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ПРЕДГОВОР

 1. Научноистраживачки пројекат под називом „Гораж-
данска штампарија 1519–1523“ усвојен је на седници Наставно-
научног вијећа Филозофског факултета у Српском Сарајеву 2003. 
године. 

Појава штампe и рад првих штампарија у европским 
земљама интензивно се проучава већ готово два века. У славис-
тичкој науци је такође заступљено проучавање рукописне и старе 
штампане књиге. Један од највећих пројеката у том смислу је 
међународни славистички пројекат „Генерални ката лог ћирил-
ских рукописа“ који је започет средином 20. века. Пројекат се 
остварује у великим националним славистичким центрима, а у 
Србији на овом пројекту ради Археографско одељење Народне 
библиотеке Србије. У оквиру овог пројекта, као посебна целина, 
проучавају се инкунабуле и старе штампане ћириличке књиге.

Основни мотив за покретање овог пројекта јесте проу-
чавање штампања ћириличке књиге у Босни и Херцего ви ни како 
би се наша славистичка наука укључила у шире, регионалне 
пројекте. За то постоји пуно оправдање јер је на нашим просто-
рима, почетком 16. века, радила прва штампа рија под отоманском 
влашћу такозвана Гораж данска штампарија.

Међу многобројним студијама, чланцима и другим радо-
вима о Горажданској штампарији нема мултидисцип ли нарних 
студи ја које дају реалну слику о раду те штампарије и њеним 
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издањима. Није довољно истражен њен рад после премештања 
штампарије у Трговиште у Румунији. Трећа књига ове штам-
парије, Молитвеник, није до сада проучавана, јер је нашој науци 
први пут постала доступна тек 2006. године.

 Све то је био разлог да се посебна пажња у научном раду 
на Факултету посвети првој штампарији у Херцеговини и сагледа 
њено  место и улога у ћириличком штампарству 16. века. 

Пројекат обухвата више научних области: а) наука о 
књизи  (историја књиге, историја штампарства, библиографија), 
б) кодикологија, в) наука о језику и г) наука о књижевности. 

Истраживање је започето јуна 2003. а завршено децембра 
2006. године. 

Извршена су обимна библиографска истраживања и 
иден  ти   фикација издања Горажданске штампарије у земљи и 
иностранству. Истраживана је архивска грађа и фондови поје-
диних библиотека. Посебно су истражени фондови и збирке у 
Библиотеци Св. синода Румунске православне цркве у Букурешту, 
Народној библиотеци Србије, Библиотеци Матице српске у Новом 
Саду, Музеју српске православне цркве у Београду, Библиотеци 
манастира Хиландара, Библиотеци и архиву Српске академије 
наука и уметности у Београду.

Истраживање је обухватило оснивање, рад и издања Гораж-
данске штампарије (1519–1523) у Венецији и Горажду. Проучен 
је и наставак рада штампарије, по њеном пресељењу у Трговиште, 
и њен допринос развоју штампарства у Румунији.
  Проучен је језик горажданских књига, писмо и правопис. 
Посебно је сагледано место и улога горажданских књига у литур-
гичкој књижевности као и у књижевности у Босни и Херцеговини 
у 16. веку. Истражени су и описани водени знаци на папиру и 
повез горажданских књига.

 Ово мултидисциплинарно истраживање требало је да пока же 
право место ове штампарије у култури прве половине 16. века и 
укаже на њен допринос ширењу ћириличке штампе на релацији 
Венеција–Горажде–Трговиште. Оригиналност истра живања огледа 
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се у целовитом, уједначеном палеографском опису гораж данских 
књига по методологији Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије.
 У пројекту су учествовали: проф. др Мирослав Пантић, 
редовни члан САНУ; проф. др Евгениј Љвович Немировски, 
Москва; проф. др Бранко Летић, Филозофски факултет Источно 
Сарајево; проф. др Прибислав Симић, Богословски факултет  
Београд; проф. др Драган Бараћ, Филозофски факултет  Источно 
Сарајево (руководилац пројекта); Лазар Чурчић, библиограф 
саветник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; Катарина Мано-
Зиси, археограф саветник Археографског одељења Народне 
би блиотеке Србије, Београд; мр Душица Грбић, библиотекар 
саветник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; мр Катица 
Шкорић, библиотекар саветник библиотеке Матице српске, Нови 
Сад; Радоман Станковић, археограф саветник Археографског 
одељења Народне библиотеке Србије, Београд.
  
 2. У припреми фототипског издања примењена су искуства  
и препоруке Одбора за фототипска издања Српске академије 
наука и уметности, Народне библиотеке Србије и Матице српске. 
Пошто не постоји ниједан целовит примерак, све три књиге морале 
су да буду реконструисане на основу очуваних али некомплетних 
примерака. Комбиновањем већих целина из једног примерка и 
допуњавањем из других примерака, употпуњене су све три књиге. 
Настојало се да се текст сваке књиге представи у целини. На тај 
начин је реконструисан у целини само Служабник (Литургија), 
док су Псалтир с последовањем и Молитвеник остали ускраћени 
за по два листа.

У свакој књизи је наведено који су примерци коришћени за 
реконструкцију са подацима о припадности збирци, сигнатурама 
и броју листова. Због различите очуваности, патине и оштећења 
појединих примерака дошло је до извесне неуједначености, која је 
убла жена поступком електронске монтаже  и одвајања боја верних 
данашњем изгледу сачуваних примерака. 
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Књиге су штампане у сразмери 1:1, потпуним преслика-
вањем оригинала. 

У горажданским књигама није примењена пагинација, што 
је иначе уобичајена пракса код средњовековних штампара, већ 
су нумерисане само свешчице у низу и то ћириличким бројним 
ознакама. У репринту је задржано ово означавање, с тим што је 
допуњено савременом пагинацијом у дну сваке странице.

У реализацији овог пријекта помогли су нам: Свети синод  
Српске православне цркве и управа Патријаршијског музеја 
( др Слободан Милеуснић и г. Мирослав Илић), митрополит 
дабробосански Николај, 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 Adrian Lemeni, министар вера Републике 
Румуније, јеромонах Polikarp, библиотекар Библиотеке Светог 
синода Румунске православне цркве из Букурешта, г. Ивица 
Јагодић, начелник општине Ново Горажде и заменик г. Бориша 
Јакшић, дипл. инг. Мимо Тамбурић, аутор пројекта заштите и 
реконструкције споменичког комплекса храма св. Ђорђа у Новом 
Горажду, као и многобројни стручњаци и сарадници Филозофског 
факултета у Источном Сарајеву и Народне библиотеке Србије у 
Београду. 

Свима њима овом приликом изражавамо велико по што-
вање и захвалност за помоћ и подршку у реализацији пројекта.

Источно Сарајево, Београд,
јануара 2008.

Драган Бараћ


