
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З  а  п  и  с  и 
 у књигама ГОРАЖДАНСКе ШТАМПАРИЈе  

Приредио: Миломир-Мимо Тамбурић 

Јануара 2019. 
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„Народ који нема своје књиге и своја писма, својих књигописаца и 

својих књигољубаца не може се назвати народом. 

Само написана реч остаје. 

Од нас ће, чедо моје, остати оно што буде записано у књизи“. 

Завештање књиге и писма Стефана Немање  
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Навршило се 500-та година горажданског Служабника, штампаног у штампарији 

Божидара Љубавића – Горажданина, при храму Св.Ђорђа у Доњој Сопотници 1519. 

године, на српском језику и писму. 

О штампарији Божидара Горажданина не постоје други подаци осмим оних који се могу 

наћи у записима и текстовима самих штампара. 

Они су једини аутентични извори. 

Све три књиге горажданске штампарије Служабник (1519), Псалтир са последовањем 

(1521) и Молитвеник (1523) имају дуже или краће поговоре у којима је штампар Теодор 

Љубавић пропратио штампање књига напоменама упућеним читаоцима. 

Мада је ријеч о само три поговора каја је Теодор Љубавић писао за три књиге 

горажданске штампарије, може се рећи да је он аутор више текстова различитих жанрова. 

Некада су његови поговори поистовјећивани са “записима”. Међутим, само завршни 

дијелови његових поговора могу се узети као “записи” у ужем смислу. Они се по правилу 

односе на “историју” књиге коју штампају и имају обавезне формуле о почетку (“почеше 

се сије ове књиге”) и свршетку штампања (“свршише се...”), о наручиоцу (“повеленијем”) 

и штампарима (“трудио се о сем...”), те обавезно датуме завршетка књиге, у разним 

облицима датације, и повремено ознаке мјеста штампања. 

Све три књиге горажданске штампарије имају у поговорима облик записа, али с 

примјетним разликама: 

Служабник из 1519, за разлику од остале двије књиге, нема назначено мјесто штампања. 

То је касније изазвало опречне ставове у датацији почетка рада горажданске штампарије. 

С друге стране, прве двије књиге имају истовјетну формулу наручиоца “повеленијем 

мојим старцем и родитељем Божидаром Горажданином”, док је она у трећој књизи 

изостављена, што је такође било повод закључку да он (Б.Г.) у то вријеме није више био 

међу живима. 

Разлика је и у томе што у прве двије књиге ови записи долазе послије дугих текстуалних 

цјелина поговора, који се могу узети за посебне жанрове, а у последњој долази запис сам, 

као завршни дио књиге послије изложеног садржаја по главама. Према томе, кад се 

упореде садржаји ових записа онда се може примијетити развој формуле која се односи на 

мјесто штампања књига: 

•  У првој Служабнику/Литургији из 1519, поред прецизне датације није 

назначено мјесто штампања; 

•  У другој Псалтиру из 1521, као  мјесто штампања назначен је “Храм св. 

Георгија на реце Дрине”; 

•  У Молитвенику/Требнику из 1523 године, додата је одредница     “ва 

месте Горажде”. 
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Записи у колофону књига Штампарије Божидара Горажданина 

СЛУЖАБНИК/ЛИТУРГИЈА (1519) 

“Почеше се сије светије књиги глагољемије Литургиа, повељенијем мојим старцем и 

родитељем Божидаром Горажданином. Труди же се о сем смерни мних и свештеник 

Теодор. Свршише се от битија ва лето 7027. а от рождаства Христова тисушта 527, 

круг слнцу 28, а луне 17, индиктион 21, месеца јула 1. дан”. 

ПСАЛТИР (1521) 

“Почеше се сије светије књиги глагољемије Псалтир, повељенијем мојим старцем и 

родитељем Божидаром Горажданином. Труди же се о сем смерни мних и свештеник 

Теодор. При храму светаго великомученика Христова Георгија на реце Дрине и 

савршише се от битија ва лето 7029. а от рождаства Христова тисушта 529, круг слнцу 

1, а луне 18, индиктион 21, месеца октомврија 25. дан”. 

МОЛИТВЕНИК/ТРЕБНИК (1523) 

“Почеше се сије светије књиги глагољемије Молитвник, при храму светаго 

великомученика Христова Георгија, ва месте Горажде на реце Дрине. Труди же се о 

сем смерни мних и свештеник Теодор. И савршише се от битија ва лето 7032. а от 

рождаства Христова 1531, круг слнцу 3, а луне 1, индиктион 21, месеца октомврија 21. 

дан. Грешни Радое дијак трудиви се о сем”. 

Горажданска издања оставила су трајан биљег у историји српске писмености и културе, 

предавши покољењима три значајне и лијепе 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 лијепом и занимљивом књижном украсу којим су остварили особени естетски израз. 

У другој половини 15. вијека, појавио се нови “жанр“ писане ријечи – српска 

исторографија, чији су првенци били записи – кратка прозна дјела. 

Записи су изражавали сву трагику доба у којем су настали као спонтани израз потребе да 

се остави писмено свједочанство, као непосредна, изворна љетописна биљешка. 

У овом документу говоримо о културноисторијском значају књига штампаних у 

Горажданској штампарији, о записима у тим књигама, као и о књижевним текстовима 

штампара Теодора Љубавића. 

Два битна поговора “Мољеније Ђура Љубавића ка часним презвитерима” и “Запис о паду 

Беoграда под Турке ” су предмет наше анализе. 

У односу на богослужбене текстове у овм књигама, то су оригинални књижевни радови, 

значајних књижевних домета. Иако се књижевним средствима и дубоким доживљајем 

свијета издижу до високе литературе, ови текстови, по правилу, нису писани с циљем да 

буду литература у ужем смислу, него да пропрате штампани садржај и укажу на историјат 

штампане књиге. 
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“Мољеније Ђура Љубавића ка часним презвитерима” 

(Служабник/Литургија 1519.) 

Текст “Мољеније Ђура Љубавића часним презвитерима”, објавио је Теодор Љубавић у 

поговору горажданског Служабника 1519.год. 

Компетентни познаваоци књижевног стваралаштва сматрају да је то најзначајнији 

оригинални књижевни рад у цјелокупној српској књижевности тог периода. 

У току рада у Венецији, умро је презвитер Ђурађ (2.марта 1519.), па је започети посао 

морао сам да настави јеромонах Теодор. О овоме догађају оставио је Теодор упечатљиво 

сведочанство Мољеније у поговору Литургије: 

„ У животу мојем обећах се служити светим и божаанственим црквама и ја окајани 

и недостојни раб и слуга Христов, видев у светим и божаанственим црквама наше земље 

умањење светих и и божаанствених књига, грехова ради наших, и одлучих се ја, окајани, 

на ово дело за свете и божаанствене цркве и с мојим братом калуђером Теодором, а по 

налогу нашег старца и родитеља Божидара Горажданина код великог архијереја Христова 

Саве с рпског који је у Милешеви. И бејах тада на црквеној служби ја окајани и дође 

одједном анђео господњи и позва ме по наредби великог цара Христа и не имадох кад све 

изрећи брату мојем калуђеру Теодору за окајану душу моју и за множину грехова мојих, 

како и говори Свето писмо, оци свети, о како се варамо окајани, млади чекајући старости, 

а стари не верујући у косу смрти, а она не гледа на године, но све у гроб вуче намах! И ја 

све ово привремено тело хранећи, смрти се не сећајући, богатство иштући и славу, за 

слабошћу вапим и ја окајани преварих се уздајући се у младост, о, дивнога чуда! како 

животворну храну оставивши, једосмо храну смртну! Како се преварисмо, мада утврђени 

бејасмо божијим животом? О, беде моје, колику тугу душа тада има разлучујући се од 

тела, и нема тада никога да јој помогне, оци свети, на пут јер пађох и ходих још њиме да 

на суд се предам Христов и одговор дам о гресима мојим... О, ученици и свештеници 

господњи, не би дан, не би ноћ, нити ппак час, у којем се не нађох греху и врагу на 

услузи, а суда божија и часа смртнога нимало на ум не узимајући. Од млаога ми узраста, 

чак и до сада угађах телу на весељима блудним, хоћу да говорим, о, о, моја, безакоња, о,  

о, моја дела зла, која сатворих ја грешни... И где нам је сакрити се или утећи, кад земља и 

небо, сунце и месец, звезде и море, реке и бездани вапију на ме?... 

Брате мој, попе Теодоре, ако ти Бог подари живота и довршиш дело које почесмо 

творити, љубави ради Христове, молим се и умољавам, браче мој, неки део остављај од 

цене нашега рукоделија, ако Бог изволи да се на светоме жртвенику служи у нашем 

рукоделију, да би како не заборавили нас свештеници Бога вишњега у светим молитвама. 

као доби мајстори у огњиште дубину испитујућег 

И молим се, моја господо и оци и сви који устедну да ово загледају, не зазирите, 

нити пак узнегодујте што глаголах много вама, никада нећу моћи опет с вама разговарати, 

јер на пут пођох на који никад не ходих. 

О, блажени и часни презвитери Христови, ја окајани и худи међу иноцима и 

последњи Теодор, који се трудих о овом, смерно метанисање светости вашој (чиним) 

прегибајући  колена и скрштајући руке и лицем падајући на земљу, окајани ја, и молим се, 

моја господо и оци и сви који загледати устедну у несавршени ми састав, не зазирите, 

нити пак узропћите, но исправљајте. Јер стран је слами додир огња и слепоме путно 

хођење и без лађе по дубини брођење; тако и мени, невичном светим списима и без књига 

да поправљам ка такој неизреченој пучини мисли погледати пометох се ропским страхом 

обхрван. Двојим страховима обузет бех, уздах се у милосрђе божије у бездан себе вргох 
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неисцрпне дубине Светога писма и колико могох, пребрзо воденом извору оштроумља 

вашега предлажем. А ви као доби мајстори у огњиште дубину испитујућег вам разума 

уложите моја оловна слова и огњепалним пламеном разума вашега очишћено исправите, 

јер великим ће се нарећи ко уме исправити... 

И ово велико моје безумље исповедам. Док творих ове (штампарске) форме у 

туђим странама италијанским, имадох тада са собом јединога по телу брата. И дође му 

изненада смрт у лето 7027. месеца марта у други дан, и нека му је вечан помен. И тада се 

обретох безуман и сам пред овим делом... 

(1519) 

„СТАРИ СРПСКИ ЗАПИСИ И НАТПИСИ“,Приредио проф др Милорад 

Павић, Просвета, Српска књижевна задруга, Београд 1986. 

 

“Мољеније Теодора Љубавића се сматра првим нашим штампаним 

књижевним делом, које враћа живот српској средњовековној књижевности”. 

(Проф  др Ђорђе Трифуновић, Мољеније Теодора Љубавића,  

 Музеј примењене уметности, Зборник 11, Београд, 1967, стр. 55-57.) 

 

Први стих штампан на српском језику и писму, сегмент из Мољенија, које је написао 

Теодор Љубавић, ушао је у антологије старе српске поезије. 

Ево његовог смисла у дословној транслитерацији... 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Теодор Љубавић) 

Стихови Теодора Љубавића (Служабник 1519) објављени у књизи “ИЗ ТАМЕ ПОЈАЊЕ” - 

СТАРИ СРПСКИ  ПЕСНИЧКИ  ЗАПИСИ, Ђорђа Трифуновића, Издавач НОЛИТ, Београд 

1962. и 

у АНТОЛОГИЈИ СТАРЕ СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ, приредила Зорица Витић, Политика/ 

Народна књига, Београд 2005. 

 

“Мољеније Ђурађа Љубавића часним презвитерима значајно је и као прво 

наше штампано уметничко дело ” (Ђорђе Трифуновић) 
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Стари снимак цркве светпг Ђпрђа, Дпоа Сппптница кпд Гпражда/данас Нпвпг Гпражда, у кпјп су  у  перпду  пд 

1519-1523.гидине, у штампарији Бпжидара Љубавића – Гпражданина, штампане - на српскпм језику и писму, 

прве коиге на ппдручју Бпсне и Херцегпвине. 
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Датација књига горажданске штампарије 

Друго значајано штампано умјетничко дјело “Запис о паду Беoграда под Турке” објавио је 

Теодор Љубавић у поговору горажданског Псалтира 1521. године. 

Тај историјски запис, прерсудан за датацију књига штампарије Божидара Горажданина, је 

потврдио да је Псалтир завршен 1521.године. 

То је кључни податак за разријешење проблематичног Теодоровог датирања 

горажданских књига. 

Запис о паду Беoграда под Турке (Псалтир 1521.) 

”Крај седмог века, почетак осмог века, последњих година, године 

7029 (1521). 

Ове године паде султан Сулејман на реку Саву са мноштвом 

Исмаилићана и прелажаху реку Саву као по суву преко моста на ону 

страну Срема а и други у лађама препловише, иако ни реке нису 

могле задржати те силне Исмаилићане, мада Угри имаше наду у те 

силне реке Саву и Дунав. И опколише одасвуд славни град Београд и 

друге околне градове и летаху као змије крилате, села и градове 

палећи. Авај чуда, тада такве невоље имаше та земља! И у тој земљи 

Срему, велим, дивна села и места запустеше, а цркве и градове 

разорише. А славни Београд Угарин невољно предаде 

Исмаилићанима и уђоше у њега агаренска чеда августа, 28. дан. 

А госпођа Јелена, бивша деспотица, невољно остави славни град 

Купиник и даде се бегству преко реке Дунава у унутршњу Угарску.  

А славну и дивну земљу деспотову Турци попленише, а и град 

Купиник разорише месеца септембра 9.дан.” 

Теодор Љубавић,1521. 

„СТАРИ СРПСКИ ЗАПИСИ И НАТПИСИ“, Приредио: проф др Милорад Павић, Просвета/СКЗ 

 

Све три књиге Горажданске штампарије Теодор Љубавић је датовао на исти начин, 

створивши забуну која се провлачила дуго у историографији нетачним одређивањем 

године од Христовог рођења. 

Он је остао дослиједан у примјени александријске хронологије у израчунавању времена 

од Христовог рођења, одузимањем  5500 година од записане године од стварања свијета. 

Два кључна доказа о погрешном датовању садржана су у Псалтиру;  

• Љетописачке таблице са наведеном 5500-том годином од Адама до Христа и  

• Запис о паду Београда под Турке 1521.године када је Псалтир завршен. 

У разријешењу проблема утврђивања времена настанка горажданских књига пресудан је 

остао, као најјачи аргумент, историјски запис који је Теодор унио на крају Псалтира с 

последовањем. 
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У њему се казује да је те 7029. године (када је књига завршена), султан Сулејман прешао 

ријеку Саву и приморао Угаре да предају Београд, а затим похарао Срем. Познато је да су 

се ти догађаји одиграли 1521. године. Ова година, као историјски вјеродостојан датум, 

била је сигуран ослонац за, до тада, спорно датовање Љубавићевих књига. 

Она је, дакле, одређивала годину од Христовог рођења примјењивањем византијске 

хронологије – одузимањем  5508 година (7029-5508= 1521). Остаће нејасно зашто је 

Теодор Љубавић у овоме погријешио у све три књиге. 

Датовање Псалтира је исправљено са 1529. на 1521. годину, што је подразумјевало 

исправку датовања и друге двије књиге ове штампарије. 

Вријеме завршетка штампања Служабника одређено је у колофону годином 7027., а од од 

Христовог рођења 1527.године 

Примјеном византијске ере, тачна година завршетка Служабника, добила се 

одузимањем 5508 година: 7027-5508 = 1519. година. 

Истој години одговарају и други хронолошки подаци из записа, круг сунца 28, круг луне 

17, индиктион 21, месеца јула 1. дан.  

Вријеме завршетка штампања Молитвеника одређено је у колофону годином 7032. од 

стварања свијета и 1531. од Христовог рођења. 

Дакле, тачна година завршетка Молитвеника, добила се примјеном византијске ере 

одузимањем 5509 година , (7023-5509, за мјесечни период септембар-децембар), и она је 

1523. година. Истој години одговарају и други хронолошки подаци из записа, круг сунца 

3, круг луне 1, мјесеца октобра 21.дан. 

* * * 

Знамо како је Теодор Љубавић  датовао штампања књига Горажданске штампарије. 

Он је у записима у колофону књига јасно назначио вријеме завршетка штампања. 

Остало је неразјашњено питање је ли погријешио. 

Мишљења сам да он није погријешио, већ да је свјено и дослиједно примјенио 

александријсу хронологију у израчунавању времена од Христовог рођења, одузимањем  

5500 година од записане године од стварања свијета. 

Одговор је, опет у ономе што је у књигама записао Теодор Љубавић. 

Ако се сложимо да је прва књига – Служабник/Литургија, за коју нема податка гдје је 

штампана, припремана за штампу у Италији (Док творих ове (штампарске) форме у 

туђим странама италијанским...), намеће се логичан закључак да је Теодор примјено 

методологију рачунања времена која је у том дијелу свијета примјењивана.  

Друга књига Псалтир са последовањем  штампана је засигурно „При храму светаго 

великомученика Христова Георгија на реце Дрине“. Теодор није мјењао начин датирања 

завршетка штампања, јер би испало да је Псалтир штампан шест  година прије 

одштампане Литургије. Али, навођењем датума у Запису о паду Београда под Турке, 

(...године 7029 (1521)), јасно је упутио да се рачунањем  времена завршетка све три књиге 

примјеном  византијске ере, отклањају дилеме „проблематичног“ Теодоровог датирања 

књига Горажданске штампарије. 
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У овом документусу коришћени подаци из књига: 

•  Стари српски записи и натписи,  проф др Милорад Павић 

•  “Из таме појање”- Стари српски песнички записи,  проф др Ђорђе Трифуновић 

•  “Завештање Стефана Немање“, Миле Медић 

•  Зборник стручних студија,  Горажданска штампарија 1519-1523 

 

Приредио: Миломир-Мимо Тамбурић 

„Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Реч се може изгубити као град, 

као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? 

Не узимајте туђу реч у своја уста. Узмеш ли туђу реч, знај да је ниси 

освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи 

град своје земље, него најмању и најнезначајнију реч свога језика. 

Земље и државе се не освајају само мачевима, него и језицима. Знај да те 

је непријатељ онлико освојио и покорио колико ти је речи потро и својих 

потурио. Народ који изгуби своје речи престаје бити народ.“ 

Завештање језика Стефана Немањ 


