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Захваљујемо Заводу за заштиту споменика културе СР Црне Горе за конзервацију материјала за изложбу и сарадњу 
на прикупљању књига, Скупштини општине Титоград и Самоуправној интересној заједници за културу СР Црне Горе 
за финансијско учешће у организовању изложбе. Такође захваљујемо Господину Митрополиту црногорско-при- 
морском и старјешинама Цетинзског манастира, манастира Савине, Бијеле и Никољца за сарадњу код обраде 
материјала, затим Библиотеци Матице српске, Народној и универзитетској библиотеци СР Босне и Херцеговине, 
Археографском одјељењу Народне библиотеке СР Србије и Музеју српске православне цркве у Београду за стручну 
сарадњу.



Ћуро Лаковић

У богатом наслеђу наше културне баштине, Војвода Бо- 
жидар Вуковић Подгоричанин и његово дјело за овај 
град, Црну Гору и шире, представљају изузетну 
појаву.

Рођен у овом граду, у другој половини XV вијека, 
Божидар Вуковић за своје стваралаштво налази уточи- 
ш,те у Венецији, у вријеме када богату културну и умјет- 
ничку традицију Подгорице руши и прекида турско 
освајање. Штампањем књига у Венецији, у штампарији 
коју сам оснива почетком XVI вијека, наставља на нов 
начин традицију писане ријечи и врши снажан утицај 
на даљи развој књиге.

У спомен на њега и његов рад Музеј града Титограда 
организовао је ову, прву изложбу о животу и дјелу 
Божидара Вуковића, чији је аутор Рајка Вујошевић, 
историчар умјетности. Циљ изложбе је да се на једном 
мјесту презентирају све књиге које је штампао Божидар 
Вуковић и да се савременом човјеку укаже на дио 
онога што пружа његово дјело књижевним и умјетничким 
вриједностима.

Први пут је овај град 1939/40. године, поводом 400- 
-годишњице смрти Божидара Вуковића — обиљежио 
различитим манифестацијама сјећање на његову личност 
и дјело. Тада је прилозима грађана омогућено штампање 
,,Споменице“ и подизање споменика који је радио познати 
црногорски вајар Ристо Стијовић, рођен у овом граду.

Том приликом се нарочито истакао учешћем у поме- 
нутим манифестацијама професор др Никола Шкеровић, 
познати културни и научни радник и изузетно цијењена 
личност Подгорице-Титограда. Био је и један од аутора 
текста за ,,Споменицу“.

Изложена грађа, надамо се, биће значајан подстицај 
за будућа допунска истраживања о штампарији у Ве- 
нецији и Вуковићевом животу, у склопу историјских и 
друштвених збивања у Црној Гори и Венецији.
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СКАДАРСКО ЈЕЗЕРО.

МАНАСТИР СТАРЧЕВО НА СКАДАРСКОМ ЈЕЗЕРУ

■■ 'У'

ОН НИЈЕ ШТЕДИО НИ БОГАТСТВА НИ •? 
СВОГА ЗДРАВЉА, МИСЛЕЋИ ДАЊУ И * 
НОЋУ КАКО ДА ПОМОГНЕ СВОМЕ 
НАРОДУ. И ТО ЈЕ ПОЗНАТО ИЗ ПРВИХ 
ШТАМПАНИХ КЊИГА СВЕТОГА ПИСМА; 
АКО СТЕ ЧИТАЛИ. ВИДЈЕЛИ СТЕ! * -I- 
БУДУЋИ НА САМРТИ, ПОЖЕЉЕ ДА 
УМРЕ У СВОЈОЈ ДОМОВИНИ. ТАКО ЈЕ, 
УЗ ВЕЛИКИ ТРОШАК, ИЗ ДАЛЕКЕ * 
ЗЕМЉЕ, ЉЕТА ГОСПОДЊЕГ 1540., •> *
ПОСЛИЈЕ ЊЕГОВЕ СМРТИ, ПРЕНИЈЕТО 
ЊЕГОВО МРТВО ТИЈЕЛО У ДОМОВИНУ <• 
И ПОКОПАНО У ЦРКВИ СТАРЧЕВЕ * * 
ГОРИЦЕ НА СКАДАРСКОМ ЈЕЗЕРУ. •£ Л 
(Псалтпир 1546. г. Венеција, Вићенцо 
Вуковић).

Почетком XVI вијека у вријеме тешких 
друштвених и духовних прилика народа 
овог краја, ступа на историјску сцену 
једна од најмаркантнијих личности 
средњовјековне културе у нас, личност 
великих амбиција, снаге и културе 
ренесансног времена, дубоко привржена 
своме народу — штампар војвода Божидар 
Вуковић Подгоричанин.

Оснивањем штампарије у Венецији већ 
почетком XVI вијека, он нашу књигу 
уводи у опште токове европске културе 
и стилски је обогаћује новим ликовним 
елементима. Својим дјелом и значајем већ 
на почетку свог рада изашао је из оквира 
самонационалног израза и граница. 
Извршио је снажан утицај на ликовни 
израз, каснијег облика и изгледа 
штампаних и рукописних књига.



Прва издања његових књига изашла су 
1519. године. У току двадесет година до 
1540. штампао је у својој штампарији у 
Веницији различите књиге у више издања. 
Књиге су литургијског карактера, са 
коментарима његовим и његових штампара, 
датим у предговорима и поговорима, у 
којима су поред имена и важни подаци 
о оснивању штампарије, о њеном раду, 
о времену потребном за штампање једне 
књиге, о садржају књиге, о њиховом 
ангажовању и напору и жељи да угоде 
духовној потреби народа којима служе. 
Поред ових драгоцјених података текстови 
предговора и поговора имају и изузетне 
литерарне вриједности искрене и лијепе 
мисли, које су изражене на једноставан 
начин.

Оснивањем штампарије у Венецији, 
Божидар Вуковић је створио услове за даљи 
нов начин рада у развоју наше књиге. 
Било је то веома важно, не само за нас, 
већ и за читаво подручје источне Европе, 
за све крајеве у којима је употребљавана 
ћирилица. Њихова улога и значај који су 
имале може се поредити са појавом 
штампане књиге и појавом првих 
штампаних ћириличких књига штампарије 
у Кракову 1491. године и штампарије на 
Цетињу 1493. године, која је својим 
особинама техничке и умјетничке обраде 
допринијела да наша књига и књижевна 
традиција буде драгоцјено наслеђе од 
општег значаја.1

Божидар Вуковић је ту традицију 
наставио, тражећи путеве и начине који ће 
то омогућити. Подухват да у Венецији 
штампа књиге била је, за ово вријеме, 
срећна околност и за живот наше књиге и за 
нов умјетнички третман. Нове стилске 
одлике које карактеришу штампане књиге 
и других народа и писама изражене у новом 
духу хуманистичког покрета западне 
Европе, преносе се и на ћириличку књигу. 
Тако наша књига богате рукописне 
традиције добија нове особине у самој 
обради, у слободнијој и ликовно новој

опреми, условљеној техником рада и 
утицајем ренесансе. Уклапала се тиме у 
тада заједнички општи манир који развија 
и диктира Венеција, заједнички за сво 
штампарство с краја XV и почетка XVI 
вијека.

Формирање штампарске занатске школе 
у Венецији за све европске земље 
подстануто је и доласком штампара из 
Мајнца, првих мајстора овог занатства, који 
послије 1462. године, бјежећи из Њемачке, 
налазе уточиште у Венецији.2 То је вријеме 
када се са свих страна у Венецију стичу 
људи жељни знања, науке и атмосфере 
нових различитих умјетничких активности, 
траже њену наклоност и слободу да у њој 
живе и стварају уз сигурнији економски 
просперитет. Венеција је у том периоду у 
свом општем прогресу умјетничке, 
економске и трговачке премоћи била 
и европска школа и центар штампарства. 
На основу података многих истраживача 
у Венецији је 1500 -тих година било више 
стотина штампара и књижара из читаве 
Европе, који су штампали латиничке, 
глагољичке и ћириличке књиге.
Живот Божидара Вуковића Подгоричанина 
до одласка у Венецију везан за Подгорицу 
и Зету остао је и даље мање познат.
Извјесне податке налазимо у тестаментима 
које је он оставио и који су сачувани.3 
Види се да је имао сталне везе са Зетом, 
бројну породицу, родбину у Подгорици, 
Котору и Скадру, куће и посједе 
у Подгорици, Бару и Скадру. Осим податка 
да је рођен у Подгорици нажалост још 
увијек се не зна датум и година рођења. 
Године које се у литератури помињу могу 
се узети за приближно тачне, јер 
углавном одговарају подацима које сам 
Божидар Вуковић оставља и који се налазе 
у архивским документима везаним за 
њега и његову породицу. Према томе, 
рођен је око 1460. године у Ђурићима, 
у Подгорици — Титограду, а умро је у 
Венецији крајем 1539. или почетком 
1540. године.



СРЕДЊЕВЈЕКОВНИ МОСТ НА РИБНИЦИ.

УТВРЂЕЊЕ НА УШЋУ РИБНИЦЕ У МОРЛЧУ САГРАЋЕНО НА 
ОСТЛЦИМА СРЕДЊЕВЈЕКОВНОГ ГРЛДЛ РИБНИЦЕ. КЛСНИЈЕ 

ПОДГОРИЦЕ

Божидар Вуковић је у Венецију отишао 
послије турске окупације Црне Горе.
Припреме и организовање штампарије 
захтијевали су доста времена. Требало је 
набавити потребне уређаје за штампање, 
припремити калупе и слова, а било је 
потребно имати и такав статус у друштвеном 
животу Венеције којим би се осигурало и 
добијање дозволе за оснивање штампарије 
што је условљавало и венецијанско 
законодавство нарочито кад се радило 
о штампању књига друге врсте, друтог 
писма и идеолошке садржине у односу на 
католицизам.

О животу у Венецији сачувано је довољно 
грађе преко које се скоро до детаља могу 
пратити многи моменти из живота и рада 
Божидара Вуковића или Dionizia della 
Vechia или Dionizia а Vetula имена под 
којима је у Венецији откривена архивска 
грађа, два тестамента и други документи 
у Архиву града Венеције и архиву цркве 
св. Ђорђа Грчког, који су пронађени 
током последњих десет година.

Прве године боравка Божидара Вуковића 
у Венецији протекле су у раду на 
формирању и оспособљавању штампарије, 
како и сам пише у Псалтиру, првој 
штампаној књизи коју је припремио 
заједно са јеромонахом Пахомијем, 
његовим првим мајстором, родом из 
Ријеке Црнојевића.
*Х<СТОГА И ЈА ГРЕШНИ ПОСЉЕДЊИ * * 
МЕЂУ ЉУДИМА БОЖИДАР ВУКОВИЋ £ 
ПОДГОРИЧАНИН ОД ЂУРИЋ ПОЖЕЉЕХ 
ОД СВЕГ СРЦА ДА НАДОКНАДИМ * * * 
НЕДОСТАТАК КЊИГА ЗА ДУШУ * * <•
КОРИСНИХ, ЧИЈИ ЈЕ БРОЈ СМАЊЕН* << 
ПЉАЧКАЊЕМ И УНИШТАВАЊЕМ * *
ИСМАИЛИЋАНА КОЈИМА ЈЕ БОГ ТО * 
ДОПУСТИО. НАЛАЗЕЋИ СЕ ТАДА НА< 
ЗАПАДУ, У ИТАЛИЈИ, У ВЕЛЕСЛАВНОМ 
ГРАДУ ВЕНЕЦИЈИ, ПРЕДВОЂЕН* * •!< •? 
БОГОМ, ПОТСТАКНУТ СВЕТИМ ДУХОМ,? 
МАРЉИВО САМ СЕ ТРУДИО ДА >> * <b 
НАПРАВИМ КАЛУПЕ, КОЈИ ЋЕ БИТИ к 
ПРИКЛАДНИ СВАКОМЕ КО ИХ БУДЕ* »b
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Вријеме када штампа евоје прве књиге 
1519. и 1520. година везано је и за друте 
активности Божидара Вуковића и за 
његову афирмацију у Венецији.
У љествици његових друштвених 
напредовања веома су важни подаци: 
да је 1519. године био члан братства Грка, 
да је 1527. године изабран за члана 
Управног одбора Братства, када се 
прикупљају прилози за изградњу цекве 
св. Ђорђа грчког у Венецији и припрема 
њено подизање. 1536. године помиње се и 
као предсједник овог Братства.5 У исто 
вријеме појављује се и као ктитор 
икона.6 Од до сада познатих икона 
сачувана је икона Христа Нерукотворени 
образ, која се налази у Народном музеју 
у Београду. Сликана је са обје стране.
На полеђини је текст. који пише јеромонах 
Пахомије 1520. године. Изнад текста је 
грб Божидара Вуковића који је добио 
од Карла V. а налази се и на издањима 
Октоиха и Зборника. Друта позната ;скона 
је Тајна вечера коју је цркви св. Ђорђа 
грчкогу Венецији поклонио Божидар 
Вуковић и на којој је напррдед на свитку 
запис.

Свестран. ренесансних амбипија 
првенствено је окупиран у-зг-.етнзгтк:сз£ 
стварањем. уз сталну бригу за свој 
поробљени народ и опстанак празослааља 
кроз културве и духовзе пстребе.
Свакако је морао иматк велике трсгпзвее



Истраживања у Венецији открила су 
живот Божидара Вуковића у различитим 
активностима. Својом свестраношћу и 
радом изазивао је жел>у многих да трагају 
за изворима који ће их приближити истини 
и догађајима везаним за његов живот 
ирад.

У мноштву података интересантни су 
наводи из тестамената који показују 
његову необичну личност веома богатог 
и несебичног дародавца, који своје огромно 
богатство не завјештава само најближој 
породици већ и болницама, црквама, 
пријатељима и рођацима у Зети и Венецији. 
Жени Аполонији (Полонији) — са којом 
је имао једног сина Вићенца и кћерке, 
Марину, Јелену и Луцију — оставља да 
,,буде господарица“ највећег дијела — куће 
у четврти Марије Формозе, посјед у 
Фосалти и осталог до пунољетства сина 
Вићенца. Кћеркама одређује богат мираз 
у новцу и другој роби коју је имао у 
заједничкој трговачкој компанији. 
Приликом завјештавања помиње и двије 
ванбрачне кћерке — Јелену у Зети и 
Магдалену „рођену од једне ропкиње“, 
па каже:

,,И остављам Јелени, својој ванбрачној 
кћери којаје у Подгорици, 40 дуката за 
удају и кућу у Подгорици, и магазин 
под Скадром и све моје посједе под 
Скадром.

И остављам Магдалени, која је рођена 
од једне ропкиње, за удају сто и десет 
дуката, тј. 110 дуката, да би била 
одгојена од честитих особа.

И остављам слушкињи Марији 36 
дуката за удају, и некаје слободна да не 
буде ропкиња никоме из наше куће, 
и нека је препоручена, како не би пошла 
у зло.

И остављам сиромашнггм дјевојкама 
које се налазе у Зети, тј. близу Скадра, 
96 лаката каризеје, у 4 пече, које треба 
подијелити на 10 дјевојака no 9 лаката 
свакој од њих...“

тих првих година када штампа књиге, 
поручује и поклања иконе и води живот 
угледне личности у Венецији. Активност 
која му је то омогућавала и која је нормално 
услиједила, а којом је стварао капитал 
за опстанак и рад штампарије била је 
трговина. Познато је да су у то вријеме 
књиге даване у замјену за разне производе 
на принципу трампе. Тако је формирана 
компанија за трговину различитом робом
- драгим камењем, текстилом, зачинима 

и другим. Поред Божидара Вуковића 
сувласници су били у трговини његов 
шурак Gaspar della Vechio, дјелимично 
и његов брат Nikola della Vechio и 
његов кум Venturino della Vechio, 
а фирму је водио Јоаким Тревижанин. 
Имена Божидара Вуковића по којима је био 
познат у Венецији као Dionizio della 
Vechio или Dionizio а Vetula, тумачена 
су на различите начине. На пример, да је 
ради сопственог угледа узео презиме 
своје жене која је наводно била из 
познате венецијанске породице della 
Vechio. Међутим, сва досадашња 
истраживања у Венецији, па и задње 
откриће 23 документа у Архиву града 
Венеције7 нијесу под овим именима 
открила ниједну другу венецијанску 
породицу осим породице Божидара 
Вуковића и његових насљедника и рођака. 
Породица della Vechio, или а Vetula 
била је у Венецији и позната и богата 
а такав статус јој је обезбиједио Божидар 
Вуковић Подгоричанин. Он је своје име 
италијанизирао, везујући га за старевину, 
као што су то чинили и друти странци 
који су живјели у Венецији — Срби, 
Грци и остали, из разних крајева 
Европе. Само у документима везаним 
за Божидара Вуковића налазимо више 
таквих примјера као: Bartolomeo de Schio, 
Andrea de Zeta Servijano, или Tadeus 
Lupus de Cesena, љекар физик, и 
Hieronimus de Gratarolis, љекар физик, 
који су му били свједоци при писању 
тестамената.
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Осим породици, рођацима и 
пријатељима, завјештава дио у новцу 
болницама и црквама у Венецији, 
а неупоредиво већу суму оставља црквама 
и манастирима у Зети и цркви св. Ђорђа 
у Подгорици:

„Манастиру званом св. Ђорђе у 
Подгорици остављам десет дуката за 
изградњу. И остављам свештенику попу 
Радичу један фелон... иједан стихар 
за служење литургије, један Минеј, 
један Октоих, један Мисал иједан 
Панегирик..., и четири дуката да ми 
одслужи толико литургија.

Остављам главном манастиру Срба 
у Светој Гори један Минеј од пергаменте, 
обложен кожом и позлаћен, и та књига 
нека се преда калуђерима Милешева који 
треба даје пошаљу поменутом главном 
манастиру Свете Горе. И остављам свој 
барјак који је позлаћен калуђерима 
Милешева. И остављам поменутом 
манастиру Милешева толико новаца 
колико је потребно да заврше радове на 
води којаје доведена и о којој сам се 
побринуо да се уведе у речени манастир, 
као што сам им nucao у мојим писмима..."

Поред новца и умјетничких предмета 
за литургијске обреде, оставља манастирима 
на Скадарском језеру још и „једну кућу коју 
имам у Бару у контради св. Павла, коју 
морају или продати и купити маслињаке 
или замијенити за маслињаке, како се 
њима буде боље чинило“.

Најзначајније завјештање које он 
оставља манастирима на Скадарском 
језеру јесте штампарија, којом располаже 
као апсолутни и једини власник. 
Завјештава „све оне књиге руком писане, 
и све калупе за штампање, и ону опрему 
која се нађе за поменуту штампу, 
оловне форме и интаљиране фигуре 
(дрворезне илустрације), и cee што буде 
нека се преда њима или њиховим 
представницима".

Његова љубав према родном крају 
изражена је и у жељи да се сахрани на
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ЦРКВА СВ. ЂОРЂА ПОД ГОРИЦОМ У ТИТОГРАДУ САГРАЂЕНА 
КРАЈЕМ XI ВЛЈЕКА СА ДОЗИДАНОМ ПРИПРАТОМ И ЗВОНИКОМ
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острву Старчеву, на Скадарском језеру, 
и да се за све то побрине „мајстор 
Дгсмитрије кристалар“, за шта оставља 
новац и даје упутства како да га послије 
смрти пренесу из Венеције у родну Зету. 
Његов син Вићенцо 1540. године извршава 
очев завјет и о томе пише у Епистоли 
Псалтира који штампа у наслијеђеној 
штампарији 1546. године.

Манастир Старчево подигнут је 70-тих 
година XIV вијека и један је од најљепших 
манастирских комплекса из овог времена. 
Од оснивања и током XV вијека био је 
познат као школа преписивачког и 
илуминаторског рада и један је од водећих 
међу онима на другим острвима и у 
приобалном дијелу Језера. До данас 
сачувани остаци манастирских просторија 
и утврђења упућују на његов изванредан 
значај и архитектонске специфичности 
— у облику и начину градње. Био је опасан 
високим зидом. Имао је малу луку за 
прилаз са јужне стране, од које је 
водио озидан пут и степенице до главне 
капије.

Жеља Божидарева да буде сахрањен 
на овом острвцу указује на углед манастира 
и на непосредне и животне везе са њим. 
Старчево је било једно од мјеста 
преписивачког рада Скрипторија 
Скадарског језера, поред Врањине, Бешке, 
Морачника, Горичана и других мјеста 
у приобалном дијелу Језера, о чему 
свједоче сачувани познати рукописи са 
краја XIV и из XV вијека.8 Преписивачки 
рад на Скадарском језеру одвијао се више 
од 100 година све до преношења 
пријестонице Црне Горе на Цетиње и до 
оснивања Цетињског манастира и у 
њему прве штампарије 90-тих година 
XV вијека. Иако уз сталне борбе за 
опстанак, на Скадарском језеру су се 
нагло и успјешно развијали разноврстан 
умјетнички рад и градитељство. Више 
од једног вијека овај простор био је центар 
умјетничког развоја, на специфичан • 
начин и у специфичним условима
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— као синтеза претходних култура, 
аутохтоног сензибилитета стваралаца 
и утицаја нових савремених култура које 
развија западна Европа. На жалост, 
овај свеопшти развој и успон Црне Горе 
дуго није могао бити настављен. Једино 
су књига, књижевност и умјетничко 
занатство налазили могућности за стални 
развој и успон, па макар и ван њених 
граница. Ако је рад Скрипторија 
Скадарског језера за Божидара Вуковића 
и Пахомија било стечено искуство и 
инспирација, сигурно је да је пресудан 
утицај у опредјељењу за рад на штампању 
књига имало оснивање штампарије 
Црнојевића на Цетињу. Овај нов технички 
проналазак, који је тако брзо примијењен 
у Црној Гори, могли су, да упознају на 
најбољи начин. То ће се осјећати кроз 
читав његов рад као утицај за 
умјетнички ново дјело.

Живот и рад Божидара Вуковића 
откривају нам необичну личност, широке 
културе, радозналог духа, ангажованог 
и активног у разним пословима, веома 
богатог, слободних назора, као мецену 
и дародавца, познатог и угледног у Венецији, 
био је, заправо, типичан ренесансни човјек.

Рад на штампању књига и саме књиге 
остали су, ипак, трајна и права вриједност. 
А тако је и он сам размишљао:
►I« УВИДЈЕВ ДА ЈЕ СВЕ У ОВОМ ЖИВОТУ 
СУЈЕТНО, КРАТКОТРАЈНО И ❖ £« >? >1« 
ПРОЛАЗНО, ИЗАБРАХ КОЛИКО САМ ;t 
МОГАО УМОМ ПОСТИЋИ, ОНО ШТО ЋЕ»> 
СЛУЖИТИ ПРОСВЈЕЋИВАЊУ И СЈАЈУ .j. 
СВЕТИХ ЦРКАВА (из предговора »т* 
Минеја 1536/38. г.)

Податке о раду на штампању књига 
и о мајсторима који су уз њега током година 
радили налазимо у предговорима и 
поговорима (колофонима) његових издања 
које пишу и сам Божидар Вуковић и 
његови штампари, чиме и ауторизују 
књигу — што је такође новина настала 
под утицајем слобода хуманистичког 
покрета. Иако су ови текстови још писани

(БЕШКА ОСТРВО)
ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦА ПОДИГНУТА 1440. Г. ЗАДУЖБИНА 

ЈЕЛЕНЕ БАЛШИЋ И ЦРКВА СВ ЂОРЂА ПОДИГНУТА КРАЈЕМ 
Х1УВИЈЕКА
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руком вјерника, у духу и начином 
побожних хришћана, дио су наше 
феудалне књижевности. Драгоцјени су 
и подаци који показују да су Божидареви 
помоћници били наши људи и да је 
штампарски посао био врло напоран и дуг.

Штампање првих књига завршено је
1519. године. По подацима које су уписивали 
о почетку и завршетку штампања
— вријеме потребно за штампање књига 
мањег обима износило је 12 до 18 мјесеци, 
а саме припреме за штампање морале су 
бити још дуже. Ако се узме у обзир и 
вријеме набавке опреме за штампарију 
онда се њено оснивање сигурно помјера 
више година уназад.

У периоду од 1519. до 1540. године 
Божидар Вуковић је издао седам књига: 
Псалтир, Служабник, два Зборника за 
путнике, Октоих петогласник, Празнични 
Минеј и Требник. Од ових књига неке су 
допуњаване и у новим издањима понављане. 
Треба још истаћи да посебну драгоцјеност 
и ријеткост представљају издања неколико 
од поменутих књига које је од штампао 
на пергаменту, намијењујући их, како 
изгледа, за поклоне важним манастирима 
или личностима. Празнични Минеј 
поклонио је манастиру Хиландару, а сада 
се налази у Даблину. Сачуван је и један 
примјерак Окдоиха петогласника, у 
манастиру Крки и два листа Зборника 
за путнике у збирци проф. Радослава 
Грујића у Музеју Српске православне 
цркве у Београду.

Прва књига која је изашла из штампе био 
је Псалтир, завршен 7. априла 1519. 
године. Ово издање допуњено је новим 
поглављима: Последовањем и Часловцем, 
чије је штампање завршено 12. октобра
1520. године. Та су два издања увезана 
у једну књигу и сачувана су у таквом 
облику. Због тога се као вријеме изласка 
ове књиге често узима податак из другог 
поговора, односно 1520. година. Како су 
сачувана оба поговора са тачним подацима 
изласка из штампе, морају се поштовати
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МНОГО BAC МОЛИМ, ОЦИ И БРАЋО, •? ■> 
ПОЈУЋИ, — ИСПРАВЉАЈТЕ. АКО ЈЕ •? <• 
И ПРОСТА РИЈЕЧ СЛАТКА ЈЕ, КАО * * * 
ШТО ЈЕ И МЕД, И КАД ЈЕ НА КОРИ, •!• •'•• * 
СЛАДАК ЈЕ. ПОЈУЋИ, ПОМЕНИТЕ РАБА 
БОЖИЈА БОЖИДАРА, КОЈИ ЈЕ СЛОЖИО* 
ОВА СЛОВА. А ПИСАРА БЛАГОСЛОВИТЕ, 
И НЕ КУНИТЕ, ДА И ВАМА БУДЕ •.’• •? •!• •? 
ДОБРО. (Јеромонах Пахомије) •/ •? •!• ■!• •’* 

Треће издање је Зборник за путнике, 
завршен 6. марта 1520. године. Ово је 
издање у литератури изазвало недоумице, 
јер је врло ријетко сачувано, и без 
посл>едних листова са поговором. Код 
нас су се сачувала два примјерка.10 
Најчешће је ово издање поистовјећивано 
са Зборником за ггутнике из 1536. године, 
јер се у извјесним дјеловима текст 
понавл>а.и У овом Зборнику штампана 
је први пут и азбука.12

Полемичност и забуне у литератури 
односиле су се на ова прва издања 
послије којих је настала доста дуга пауза 
до појаве нових. Са овим издањима 
завршен је рад Пахомија, првог и водећег 
мајстора штампарије Божидара Вуковића. 
Нигдје се касније он не помиње, и 
највјероватније је да је послије 1520. 
године умро. Овај земљак Божидара 
Вуковића, писар и познавалац књиге, 
био је један од преписивача из неког 
од центара Скадарског језера, кога је 
Божидар довео у Венецију због штампарије. 
Због потребе штампарије највјероватније 
је да су они однијели извјестан број 
рукописних књига из манастира са 
Скадарског језера које Божидар помиње 
у тестаменту 1533. године, када каже 
да се манастирима на Скадарском језеру 
предају и „све оне књиге руком писане“. 
То су били они примјерци који су њему 
и јеромонаху Пахомију служили као 
предлошци за штампање књига.

У периоду од 1520. до 1535. године није 
позната ниједна нова Божидарева књига. 
Био је окупиран другим пословима и 
путовањима, а свакако је у ово вријеме

и један и други датум и наводити као 
специфичност. Друго је питање да ли је 
књига у посебним дјеловима постојала, 
или из којих је разлога други дио 
штампан 18 мјесеци касније.8

У поговору овог дијела пише:
— НАШАВШИ СЕ ТАДА НА ЗАПАДУ. 

У ИТАЛИЈИ, У СВЈЕТСКИ СЛАВНОМ * * 
ГРАДУ ВЕНЕЦИЈИ, ПОЖЕЉЕХ ОД СВЕГ* 
СРЦА ДА ЗАПЛИВАМ ПУЧИНОМ V * 
НЕИСЦРПНОГ ЧОВЈЕКОЉУБЉА »I4 * * 
БОЖЈЕГ, И ПОНИКНЕМ У ДУБИНУ •'•- v * 
(смисао) СВЕТОГ ПИСМА, И КОЛИКО >I4 
САМ МОГАО ПОСТИЋИ УМОМ, УЗ <4 *
БОЖЈУ ПОМОЋ, ИЗЛИХ ОВЕ КАЛУПЕ, -Д 
ИСПИСАХ ОВЕ КЊИГЕ, ДУШИ КОРИСНЕ 
— ПСАЛТИР, КОЈОЈ САМ ДОДАО >I4 * •? >1* 
синаксаре..* >»4 >:- >:< •:« ►:« ►? ►:< *

Затим додаје пасус који се у сваком од 
издања понавља:

...МОЛИМ И ПРЕКЛИЊЕМ ПОЈЦЕ * * 
ИЛИ СТИХОЛОГЦЕ (читаоце) ИЛИ ►!• •> * 
ПРЕПИСИВАЧЕ, АКО БУДЕ НЕШТО ►? 
ПОГРЕШНО ДА ИСПРАВЕ, И НАС КОЈИ * 
СМО СЕ О ОВОМ ТРУДИЛИ, ❖ »:« * * ►:- ►:* 
БЛАГОСЛОВЕ, А НЕ КУНУ, ЈЕР НИЈЕ ►> 
ПИСАО СВЕТИ ДУХ НИТИ АНЂЕО, <- * * 
ВЕЋ РУКА ГРЕШНА И ОВОЗЕМАЉСКА * 
И ДУША ИЗМУЧЕНА ЈАДНА И ГРЕШНА.

,,О преписивању“ се старао јеромонах 
Пахомије, који уноси и сљедеће податке: 
>Ј< ПРЕПИСАШЕ СЕ ОВЕ СВЕТЕ И •? * 
БОЖАНСКЕ КЊИГЕ, ...ОД РОЂЕЊА »I« * ►$ 
ХРИСТА 1519. ...МЈЕСЕЦА АПРИЛА, * * 
7 дана, У МЛЕЦИМА. »1« »l4 * * *

Друга књига, Служабник, завршена је 
7. јула 1519. године (обично се он узима 
као прво издање Божидара Вуковића). 
Служабник су такође радили Божидар 
Вуковић и Пахомије. У поговору, поред 
осталог, пишу:
>Ј< ТРЕБА, ДАКЛЕ, ОНАЈ КОЈИ ЧИТА ►> ►:• 
УМЈЕТНИЧКО ДЈЕЛО ДА ГА ИСКРЕНО ►> 
ПРИМАИКОРИСТДАНАЂЕ ДУШЕ. * * 
ЧАКИМАЛА, СЛУЧАЈНА* * * * *Х< * 
НЕСМОТРЕНОСТ НАНОСИ ВЕЛИКУ <- <4 
ШТЕТУ. (Божидар Вуковић). л >*<« 'S’ *Z«
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и обучавао штампарском занату нове 
мајсторе и припремао нова издања.

Други Зборник за путнике завршен је 
26. априла 1536. године. У једном дијелу 
он понавља Зборник за путнике из 
1520. године, а такође користи исте графичке 
елементе. На овом издању радио је 
јерођакон Мојсије. У тексту поговора, 
који се дјелимично поклапа са претходним 
издањима, Божидар Вуковић још пише:

И ИЗАБРАСМО ЗА ЊИХ КАЛУПЕ * *!• 
ОНО ШТО ЋЕ БИТИ ПРИКЛАДНО ЗА * £< 
НОШЕЊЕ ОНИМА КОЈИ ИДУ НА ПУТ.

Јерођакон Мојсије затим каже:
ПО ЗАПОВИЈЕСТИ ГОСПОДИНА * V 

БОЖИДАРА ВОЈВОДЕ, СТАРАХ СЕ* * * 
О ОВОМ ПРЕПИСИВАЊУ, ЈА ГРЕШНИ * 
И ПОСЉЕДЊИ МЕЂУ МОНАСИМА*? * 
ЈЕРОЂАКОН МОЈСИЈЕ ИЗ СРПСКЕ* >:«• >’< 
ЗЕМЉЕ, РОДОМ ИЗ МЈЕСТА ЗВАНОГ 
будимља. * * >:« * * * * ❖ * * v-

Октоих петогласник, чије је штампање 
почело... 1535, завршен је 27. јула 
1537. године. На њему су радили 
свештеници Теодосије и Генадије, који кажу: 
|Л« по ЗАПОВИЈЕСТИ ГОСПОДИНА * * 
БОЖИДАРА ВОЈВОДЕ, СТАРАСМО СЕ 
О ОВОМ ПРЕПИСИВАЊУ, СМЈЕРНИ * * 
МОНАСИ, СВЕШТЕНИЦИ, ТЕОДОСИЈЕ 
И ГЕНАДИЈЕ, ПАРАЕКЛИСИЈАРХ,-:- •> •> 
МАНАСТИРА СВЕТОГА САВЕ СРПСКОГ, 
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У МИЛЕШЕВИ, ❖ v * 
А РОДОМ ИЗ МЈЕСТА ПРИЈЕПОЉА... ❖ *

Најљепша књига и ггримјер графичког 
занатства овог периода јесте Зборник 
— Празнични Минеј, чије је штампање 
почело 11. јуна 1536. а завршено 
19. јануара 1538. године. Ову књигу је 
штампао на пергаменту и поклонио 
манастиру Хиландару. На њој је радио 
јерођакон Мојсије из Будимља.

Божидар у овој књизи каже:
МОЛИХ СЕ ПРЕБЛАГОМЕ ВЛАДИЦИ* 

ХРИСТУ МОМЕ, ДА МИ УСЛИШИ ЖЕЉУ 
МОЈУ, ДА ЗАВРШИМ ДЈЕЛО КОЈЕ САМ * 
ПОЧЕО РАДИТИ... СХВАТИХ ДА ЈЕ ’> * * 
ДОШЛО ВРИЈЕМЕ СТАРОСТИ МОЈЕ, ❖ *
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ДА СЕ ВРИЈЕМЕ СМРТИ ПРИБЛИЖАВА * 
И ДА ЈЕ НАШ ЖИВОТ КРАТКОТРАЈАН... 
ПОБОЈАХ СЕ ЗАТО СМРТИ, ЈЕР ОНА * * 
НЕ ШТЕДИ НИ ЦАРА НИ БОЉАРАНА, * 4- 
И ВИДЈЕХ ДА СУ ТЕШКА ВРЕМЕНА, * 
БУДУЋИ ДА СУ ПОСЉЕДЊА. МЕЂУ »•< * * 
НАРОДИМА МНОГО ЈЕ ВОЈНИ... НЕ»> * •;• 
МОГАВШИ ОСТАТИ У СВОЈОЈ «5* л
ДОМОВИНИ ЗБОГ ВЕЛИКО1Ч* * * * 4- * 
ИСМАИЛИЂАНСКОГ ЗЛОСТАВЉАЊА, << 
О КОМЕ САМ И ПРИЈЕ ГОВОРИО У * <• ❖ 
ДРУГИМ КЊИГАМА КОЈЕ САМ4« 4’ * 4« 4« 
ШТАМПАО, (одлучих) ДА ОДНЕСЕМ ОВЕ 
КАЛУПЕ (ову штампарију) У СВОЈУ ❖ 
ЗЕМЉУ. •Ј« »Ј« »5* 4* **• 4* *1* *«« 4* 4* 4*

ЗАТО МОЛИМ... ДА МИ ПОМОГНУ ДА 
ШТО ПРИЈЕ ЗАВРШИМ ПОСАО.4. <• * 4< 4- 
А ПОСЛИЈЕ ТОГА, АКО БУДЕ ВОЉА^ <• »»• 
БОЖЈА, МИСЛИМ ДА ОВУ ШТАМПАРИЈУ 
ПРЕНЕСЕМ У СВОЈУ ЗЕМЉУ. Е ДА БИ4< *h 
КОГА БОГ ИЗАБРАО ДА СЕ, ПОСЛИЈЕ *1* 
МОЈЕСМРТИ, ПОСТАРАЗАБОЖИЈЕ <• <• 
цркве...ч< *> * •> * * v * * •«*

Јерођакон Мојсије из Будимља, који је 
радио на овој књизи, записује:
•Ј* И КАО ШТО МОРНАРИ, ГОЊЕНЈ4> 4< 4« 
БУРОМ ПО ПУЧИНИ МОРСКОЈ, ЖЕЛЕ* 4« 
ДА ПРИСТАНУ У МИРНУ ЛУКУ, ТАКО Л 
И ОНИ КОЈИ ПИШУ КЊИГУ, ЖЕЛЕ ДА * 
УГЛЕДАЈУ ЊЕН КРАЈ. ф »> £« * * * 4« ❖ 

Посљедња књига Божидара Вуковића 
јесте Требник из 1539.—1540. године, једино 
издање код кога ни у једном сачуваном 
примјерку није пронађен поговор. Све 
одлике књиге су несумњиво Божидарове, 
његов рад, са стилским и другим својствима 
карактеристичним за књиге задњег периода. 
Интересантно је и ријетко сачувано издање 
у цјелости. Завршен је највјероватније у 
данима када је Божидар Вуковић већ био 
на самрти, па је зато и изостао његов текст, 
а највјероватније због тога и текст мајстора 
штампара.

Све ове књиге осим Празничног Минеја 
су штампали насљедници његове 
штампарије, син Вићенцо, а затим редом 
остали, како су слиједили. Штампарија
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а по угледу на своје земл>аке, претходнике, 
Јеролим Загуровић уноси и свој грб.
У Часловцу из 1566. године, који је радио 
Јаков од Камене Реке, поновљена су 
дрворези, илустрација и орнаментика 
Божидара Вуковића из издања Зборника 
за путнике из 1520.и1536. године. 
Штампао је у ствари Божидаровим 
калупима, који су били сачувани. Већ готове 
калупе они су само поправљали и 
подешавали.15 Њихов рад у Венецији 
заостајао је већ за тадашњом венецијанском 
књигом. Ови се штампари нијесу ни 
трудили да дају било што ново што би 
стилски и умјетнички издвојило и истакло 
њихов рад. Разлог је можда био и у 
угледу који су књиге Божидара Вуковића 
уживале, а тешко је било превазићи и 
конкурисати љепоти његове књиге. Изгледа 
да је и Вићенца Вуковића и остале 
издаваче и штампаре интересовала само 
продаја књига, што у оно вријеме више 
није било тако уносно, јер у нашим и 
другим крајевима већ на многим мјестима 
раде нове штампарије. Они су, ипак, 
наставили рад Божидара Вуковића и живот 
његове књиге, и то до 90-тих година XVI 
вијека. Тако је бар донекле испуњена 
његова жеља, кад већ штампарија није 
пренешена у његов крај. Да би њихове 
књиге и умјетнички и технички биле 
боље, потребно је било за то имати новца, 
али и онај ентузијазам, снагу и љубав 
које је имао Божидар Вуковић.

Послије 80-тих година XVI вијека 
штампарија Вуковића налази се у 
власништву Италијана Ђовани Антонија 
Рампацета, који штампа 1597. године 
Зборник и Буквар. 1638. године издавач 
Бартоломео Гинамиј у поговору Псалтира 
позива се на поријекло штампаних 
ћириличких књига Ђурђа Црнојевића и 
Божидара Вуковића да би рекламирао ова 
последња ћириличка издања у Венецији, 
у којима су поновљени орнаменти застава 
и иницијала штампарије Божидара 
Вуковића.

Божидара Вуковића у Венецији била је 
истовремено и школа за обучавање 
штампарском занату, што се види из 
записа у којима се позивају на углед 
Божидара Вуковића и његове штампарије 
Долазили су из наших крајева и са 
истока, из Бугарске, да изучавају ову за 
њих још нову вјештину. Његово име и 
штампарију користили су каснији 
настављачи, прво његов син Вићенцо, који 
тек десет година након смрти свога оца 
добија право насљедства, са навршених 
28 година. До тада је био под туторством 
мајке Аполоније. Из 1545. и 1546. године 
сачувани су документи о добијању дозволе 
за рад, да у току наредних 25 година једини 
има право на штампање и растурање 
ћцриличких књига на територији 
Млетачке Републике.13

Прва нова издања појавила су се 1546. 
и 1547. године, када Вићенцо и преузима 
штампарију. У издању Псалтира из 1546. 
и Служабнику из 1554. године додаје он 
нека нова графичка рјешења у опреми 
књиге, текст урамљује мотивима ренесансне 
орнаментике и уноси ренесансну 
илустрацију (утицај венецијанских 
латинских књига). У свему осталом 
понавља очева издања. У штампарији која 
је под његовим именом, ради и Стефан 
од Скадра, који 1561. и 1563. године 
штампа двије књиге: Посни Триод и 
Цвјетни Триод, са Камилом Занетијом, 
затим Јеролим Загуровић, которанин 
(Псалтир из 1569. год.), и са њим Јаков од 
Камене Реке, или Јаков Крајков. Ови 
штампари, осим Вићенца, који је увео 
неке новине, понављају Божидарев рад 
и прештампавају његове књиге.14 Узимали 
су већ готове калупе и оне које је 
Вићенцо у првим годинама свога рада 
додао, и користили за штампање својих 
књига. Стефан од Скадра је користио 
само неколико мотива графике. Јеролим 
Загуровић, за кога ради Јаков од Камене 
Реке, користи и типове иницијала и 
вињете и украсна заглавља — заставе,
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Дуго по ггрестанку рада штампарије 
Божидара Вуковића његове су књиге биле 
инспирација и приручник за штампаре 
у крајевима који су се служили ћириличким 
писмом. Тај утицај био је изражен и код 
преписивача рукописних књига током 
XVI, XVII, па и XVIII вијека. Стилске и 
иконографске анализе откриле су узајамне 
везе и изворе утицаја на графику његових 
књига, и њене касније утицаје на развој 
других грана умјетности код нас.16

Већ почетком ХЕХ вијека Божидар 
Вуковић и његове књиге побуђују 
интересовање у нашој науци. Међу првима 
о њему пише Доситеј Обрадовић а затим 
многа позната имена наше културне 
историје. У студијама и расправама, нашим 
и страним, када се говори о појави 
штампарства, о књизи, или о развоју 
књижевности, истиче се име Божидара 
Вуковића.

Изузетно интересовање за ствалаштво 
Божидара Вуковића изазвано је, поред 
осталог, и специфичном умјетничком 
опремом књига. У њима је откривана 
штампарска графика као нов начин 
ликовног изражавања — важан материјал 
за проучавање појаве и примјене 
штампарске графике код нас . Ову 
умјетност, технички новог поступка и 
стила, примјењивали су са много успјеха 
гравери штампарске радионице Божидара 
Вуковића.

Графика је у његовим књигама била 
врло важан елеменат умјетничког 
изражавања. Рађена је под утицајем наше 
средњовјековне умјетности и венецијанске 
умјетности тог доба . Новим графичким 
рјешењима и богатством мотива утицала је 
и на друге врсте умјетничког занатства 
и била извор за поређења и вредновања 
штампарства у Румунији, Русији, Бугарској 
и Грчкој, за чији је развој служила као 
узор. Таквом њеном значају допринијела 
је умјетничка вриједност и разноврсност 
илустрација, орнаментике и иницијала 
из штампарске школе Божидара Вуковића.
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Графички елементи у његовим дјелима 
на специфичан начин прате, илуструју 
и истичу текст и изглед књиге, коју 
краси још и двобојна штампа — ритмом 
и складом црвено црних површина.

Умјетничка графичка опрема књига ове 
штампарије је оригинално рјешење које 
се може везати за рад Божидара Вуковића, 
којим је изразио своје умјетничке 
склоности. При томе је користио сву 
вјештину штампарског заната и показао 
префињен осјећај за склад и композицију 
књиге.

Према његовом писању у предговорима, 
и поговорима, изгледа да је од оснивања 
штампарије учествовао у различитим 
фазама рада код штампања књига. За прва 
издања — Служабник и Пластир из 1519. 
године и Молитвеник из 1520. године радио 
је и сам на изради калупа — клишеа, 
о чему пише: „марљиво сам се трудио да 
направим калупе, који he бити прикладни 
свакоме ко их буде прочитавао“.
У издањима послије 1535. године друкчије

У току припрема за изложбу у трагању за изворима и подацима имала сам искрену помоћ 
и подршку колега Лазара Чурчића, Катарине Мано-Зиси, Наде Синдик и Татјане Пејовић.

описује своје учешће у штампању књига. 
У Зборнику за путнике из 1536. године 
наводи „...и изабрасмо калупе“, а у 
Празничном Минеју каже „...себи не дадо.г 
никако мира, чак ни мојим очима сна. И не 
поштедЈех ни Богом ми дано имање, 
док не заврших започето дјело“. Тако се 
може закључити да је његов рад тада 
већ прерастао у надзор у току штампања 
књига и на креирање њиховог графичког 
рјешења. У већ афирмисаној и боље 
организованој штампарији бринуо се 
о избору и припремању књига за штампање, 
о досљедности њиховог стила и усклађивао 
материјал који су му његови сарадници 
припремали — текст, илустрације, заставе, 
вињете и иницијале.

Тако је у Венецији, уз помоћ наших 
штампара Пахомија из Ријеке Црнојевића. 
Moicnja из Шудикова, Теодосија и Генадија 
из Пријепоља и друтих, анонимних 
мајстора, у штампарству створио 
оригинално дјело јасно препознатљивог 
стила — стила књига Божидара Вуковића.
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ТН.оувбЈ(МВСТбр4Н4.дб4 С6 
СОУД4 H?bKp<(ННДГО . ВБНЈ/МЖ« 
(i,wij(Mb ндхб ввсбнсс. icjcH 
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ЦЈ4( 7 HCHMh ХЛ1>’БВ р4!ј^4клмк . 

>Ц1ЈМЖ( Нр1'БЖТВН44 ТрбН1|4 f 
Цртвмкоупнб} H&HihbCTKđ 
сгКнце оукбјстс •;• дрбу <•

cg.-jiafie'aHH’EHfitg^

^моужк . H4FH BbJ«4x«>
1кн,с,н. itno&Mk, c¥ 
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ммн бХго похв4лнммн п^' 

J ilMlljBhCllOH стбрнл. nfinđ 
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S08i»np±soi[A01fTE BfcBKJHh c Кко 
SATTb HMACTb N4H$bKp4HNblHXh СГО , 
НПОСКфШЕ BhHp±nOENblNXh *ГО 
SafiMOtf дростн COAOMONH ЧЕТСШС ♦ 

S gj р48€ДНККБ 4lp€ ROCTHTHfTb CKO 
М hj МЧ4ТМС6 BbDOKOH БОЦДСТћ .

W CTdpOCTEO4bCTN4 ? НбМКбгОА^ 
ВД 0 TNdy ННКЕЧНСАЕ A^Tb HJSHTdfc 
a.ATCf . (^{ДНННЖб COlfTb MOlf 
ДрОСТћ *1ЛК0М& ♦ НД-&АО CTđfJOCTN , 
НЖНТК Б6CKBphNNCD . ОЦТОДКО SKM 
KuiRb y bZjAIOSAHHL ShlCTb 0 НЖН 
BEIH мсждоу Гр^ШННКМ , np^CTđRAK 
NbKLICTb ♦ ВВСХМфШБ SblCTb , Д4 
H6 5А0Б4 H^M^MHTb pdJOlfAAdi'rb ЛНЛН 
AhcTb nptAbrt’HTb дшо’[ irb ♦ pćis 
NUSO JAO y roifSHTb ДОБр<3<3 ♦ frU'AOlf 
MAKNIG ПОХОТН Пр%Л4Г4КТћ OlfMB Nff 
JAOEHRb * СкбнЧ4БС& BbM4Atk, НСПЛБ 
HHTb A4JT4 МНОГ4 o ОЦТбдНЈБШ Б$ 
дшл егб бкм o cerb р^дн поТБЦМсе 
<5cptДН €ГО ЗАОБМ О ннннжс 7 внд^ 
kme^HHCpđJOlfM-fcuJg . НН6ПОАОЖЈШ11 
ВБПОММШАКН1НТ4КОЕ44ГСО о ИКО 
КАГТЕ HMATh RbnptnOSHMH £Г0 о Н 
аос£фсни вБвзБврбннмн &го <•*- 
ĆSnptMMf^poCTH С0А0МОНК TTtHK ♦ 

раЖГДННЦИ RbRtRSI ttHBOlfTb , и
B сЗг4МБ5Д4НЛАВ , нсвтвбрснЈб ĆS 

| КМШШДГО ♦ СЕГО рлднпрнмо^ 
| ; Tb црсткмк крзСОТТ , ИгЕнЦБ 
JL iL ДССБрОТН ĆSpclfKM гнк • мко 

ДЕСНМЦ(К) ПОКрНКТБ К 7 НМБЈШЦН0 34 
фНТНТЕК ♦ нпрмктБ oopoipcieMb ps 
B( N1 f 7 NCĆpOipHE CUCOlfAHTb TBdph • 
BZMbCTb EpdTOMb у CĆSAtrKTCe Bbsph 
HbinpdRA’t o НВБЈлбжНТБ y шл*£мд , 
Со1[ДБ нслнцс м^рнв • iiapiHMiTbccHf

до AW№ ТКОНШ> e Н>НХЖ1 Tpb 

Hif fptCH HCKOptHKBh e прлвослЈ 
KHMUŠpŠT AOjV Н4С4ДНЛВ ĆCH c 

p*yHC£ трнцн noKĆpNH'lf . ЦрКБ4 
ШКБ^ЕНЗШНН • ННфНКОГДТН 
ruib . р.унс< CW^pfHI4 ОЈБрД 
jb. нстрднствит оучнтсАм . 
H2K г£коуф(кцртво сЗрнноу 
fcs ♦ DOCTNHTbCKMH ВБПЗСТННМ 
ПОЖНАБ £СН . NNlđ С84ГГЛ£Ј0уХ£ 
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Н4ШН ННКМ} ž • FAh , Тћ ♦ 
к то теш N f БЛЖН прчтлл ДЕО • 
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ДНЕБМ . Н §TENI4j Г ^ЛЈЈпОКИН 
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;< ННЕЛЦЈЕН4НН БЕ1Ше BbOOSnbss

| 3OIfMNjqcb оцмр£тн ♦ HKh 
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ЛБСПрНМОуТЕ , MKO Bb HCKOlfCifc к «, 
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• HBhBp^Mf ПОсКцЈСНииХБВЕСН 
teWTb , МКО НСкрн nOCTLKAMib ПОТЕ 
*°¥Т& *z С0ЧД1Тб езнкомЕ но5бл4 
ДЛЈОТБАЈОДМН ♦ HRbUpHTCf ГБ Н4НН 
ХКВБВ^КИ . над^мвшенсе Н4НБ рл 
3O|fMXWTbHCTHHOlf . HBffHĐHAM
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'Уrto д вн МД£1£ ♦ н кеС^Хе СтеТхк тконХЕ 
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b“ro тко* КЛАК° СпСнон , пршмн 
Ијј%£л рлкд ТКОКГО * Н1& * HOV4HNHH Кк 
•4ГС' nđCTK’fc НЈБрДННИНХБ ТКОНХК ♦ 
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и^.\омогдрнкмЕпр^потшн чр^Слд кго • 
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ККНКМБ Н КБНДСћ + ДХ0КНБ1ХН ТКОНХК ДД 
poSS СККрБШДК ддрн ♦ МЛнКдМН np’ŽHTEIE 
КЛДЧ11Е НДШЕ КЦЕ , Н ПрСНО ДКН МДр1Е ♦ Н 
KLCfc.Vb СТЕ1НХК TKOHXK,dMHNK •:• н ПрИ 

КМЕНОЖНЦЕ GJNKro НГОуМЕНН ♦ Н ДСтрБЈ 
ЈДКТЕНКрСтД обкрд^но ♦ ГЛК ♦ Б рДТЕ 
НДШЕ ♦ Н& ♦ ПОСтрнзДКТЕ КЛДСМ ГЛДКЕ1 
СКОЕК ♦ KhHME сбид Н Снд Н Стго ДХД ♦ 
РЦ^МЕ^ДНЕ *г Н ПОМНЛОГН, трниљ +П 6 
TOMb *П рНК.б.ШЕ кгб БрДТЈД, ббстрнздјо 
Tb ♦ П ОННЦЕ ^•ДЛЦЈМБ , N ♦п OMAOVHMt 
KE ПОКЕЛНЦ^Н ♦« noCEMb ♦ сб КЛДЧНТБН 
Н ГОуМЕНЕ Ј КБрДС^ , Н МДМНЛДКК^ ♦ С П»
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ИЛУСТРАЦИЈЕ 
У КЊИГАМА 

БОЖИДАРА ВУКОВИЋА

Најинтересантнији и највреднији дио графике су фигуративне представе — портрети и сцене, 
елементи који су истакли специфичност опреме и ликовна својства књига Божидара Вуковића. 
У овим дрворезима спајане су стилске и иконографске особине старог иконописа и рукописног 
сликарства са новим утицајима итало-критских икона.

Прве илустрације рађене су за Молитвеник из 1520. године. То су, углавном, портрети 
светитеља изведени сасвим једноставно и чисто, равним линијама, без сјенчења и исцртавања, 
што се може тумачити и прилагођавањем мајстора штампарској техници. На њима се већ 
осјећа прожимање различитих утицаја. Око попрсја и фигура урађен је декоративан рам 
ренесансних мотива, рјешење којим се истицао цртеж и добијао утисак свечанијег изгледа. 
У каснијим издањима коришћени су и поновљени ови дрворези, поред нових, који су стилски 
сасвим различити.

Илустрацијама је изузетно богато опремљена књига Празнични Минеј. Поред понов- 
љених дрвореза из ранијих издања урађено је више од двадесет нових. Технички су дотјера- 
нији, сјенчење и шрафирање дочарава волумен, простор је назначен различитим детаљима 
у коме су фигуре у живљем и слободнијем ставу. Ове дрворезе радило је више мајстора па је 
и разлика у поступку и квалитету очевидна.

Илустрација која се стилски и ликовно разликује и издваја од свих осталих је представа 
Три мелода, дата на почетку Октоиха. На њој су приказана три светитеља — св. Козма, св. Јован 
и св. Јосиф. Има се утисак да је ову илустрацију радио или неки познати венецијански умјетник 
или је, као предложак, послужио рад неког од истакнутих ренесансних мајстора. Посебно се 
истиче портрет св. Јована који се налази у средини. Лик је наглашен, глава студиозније ура- 
ђена, чудно истакнута маркантна физиономија старца са капом у облику турбана који је био 
у моди у то вријеме у Венецији. У свему необично ово рјешење наводи на помисао да би можда 
ово могао бити лик Божидара Вуковића.
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СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА

1. Три мелода, из Октоиха штампан 1535/37. године
2. РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО, из Празничног Минеја 

штампан 1536/38.
3. Распеће, из Зборника за путнике штампан 1536.
4. БОГОРОДИЦА СА ХРИСТОМ, из Празничног Ми- 

неја. а иста се налази и у Зборнику за путнике из 
1520. и у Октоиху.

5. Св. ПЕТКА, из Празничног Минеја, а налази се и у 
Зборнику за путнике из 1520. и у Октоиху.

6. АРХАНЂЕЛ МИХАИЛО, из Празничног Минеја 
а налази се и у Октоиху. Стилски припада илустра- 
цијама из 1520. г.

7. Св. ДИМИТРИЈЕ, из Празничног Минеја, а налази 
се и у Зборнику за путнике из 1536. г. Стилски 
припада илустрацијама из 1520.

8. Св. ЈОВАН КРСТИТЕЈБ, из Празничног Минеја, 
а налази се иу Зборнику за путнике из 1536. Стилски 
припада илустрацијама из 1520.

9. Св. НИКОЛА из Зборника за путнике из 1536. г. 
Стилски припада илустрацијама из 1520.

10. Св. НИКОЛА из Празничног минеја, а налази се 
и у Октоиху, Зборнику за путнике из 1520. и Збор- 
нику за путнике из 1536.

11 Св. ИЛИЈА ПРОРОК, из Празничног Минеја.
12. Благовијести, из Празничног Минеја, а налази се 

и у Зборнику за путнике из 1520. и Зборнику за
•путнике из 1536.

13. Крштење Христово, из Празничног Минеја. Стил- 
ски припада илустрацијама из 1520. г.

14. Св. ЂОРЂЕ, из Празничног Минеја, а налази се у 
Зборнику за путнике из 1520. и у Зборнику за пут- 
нике из 1536.

15. Св. ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ, из Празничног Минеја
16. Св. ЈОВАН БОГОСЛОВ, из Празничног Минеја.

17. Св. ЈОВАН КРСТИТЕЉ, из Празничног Минеја.
18. Св. ВАСИЛИЈЕ ЈОВАН И ГРИГОРИЈЕ, из Празнич- 

ног Минеја.
19 СРЕТАЊЕ. из Празничног Минеја.
20. ПРЕОБРАЖЕЊЕ. из Празничног Минеја.
21. НЕВЈЕРОВАЊЕ ТОМИНО. из Празничног Минеја.
22. Св. САВА и Св. СИМЕОН СРПСКИ, из Празничног 

Минеја.
23. РОЂЕЊЕ БОГОРОДИЦЕ, из Празничног Минеја.
24. ВАВЕДЕЊЕ БОГОРОДИЦЕ, из Празничног Ми- 

неја.
25. УСПЕЊЕ БОГОРОДИЦЕ, из Празничног Минеја.
26. Св. КОЗМА и ДАМЈАН, из Празничног Минеја.
27. Св. ПЕТАР и ПАВЛЕ, из Празничног Минеја.
28. Св. КОНСТАНТИН и ЈЕЛЕНА, из Празничног Ми- 

неја.
29. Св. НИКОЛА и СТЕВАН ДЕЧАНСКИ, из Празнич- 

ног Минеја.
30. Св. СИМЕОН СТОЛПНИК, из Празничног Минеја.
31. Зл. КРСТ СА КРИПТОГРАМОМ, из Празничног 

Минеја.
32 АРХИЂАКОН СТЕФАН, из Празничног Минеја.
33. Крст са криптограмом из Празничног Минеја.
34. КАМЕНОВАЊЕ Св. СТЕФАНА, из Празничног Ми- 

неја.
35. ПЕТОЗАРНИ МУЧЕНИЦИ, из Празничног Минеја.
36. Св. ТРОЈИЦА.
37. ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО.
38. АБАГАРОВ УБРУС.
39. Св. ИЛИЈА, ове четири задње илустрације узете су 

из књига Вићенца Вуковића ЗБОРНИКА из 1560. 
године, јер у примјерцима Божидаревим који су 
обрађивани за изложбу нијесу сачувани.



ОРНАМЕНТИКА 
У КЊИГАМА 

БОЖИДАРА ВУКОВИЋА

Графичку цјелину декоративних елемената у издањима Божидареве штампарије одликује 
разноврсност мотива и облика и разнородност стилских својстава. Кроз форму застава и 
вињета орнаментика је имала, углавном, одређену функцију у односу на текст, да нагласи 
и одвоји важна поглавља, или да истакне садржај. Са текстом формира складну композицију 
листова, чију графичку изражајност потенцира и црвено црна штампа хармоничним односима 
површина. И на орнаментици се осјећа поступност у развоју и примјени. У првим издањима 
рјешења ових украсних елемената ослањају се на већ сличне комбинације мотива које је дало 
рукописно декоративно сликарство. Ови први облици орнаментике изведени су од двоструког 
преплета у различитим величинама. Интересантни су и карактеристични облици украсног 
мотива застава, изведени тако, да на средини остане празан простор у који је отискиван 
монограм Божидара Вуковића-БОЖ — знак за књиге из његове штампарије. Ове заставе 
понављане су више пута у свим издањима, а користили су их и његови каснији насљедници.

Каснија издања, као што је случај и са другом графиком, неупоредиво су богатија у 
избору и рјешењима разноврсних мотива орнаментике. Појављују се претежно орнаменти 
стилских особина венецијанске декоративне умјетности, мотиви и композиције које је рене- 
санса у безброј комбинација његовала и примјењивала на камену, намјештају, текстилу и 
другим материјалима. Уношењем ових нових мотива књиге су добиле савременији изглед 
и преносиле утицаје декоративне умјетности ренесансе на штампарство и друге занате.

Издвојена орнаментика из свих књига које је Божидар Вуковић штампао до 1540. 
показује богатство комбинација различитих мотива. Дата је редосљедом како се појављивала 
и развилаја у односу на године издања и према функцији као застава или вињета, или као 
орнаменат који се појављује у другим графичким композицијама.
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Код израде слова и њихове примјене, као и код других украсних мотива, осјећају се различите 
фазе у односу на године и књиге за које су рађена. Интересантно је колико су слова утицала 
на стил књига штампарије Божидара Вуковића, и како су се постепено ослобађала од руко- 
писне традиције и прилагођавала штампарству и савременијим облицима. Прикупљена из 
свих издања показују необично богатство облика. Према неким заједничким својствима могу 
се подијелити у више група. Једну групу чине најједноставнија — пуна слова која се појављују 
у првим издањима. Други облик слова су преплетни иницијали рађени од двоструке тордиране 
траке као у рукописима. Трећа карактеристична група су слова са лиснатим додацима, која 
су најчешћеупотребљавана. Од ових основних облика слова, у каснијим издањима, формирана 
су нова, богатије украшена. Иницијали постају китњасти а пуне површине испуњава урезан 
преплет или сасвим нов украс такође урезаног биљног мотива. На крајевима слова слободно 
се развијају различите варијанте лишћа и гранчица. Иницијали су овим добили сасвим нове 
облике и варијанте — рјешења која графички и стилски доноси штампарство.

Иницијали су, углавном, црвене боје. Једно слово рађено је у више варијанти, а код 
извјесних, као например иницијали П, В и Г рађени су у десет и више облика. Величина 
иницијала је различита. Најмањи су од 1,3 см, док су остали од 3 и 4 см.

Бројност и разноликост слова показује и однос мајстора који су и овим графичким 
елементима поклањали особиту пажњу и рјешавали их до најситнијих детаља.

УКРАСНА СЛОВА — ИНИЦИЈАЛИ 
У КЊИГАМА 

БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
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На овој књизи су радили са пуно 

љубави и поштовања према 
Божидару Вуковићу радници штампарије 

„Слободан Јовић“ и пуно учинили 
да књига буде још лепша.

Шталспано у 
1500 примерака

Штампа
ООУР „Слободан Јовић“, Београд, 
Стојана Протића 52.

Технички надглед
ПЕТАР РАДОСАВЉЕВИЋ

Фотослог
РАДОМИР РАДУЛОВИЋ.

Ретуш 
АЛЕКСАНДАР МАТЛАС

Повез
МИЛАН ДРАГЕЉЕВИЋ.

Офсет штампа 
САВА ОБРАДОВИЋ

Фотографија 
ПРЕДРАГ ТОНЧИЋ

Монтажа
СНЕЖАНА НЕЦИЋ

Konucma
НАТАЛИЈА СРДАЧ

ВОЈВОДА
БОЖИДАР ВУКОВИЋ.
ПОДГОРИЧАНИН ШТАМПАР ИЗ XVI ВИЈЕКА

Издавач
МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ ТИТОГРАД 
1981
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