прелепих младалачких година које сам 

провео у Горажду.  

У неколико реченица говорићу о циљевима овог пројекта, о његовом 

научном значају и значају са становишта заштите културне баштине и наравно 

да се захвалим свима који су нам помогли у овом послу. 

Генијална уредничка и велика штампарска надареност Теодора Љубавића 

и рано му преминулог брата Ђура неправедно је запостављена у славистичкој 

науци, па смо хтели да ту неправду исправимо. Колико смо у томе успели 

судиће други када прочитају ове књиге и ви драги Гораждани који ће те за 

сигурно бити поносни на ваше претке из прве половине 16. века. 

Са становишта заштите споменика културе пројекат је реализован у 

складу са међународним конвенцијама за заштиту и очување писане културне 

баштине. У том контексту, закључен је међународни уговор са румунском 

страном о заједничкој заштити и објављивању Молитвеника горажданског 

који се чува у Библиотеци Светог синода Румунске правславне цркве у 

Букурешту.  

Овим подухватом НБС и Филозофског факултета створени су услови да 

се после 490 година горажданске књиге врате храму св. Ђорђа где су и 

настале, тим пре што ће Митрополија дабробосанска и општина у оквиру 

пројекта заштите споменичке целине у порти храма изградити спомен музеј 

Горажданска штампарија. Ја сам на промоцији пројекта у САНУ прдложио да 

пројекат наставимо и за друге српске штампарије, најпре за Милешевску 

штампарију и да овај одавно започети посао наставимо - поновно објављивање 

старих штампаних књига у циљу заштите и афирмације националне културне 

баштине. 

Бићу слободан да за отварање Спомен музеја, ако Бог да, до Петровдана 

2010. предложим да, на сличном научном састанку као што је овај, 

разговарамо о једној рукописној књизи Минеју добрунском из 1590. који смо 

пронашли у Дечанској збирци и које ћемо за ту прилику идентично копирати 

и повезати у три примерка за ризницу манастира у Добруну и овај музеј. 

Штампањем овог лепог четворотомног издања Горажданска 

штампарија 1519—1523 Филозофски факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву је дао свој несумњиви допринос афирмацији славистичке науке, коју 

негују наши универзитети, а његови наставници и сарадници дали су свој 

достојан допринос овој науци.  

У временима када се залажемо за поштовање и разумевање народа и  

њихових култура, за афирмацију непролазних традиционалних вредности које 

баштине наши народи, научници Филозофског факултета Универзитета у 



Источном Сарајеву у сарадњи са колегама из Србије, Русије и Румуније су нам 

подарили потпуну научну студију о првој ћириличкој штампарији на 

просторима Босне и Херцеговине и Румуније. Ово је прави пример очувања и 

промоције српске културне баштине, богатства које далеко превазилази 

локалне оквире. 

 

 

Браћо и сестре, овај пројекат је наш допринос миру, љубави и разумевању 

на овим просторима, поучени генијалним делом наших предака ми морамо да 

разумемо њихову основну тежњу да се ширећи "црну уметност", односно 

штампану књигу, повезују културе и народи. Поготову оне културе и народи 

код којих је књига светиња. 

Горажданска штампарија је капитално добро свих нас, које ево у распону 

од 16. до 21. века   повезује културе, књижевност и уметност Венеције, 

Горажда и Трговишта. То нас обавезује да данас афирмишемо ову културну 

тековину и тако наставимо њену мисију повезивања култура и народа. 

Овај комплет који чине: Литургија, Псалтир, Молитвеник и монографија 

«Горажданска штампарија» у заштитној кутији штампан је у тиражу од 300 

нумерисаних књига. 

За реализацију овог лепог фототипског издања велику захвалност 

дугујемо институцијама које су нам уступиле своје примерке књига: Музеју 

Српске православне цркве, Архиву САНУ, Синодалној библиотеци у 

Букурешту. Захвални смо посебно Митрополиту дабробосанском Николају на 

благослову и великој подршци да истрајемо на овом послу, епископу 

будимском и викарном епископу темишварском Лукијану, проф. др Adrianu 

Lemeniu, министру вера Републике Румуније, јеромонаху Polikarpu, 



библиотекару Библиотеке Светог синода Румунске православне цркве из 

Букурешта, академику Александру Младеновићу и мојим Горажданима, др 

Вељи Гиговићу, Славку Топаловићу, Миму Тамбурићу, Ивици Јагодићу, 

Бориши Јакшићу, начелнику Далибору Нешковићу. Користим ову прилику да 

се захвалим свим Горажданима, члановима Просвјете и многим другима које 

молим да ми опросте што их овог пута нисам споменуо. 

Посебно желим да се захвалим нашим Горажданима који су, иако далеко 

у свету, имали осећај за значај овог пројекта и својом подршком и 

материјалним средствима, помогли да се овај пројекат реализује. Њихова 

помоћ је тим већа што је учињена у време када је реализација овог пројекта 

доведена у питање, управо због изостајања подршке оних у чијој је то 

надлежности. 

На крају се захваљујем учесницима данашње промоције: његовом 

високопреосвештенству митрополиту Николају, продекану Филозофског 

факултета проф. др Симу Нешковићу, рецензенту проф. др Предрагу 

Пузовићу, начелнику Далибору Нешковићу, који су тако лепо говорили о 

овом нашем подухвату. Захваљујем се и свима вама који сте из далека дошли 

овде за Петровдан и на ову нашу нову културну победу и свечаност посвећену 

књизи. Свима који сутра славе крсну славу Петровдан, упућујем најлепше 

честитке и желим добро здравље и сваки напредак. На многаја љета, живели! 

Др Драган Бараћ 

 


