
 



  



 



 

  

Ово издање посвећујем, мојим драгим пријатељима, који 

више нису међу нама. Нису поживјели да подијелимо радост 

свечаности поводом обиљежавања 500 година Штампарије 

Божидара Горажданина. Дали су драгоцијени допринос 

очувању и афирмацији културно-исотријског наслијеђа и 

пројекту „Обнова Сопотнице“. 

Дугујемо искрену  захвалност, др.прим.офт. Вељу Гиговићу 

и проф. др. Драгану Бараћу, мада је, за њихов однос према 

нашем Завичају, блиједа ријеч хвала. 

Аутор 



 

 

 

 

 

 

За сјећање и спас од заборава 

500 ГОДИНА ШТАМПАРИЈЕ 

БОЖИДАРА ГОРАЖДАНИНА 1519-2019 

Приредио: Миломир-Мимо Тамбурић 

 

Ново Горажде 2019 
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Брошура се издаје у години обиљежавања 500 година од 

оснивања Штамарије Божидара Горажданина, уз 

благослов Митрополита дабробосанског  г.Хризостома. 
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500 ГОДИНА ШТАМПАРИЈЕ БОЖИДАРА ГОРАЖДАНИНА 1519-2019 

 
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. 

                    (Проф.др Драган Бараћ) 

 

Почела је година великог јубилеја! 

Прије петстотина година, од 1519.године, при цркви коју је 

подигао Херцег Стефан Вукчић Косача средином 15. вијека 

(1446. године) у Доњој Сопотници крај Горажда/ данас Ново 

Горажде, почела је са радом штампарија Божидара Љубавића 

- Горажданина и синова му Ђурaђа и Теодора - прва 

ћирилска штампарија на просторима Босне и Херцеговине 

(друга на Балкану – послије Макаријеве у Зети 1494. и прва 

щтампарија у Турској империји). 
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Штампарија Божидара Горажданина и синова, најстарија и прва културна институција у Херцеговини, свиједочи 

да су Срби знали да прихвате нове цивилизацијске и културне тековине и да их искористе на најбољи начин. 

 

Подвижничка дјела - издања три књиге  на српском језику и писму - Горажданске штампарије Божидара 

Горажданина, оставила су трајан биљег у историји српске писмености и културе, подаривши покољењима три 

значајне и лијепе књиге: Служабник (Литургија) 1519, Псалтир с последовањем 1521. и Молитвеник. (Требник) 

1523. године. 

 

                       

           Служабник (1519.)      Псалтир (1521.)                   Молитвеник (1523.) 
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Тако је поред духовног пламена који је засијао изградњом овог храма у долини Дрине, засијао још један – 

културни, спајајући се у вјечиту ватру која је озарила и означила тај Храм и те Књиге као историјски 

светионик духовног и културног сјаја за сва времена. 

 

Педесет година послије генијалног Гутенберговог проналаска, српске штампарије започињу да умножавају 

књиге  из библијске књижевности. Најпопуларније, старозавјетне књиге – псалтире и новозавјетне – јеванђеља, 

служабнике и молитвенике умножаване су у готово свим српским средњовјековним штампаријама, од Цетињске 

1494, преко штампарије Божидара Вуковића у Венецији 1519, штампарије Божидара Горажданина у Горажду 

1519, Рујанске штампарије 1536, Грачаничке 1539, Милешевске 1544 и 1557, Београдске 1552  до Мркшине 

штампарије 1552. године. 

Обадвије херцеговачке штампарије, и горажданска и милешевска, потекле су из Венеције, тада највећег центра 

штампарства у Европи. Штампарија Божидара Горажданина је, при том, наставила своју мисију у Трговишту у 

Румунији обиљежавајући тако једну нову културну трансверзалу у 16. вијеку на релацији Венеција-Горажде-

Трговиште. По томе се штампарија Божидара Горажданина разликује од свих других средњовјековних српских 

штампарија. 

Интресантно је поменути, када су прве штампарије основане по другим словенским и европским земљама. 

Прва штампарија у свијету основана је у Њемачкој 1445.године 

У осталим земљама основане су у: 

 

  

  

• Италији 1464, 

• Пољској 1465, 

• Чешкој1468, 

• Француској 1470, 

• Швицарској1470, 

• Угарској 1472, 

• Финскојк 1472, 

• Норвешкој 1473, 

• Шпанији 1474, 

• Белгији 1476, 

• Енглеској 1480, 

• Бечу 1482, 

• Шведској 1483, 

• Данској 1490, 

 

• Цетињу 1494, 

• Хрватској (у Сењу) 1494, 

• Румунији 1508, 

• Горажду 1519, 

• Ријеци 1530, 

• Београду 1552, 

• Русији(Москва) 1563, 

• Чаковцу 1572, 

• Љубљани 1576, 

• Загребу 1664, 

• Турској 1725, 

• Дубровнику 1783, 

• Грчкој 1817, 

• Бугарској 1828. 
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Божидар Горажданин, који се највјероватније, крајем друге деценије 16. вијека старао о манастиру при храму 

светог Великомученика Георгија, је почетком 1519., а могуће и 1518. године, послао у Венецију своје синове 

Теодора јеремонаха из  Милешеве и брата му презвитера Ђурађа да изуче штампарски наук. 

У поговору Служабника, прве књиге те штампарије, који је завршен 1.јула 1519. године,стоји: 

“И потрудих се ја Ђурађ Љубавић јадни на ово дјело за свете и божанствене цркве и с мојим братом 

калуђером Теодором, а повеленијем нашим старцем и родитељем Божидаром Горажданином кон (код) 

великог архијереја Христова Саве српског, који је у Милешеву“. 

 

Ђурађ Љубавић умро је у току рада у Венецији, 2.марта 1519. године и започети посао морао је сам да заврши 

јеремонах Теодор. У име презвитера Ђурађа његов брат Теодор сачинио је поговорно Мољеније у Служабнику. 

Мољеније Теодора Љубавића је по Ђорђу Трифуновићу прво наше штампано умјетничко дјело које враћа 

живот српској средњовјековној књижевности (Зборник -11 Музеја примењене уметности, Београд 1967.). 

По мишљењу Дејана Медаковића (Графика српских штампаних књига 15-17 века, Београд 1958.) књиге из 

Горажданске штампарије спадају у најбоља остварења наше старе штампе. 

О оригиналности књижевног рада Теодора Љубавића сачуваних у форми „записа“ и графици у књигама 

горажданске штампарије, бавићу се детаљније у посебном излагању. 

 

 

 

 



50 година штампарије Божидара Горажданина 
 

[11] 

 

КЊИГЕ ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 1519-1523  
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Служабник гораждански 
 

Служабник, штампан 1519. године, је литургијар који садржи 

службе: вечерње, јутарња и литургије Јована Златоуста и 

Василија Великог. Ова књига је штампана на 1/4 табака, у 

средњем формату у 19 редова, има 12 свешчица, 101 

штампани лист. Графички су занимљиви иницијали, са витком 

и елегантном фигуром слова, која је украшена додатним 

орнаментом. Сигнатура је као и у црнојевићким књигама: 

нумеришу се само табаци на првој и последњој страни 

свешчице, ћириличним словним бројевима. 

Служабник је до сада идентификован у 8 библиотечких 

збирки (Музеј Српске православне цркве (СПЦ), Народне 

библиотеке Црбије (НБС), Манастир Никољац, НУБ 

Љубљана, Државни историјски музеј у Москви, Шафарикова 

збирка у Прагу, Руска национална библиотека и Ризница 

манастира Хиландар) у свега 15 некомплетних примјерака. 

О мјесту штампања Служабника постоје различита мишљења и не зна се поуздано да ли је завршен у Венецији 

или у Горажду. 

У колофону Служабника Теодор Љубавић је записао: “Почеше се сије светије књиги глагољемије Литургиа, 

повељенијем мојим старцем и родитељем Божимдаром Горажданином. Труди же се о сем смерни мних и 

свештеник Теодор.“ 
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Псалтир гораждански 
 

Књига је штампана 1521. године у средњем формату на ¼ 

табака, и имала је 44 свешчице са 352 листа. Сигнатура табака 

иста је као у Служабнику горажданском. Књигу јеремонах 

Теодор није завршио уобичајеним поговором, него је прије 

закључне биљешке о времену и мјесту штампања Псалтира 

додао и три записа. Најзанимљивији је трећи запис, у којем 

ријечито и сликовито свједочи о турском освајању Београда и 

похари Срема 1521. године. Књига је карактеристична по 

разноликости иницијала. Графичка опрема је у духу 

рукописне традиције изузев једног ренесансног детаља 

заставице за коју Дејан Медаковић тврди да је ту посредством 

Цетињског октоиха. Псалтир је такође ријетка књига. 

Псалтир је завршен 25.октобра 1521. године. Идентификован 

је у фондовима 7 библиотека (Архив САНУ, Музеј СПЦ – 

Грујићева збирка, Библиотека Матице српске, Библиотека Пећке патријаршије, Шафарикова збирка у Прагу, 

Манастир Крка (једино има запис о турском освајању Београда), Санк Петерсбург, Руска национална 

библиотека). На жалост није познат ни један потпун примјерак. 

У колофону Псалтира назначено је да је штампан  „при храму св. Великомученика Георгија на реци Дрини“. 
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Молитвеник гораждански 
 

Молитвеник (Требник) је из 1523. године. Молитвеник је 

последња књига из штампарије Божидара Горажданина. И ову 

књигу је штампао јеремонах Теодор Љубавић. У штампању 

му је помогао ђакон Радоје. У поговору Молитвеника 

наведено је да су форме, односно слова, прибављена из 

Венеције и да је ова књига одштампана при храму светог 

Великомученика Георгија у мјесту Горажде на ријеци Дрини 

("Почеше се сије светије књиги глагољемије Молитвеник, 

при храму светого великомученика Христова Георгија, 

в'месте Горажде на реце Дрине"). 

Штампање је довршено 21. октобра 1523. године. Требник је 

штампан на ¼ табака, имао 37 свешчица, по 22 реда на 

страни, укупно 296 непагинираних листова. Шафарик помиње 

и друго издање овог Требника. 

Молитвеник је ријетка књига. Једини потпунији примјерак из Букурештанске Синодалне библиотеке описао је 

руски научник Е.Љ.Немировски. 

О самој штампарији не постоје други подаци осмим оних који се могу наћи у записима и текстовима самих 

штампара. Они су једини аутентични извори. 
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ 

ГОРАЖДНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523  
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Горажданској штампарији  - најстаријој штампарији у Босни и Херцеговини, у науци је неоправдано посвећено 

мало пажње. 

Једини поуздан, трајан и драгоцијен извор о овој штампарији су књиге штампане у њој.   

Одавно  се осјећала потреба за истраживањима, каја треба, са различитих аспеката, да покажу њену улогу на 

ширењу ћириличке књиге и штампарства у раној фази примјене те нове технологије. 

Горажданска штампарија је још почетком 16. вијека 

повезивала културе, књижевност и умјетност Венеције у 

Италији, Горажда у Херцеговини и Трговишта у 

Румунији. 

Године 2003., након завршетка радова на обнови, у рату 

(1992.г.) спаљене и разорене цркве,  започеле су 

активности на реализацији научно-истраживачког 

пројекта "Горажданска штампарија и њено мјесто у 

српском и румунском штампарству и значај за 

ћириличко штампарство 16. вијека".  

 

У периоду 2003-2009.године, уз много труда и много 

проблема у обезбјеђивању архивске грађе и 

финансијских средстава, реализован је 

научноистраживачки пројекат о Горажданској 

штампарији. 
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Пројекат су реализовали Народна библиотека Србије и Филозофски факултет у Источном Сарајеву у сарадњи са: 

•   Српском академијом наука и уметности, 

•   Библиотеком Матице српске, 

•   Богословским факултетом у Београду и 

•   Музејом Српске православне цркве 

Пројекат обухвата више научних области: 

•   наука о књизи (историја књиге историја штампарства, библиографија),  кодикологија,   наука о језику и 

     наука о књижевности. 

Ово мултидисциплинарно истраживање требало је да покаже право мјесто ове штампарије у култури прве 

половине 16. вијека и укаже на њен допринос ширењу ћириличке штампе на релацији Венеција–Горажде–

Трговиште.  

Оригиналност истраживања огледа се у цјеловитом, уједначеном палеографском опису горажданских књига по 

методологији Археографског одјељења Народне библиотеке Србије. 

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

У оквиру пројекта извршена су обимна библиографска истраживања и идентификација издања Горажданске 

штампарије у земљи и иностранству. Идентификовано је и сређено 600 библиографских јединица о издањима 

горажданске штампарије у земљи и 47 у иностранству. Истраживана је архивска грађа и фондови појединих 

библиотека. Посебно су истражени фондови и збирке у: 

• Библиотеци Св. синода Румунске православне цркве у Букурешту, 

• Народној библиотеци Србије, 

• Музеју српске православне цркве у Београду, 

• Библиотеци манастира Хиландара, 

• Библиотеци и архиву Српске академије наука и уметности у Београду, 

• Библиотеци Матице српске у Новом Саду. 
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Истраживање је обухватило оснивање, рад и издања Горажданске 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 мјесто и улога горажданских књига у литургичкој књижевности као и у књижевности у 

Босни и Херцеговини у 16. вијеку. Истражени су и описани водени знаци на папиру и повез горажданских књига. 

Исцрпно је изложена историографија књига Горажданске штампарије од најранијих радова до новијег времена. 

Изнесени су и коментарисани сви проблеми око идентификације издања књига. Различита, често погрешна 

тумачења података из књига стварала су забуне о личности издавача и штампарима, а понајвише о нетачно 

наведеним годинама штампања. Истовремено су евидентирани сви примјерци из литературе и дати кратки описи 

и историјат сваког примјерка. До сада је сачувано непотпуних примјерака или фрагмената у мањем броју: 

Служабника 25, Псалтира 10 и Молитвеника 5. 

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 савјетник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; 

• Катарина Мано-Зиси, археограф савјетник Археографског одјељења Народне библиотеке Србије, Београд; 

• мр Душица Грбић, библиотекар савјетник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; 

• мр Катица Шкорић, библиотекар савјетник библиотеке Матице српске, Нови Сад; 

• Радоман Станковић, археограф савјетник Археографског одjељења Народне библиотеке Србије, Београд. 
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Резултат овог пројекта је зборник радова под насловом Горажданска 

штампарија, у коме су својим радовима компетентни истраживачи 

посветили дужну пажњу првој штампарији у Херцеговини, која је 

радила при цркви Светог Георгија на Дрини код Горажда почетком 

треће деценије 16.вијека. Овим радовима је знатно попуњена 

празнина у историји старог српског штампарства, исправљене су 

многе  грешке, саопштена нова научна сазнања, а умањена је и 

празнина због недостатка монографије. 

Комплет садржи  и три фототипске књиге: Служабник (Литургија) из 

1519, Псалтир с последовањем из 1521. и Moлитвеник (Tребник) из 

1523. године. 

У припреми фототипског издања примјењена су искуства и 

препоруке Одбора за фототипска издања Српске академије наука и 

уметности, Народне библиотеке Србије и Матице српске. Пошто не 

постоји ниједан цјеловит примјерак, све три књиге морале су да буду 

реконструисане на основу очуваних али некомплетних  примјерака. 

Комбиновањем већих цјелина из једног примјерка и допуњавањем из 

других примјерака, употпуњене су све три књиге. Настојало се да се 

текст сваке књиге представи у цјелини. На тај начин је реконструисан 

у потпуности само Служабник (Литургија), док су Псалтир с 

последовањем и Молитвеник остали без по два листа. 
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У свакој књизи је наведено који су примјерци коришћени 

за реконструкцију са подацима о припадности збирци, 

сигнатурама и броју листова. Због различите очуваности, 

патине и оштећења појединих примјерака дошло је до 

изјвесне неуједначености, која је ублажена поступком 

електронске монтаже и одвајања боја вјерних данашњем 

изгледу сачуваних примјерака. 

Књиге су штампане у сразмери 1:1, потпуним преслика-

вањем оригинала. 

У горажданским књигама није примјењена пагинација, што 

је иначе уобичајена пракса код средњовјековних штампара. 

Гораждански штампари су остали трајно привржени 

изворној српској рукописној традицији.  

 

Нумерисане су 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. 
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СВЕЧАНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКОГ  ПРОЈЕКТА  

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523. 
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Свечана представљања издавачког пројекта одржана су 2009.године, на 490-ту годишњицу од почетка рада 

штампарије Божидара Горажданина у:  

• Београду, 12. маја 2009. Свечана сала САНУ, 

• Источном Сарајеву, 22.маја 2009., 

• Новом Горажду, 11. јула 2009., у Порта храма Светог Ђорђа и 

• Канади (Ватерло, Кичинер и Милтон), 14-19.новембра 2009. 

Подсјетимо се неких порука из бесједа изречених на тим промоцијама. 

 

 

Небојша Брадић, министар културе Србије: 

У временима када се залажемо за поштовање и 

разумевање народа и њихових култура –пред собом 

имамо издање које указује на дужину историје наше 

културе, издање с којим можемо да се обратимо 

јавности у земљи, а пре свега оној у иностранству. 

Фототипско и електронско издање књига 

горажданске штампарије представља узоран пример 

очувања и промовисања српске културе и баштине и 

улог културног капитала који надилази оквире 

националне културе, историје, језика и идентитета.  

Подсећајући да су Срби својевремено одмах следили 

Гутенбергову револуцију, Брадић је рекао да су исто 

тако данас партнери у Еуропеани и Светској 

дигиталној библиотеци. 
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Проф. Славко Топаловић: 

 

Послије скоро 500 година Свете књиге враћају 

се у свој ужи Завичај и признаје се право 

светковине просторима који настоје око 

тога да се духовност као универзална ознака 

људског постојања уздигне и постане брана 

варваризму чији смо, нажалост, свједоци, 

жртве, а понекад и саучесници, што је 

одређено нашим прецима и нашим 

потомцима. 

Коначно наши крајеви имају највишу 

вриједност према којој се управљају – ове 

Свете књиге, не само као религијску 

категорију него ознаку онога што одређује смисао људског постојања, што му даје неслућене снаге 

трајања и одржавања цивилизације. 

Вјерујемо да смо у мисији стварања првих зрнаца светилишта знања, писмености, мисаоности, 

духовности, човјекољубља и истинољубља, стрпљења и праштања. 

Стога сви ми у овим нашим интелектуалним и духовним заједницама хоћемо да поштујемо и градимо 

поменуте вриједности, ма колико звучале утопијски. 

То је кључ наше будућности и нашег спасења. 
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Проф.др. Бранко Летић: 

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. 

Зато се судбина српског народа у периоду ропства и мерила понајвише судбином „књиге" и богомоља као 

светилника из којих је вековима зарила светлост.  
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Катарина Мано-Зиси, археограф, приређивач издања:  

 

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. 

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. 
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Tреба напоменути 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. 

У турско доба, 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 могао 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.  
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Проф.др. Драган Бараћ, Руководилац научно-истраживачког пројекта и одговорни уредник: 

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. 

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. 

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. 

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. 



50 година штампарије Божидара Горажданина 
 

[28] 

 

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. 

 

 
 

 

 



50 година штампарије Божидара Горажданина 
 

[29] 

 

 

Мислим да је умјесно ово излагање о Горажданској штампарији, поводом 500 година њеног постојања, завршити  

поруком, са промоције у порти цркве светог Ђорђа, 11.јула 2009.године, из поздравног писма Управника 

Народне библиотеке Србије, Сретена Угричића: 

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

несавремености, запуштености и подразумевања. 

Захваљујући се свима који су овај подухват помогли, г-дин Угричић  је нагласио: 

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, Псалтир из 1521. и Молитвеник из 1523. ту, оживљени и опипљиви, доступни свима, 

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! 
 

 

 

Приредио: Миломир-Мимо Тамбурић 

Јануара 2019.године 
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