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Сажетак: Посебно место у богатој заоставштини српске културне 
баш ти не заузима војвода Божидар Вуковић. Свестрано образован, и актив ни 
друштвено-политички чинилац, остао је упамћен по доприно су у развоју 
српског штампарства и ширењу српске културе. Оснивањем штампарије 
у Венецији почетком XVI века постаје настављач културне и просветне 
традиције српске писане речи али на нов начин. Благодарећи њему, Венеција 
постаје центар српског штампарства јер се одавде нова вештина у штам-
парству преноси даље. Највећа заслуга војводе Божидара Вуковића је што је 
српску штампану књигу увео у опште токове европске културе.
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Увод

Историја штампарства сеже у далеку прошлост, јер се код многих 
народа старог доба може пронаћи нека врста примитивне штампарске 
пресе (Furunović, 1996: 1924). Још у vI веку Кинезима је била позната 
вештина израде папира и штампања књига, а неколико векова касније ти 
њихови проналасци долазе у Европу (Furunović, 1996: 1915). 

У Србији, у време деспота Стефана Лазаревића наилазимо на пр-
ви помен штампе. У те сврхе је употребљавана нека врста примитивне 
пресе у облику дрворезаних икона (Furunović, 1996: 1919). Гутенбергов 
проналазак омогућио је брзо умножавање књига најпре црквених, потом 
и световних. Убрзо је прихваћен у већем делу Европе, а у наше крајеве 
долази захваљујући Ђурађу Црнојевићу.

Када је реч о настанку српског штампарства потребно је нагласити 
да је оно настало у веома тешким историјским приликама, пред пад по-
следње слободне српске територије под турску окупацију (Ивић и Пе-
шикан, 1994: 137-145). У таквим околностима, мисија штампарства схва-
ћена је као отпор духовном ропству и одржавања националне и духовне 
самосвести. Из тог разлога су штампане само богослужбене књиге. Прва 
штампарска преса долази у нашу земљу са Запада Европе заслугом Ђу-
рађа Црнојевића, господара Зете (Pejanović, 1952: 6). Он је у Венецији 
1493. године набавио штампарску пресу са алатом, и исте године је отво-
рио штампарију на Цетињу. Врло је интересантно да су слова, матрице, 
опрема и илустрације књига израђивани на Цетињу. Аника Сковран је 
мишљења да је „Црнојевића штампарија имала меценатско феудални 
карактер. Попут Медичија и других племића-мецена на Западу тога вре-
мена, владар Зете, желео је да уздигне културу и осиромашене и опља-
чкане цркве снабде књигама” (Сковран, 2002: 27). Благодарећи томе што 
је цетињске штампаре успешно предводио монах Макарије, штампарија 
је у периоду од 1494. до 1496. године објавила пет књига на српскословен-
ском језику (Шумаревић, 1936: 12). То су: Октоих I и II 1494. године, Псал-
тир са последовањем 1495. године, Требник и Четворојеванђеље 1495/1496. 
године. Књиге цетињске штампарије биле су веома цењене због лепоте 
штампе и ренесансног украса, као и иницијала. 

Услед турске окупације и престанка рада штампарије, књиге су 
поново умножаване преписивањем (Сковран, 2002: 28). Ђурађ Црноје-
вић емигрира у Млетке и тиме је завршен значајан период у државном, 
политичком и културном животу тог последњег слободног дела српске 
земље. Монах Макарије и његови штампари, покупивши штампарски 
алат, расули су се по свету (Шумаревић, 1936: 13). Ипак, падом Цетиња 
српско штампарство није престало да постоји већ је морало да потражи 
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уточиште ван српских земаља. „Мисија штампања православних књига 
настављена је најпре у румунским војводствима, првенствено у Влашкој. 
Тамо је почев од 1507. године штампар Макарије, вероватно онај исти 
са Цетиња, штампао црквене књиге бугарске редакције – која се упо-
требљавала у Румунији.” (Ивић и Пешикан, 1994: 137-145)

Убрзо се центар српског штампарства привремено премешта у Ве-
нецију, где је почетком xvI века деловала штампарија војводе Божида-
ра Вуковића. Он је у Венецији штампао известан број црквених књига, 
а његово дело наставио је његов син Вићенцо. Многи штампари који су 
радили у његовој штампарији преносили су нову вештину штампања 
даље, тако да су неки благодарећи стеченом знању поново покренули 
штампарије у окупираној Србији. 

1.ЖивотописБожидараВуковића 
доотварањаштампаријеуВенецији

Божидар Вуковић, необична личност широке културе и образовања, 
стицајем околности више векова је био заборављен, све док почетком 
xIx века интересовање за његово стваралаштво није подстакао Доситеј 
Обрадовић који је први писао о њему (Обрадович᾽, 1803: 7). Историча-
рима је још увек мање познат живот и рад Божидара Вуковића до одласка 
у емиграцију. Постоје извесни подаци у његовим тестаментима који су 
сачувани до данас (Вујошевић, 1981). Познато је да је рођен око 1460. 
године у Ђурићима код Подгорице у племићкој породици. Претпоставља 
се да је био високи државник – логотет, односно главни писар и руко-
водилац Државне канцеларије на двору Ивана Црнојевића на Цетињу 
(Furunović, 1996: 1936). 

Ипак, о његовом животу у Венецији сачувано је довољно историјске 
грађе из које се може сагледати његов живот и његова делатност. Након 
турске окупације Цетиња, Божидар Вуковић са братом Николом напу-
шта Зету и одлази на територију Венеције која је у то доба за Србе пред-
стављала најзападнију границу. Тамо је ступио у брак са Аполонијом 
della vechio, са којом је добио четворо деце: сина Вићенца и ћерке Мари-
ну, Јелену и Луцију (Вујошевић, 1981). У званичним документима у Ве-
нецији Божидар Вуковић води се као Dionissio della vechia. Према наво-
дима Мирослава Лазића, у новој средини Божидар Вуковић се „истицао 
и као веома успешан трговац, који је развио комерцијалну мрежу широм 
југоисточне Европе и Леванта тргујући највише тканинама и зачинима“ 
(Лазић, 2018: 18). 
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Иако у емиграцији, Божидар Вуковић никада није прекидао везе са 
отаџбином, јер је његова бројна родбина живела у Подгорици, Котору и 
Скадру, а морао је и да води рачуна о имању које се налазило у Подгори-
ци, Бару и Скадру (Вујошевић, 1981). 

2.ОснивањесрпскештампаријеуВенецији

Почетком xvI века Венеција је била центар штампарства у Европи, 
јер се тад у њој налазило неколико стотина штампара. Тада је то био уно-
сан посао, па су ту штампане књиге на језицима разних народа. „Била 
је то погодна средина да се у њој настави штампање српских књига”, 
примећује Милан Милутиновић (Милутиновић уред., 1984: 19). По при-
меру Ђурађа Црнојевића, угледни грађанин Венеције Божидар Вуковић 
оснива штампарију. Зашто се Божидар Вуковић одлучио на ово, можемо 
видети из предговора Минеја штампаног између 1536. и 1538. године. Ту 
стоји: „Увидјев да је све у овом животу сујетно, краткотрајно и пролазно, 
изабрах колико сам могао умом постићи, оно што ће служити просвјећи-
вању и сјају светих цркава“ (Вујошевић, 1981). Вуковић је употребио 
своја средства и 1519. године покренуо штампарију која је представљала 
својеврсни наставак рада цетињске штампарије. Његова штампарска и 
издавачка делатност трајала је двадесет година. Рајка Вујошевић наводи 
да су прве године искориштене у формирању и оспособљавању штампа-
рије. Његов први штампар био је монах Пахомије из Ријеке Црнојевића 
(Вујошевић, 1981). 

Према наводима Војислава Ј. Ђурића, Вуковић се осим штампарске 
делатности појављује и као ктитор икона (Ђурић, 1961: 55). „Од до сада 
познатих икона сачувана је икона Христа Нерукотворени образ, која се 
налази у Народном музеју у Београду. Сликана је са обје стране. [...] Дру-
га позната икона је Тајна вечера коју је цркви св. Ђорђа грчког у Венецији 
поклонио Божидар Вуковић.” (Вујошевић, 1981)

Божидар Вуковић је непрестано био у контакту са монаштвом ма-
настира покрај Скадарског језера и манастира Милешева одакле је при-
бављао старе рукописе које је касније умножавао у својој штампарији. 
Због тога су његове књиге „тесно везане за рукописну литературу коју 
је понео са собом из манастирских скрипторија на Скадарском језеру. 
Рукописи су, осим садржајем, утицали и својим изгледом на штампа-
ну књигу” (Милутиновић уред., 1984: 19). Благодарећи његовом труду 
и квалитетним црквеним помагачима, ускоро је попуњена велика пра-
знина настала гашењем цетињске штампарије (Ћоровић, 2003: 424). Ње-
гове књиге дистрибуиране су не само по српским храмовима и мана-
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стирима где су имале јаког утицаја, већ и другим крајевима Европе, чак 
све до Балтика (Петковић, 1986: 85). Многобројне податке о Вуковићу и 
његовим штампарима који су у то време радили можемо пронаћи у пред-
говорима и поговорима његових књига, што је у то време била новина. 
Колико је схватао озбиљност штампања богослужбених књига видимо 
из пасуса поговора који се понављао у сваком издању, а који гласи: „... 
Молим и преклињем појце или стихологце (читаоце) или преписиваче, 
ако буде нешто погрешно да исправе, и нас који смо се о овом труди-
ли, благослове, а не куну, јер није писао Свети Дух нити анђео, већ рука 
грешна и овоземаљска и душа измучена јадна и грешна.” (Вујошевић, 
1981) Једина његова књига која није садржала поговор јесте Молитвеник-
Требник из 1539. године, а разлог је тај што је био на самрти. 

Божидар Вуковић је сматрао да се српски народ може одржати и под 
најтежим политичким околностима само ако држи до своје културе, 
националног идентитета и вере. Зато се трудио да ширењем својих књи-
га одржи веру српског народа. Имао је жељу да штампарију пренесе у 
отаџбину, што можемо видети из предговора Празничног минеја: „Међу 
народима много је војни, и велико је сатирање хришћана од Исмаилића-
на, због наших грехова. Стога и би наше кашњење у западној земљи ита-
лијанској, у великој јереси римској. Не могавши остати у својој отаџби-
ни, због великог исмаилићанског злостављања, као што и раније рекох 
у другим књигама које сам одштампао, (одлучих) да однесем ову штам-
парију у отаџбину. Због тога молим Господа Бога и Његову Пречисту Ма-
тер да ми помогну да завршим посао, и потом, ако буде Божија воља, 
мислим да ову штампарију однесем у своју отаџбину, еда би кога Бог, 
после моје смрти, изволео изабрати да се стара о божанским црквама, 
да би надокнадио, уколико буде Божија воља, недостатак светих књига, 
чији су број смањили јеретички народи” (Лазић, 2013: 61). Међутим због 
стицаја околности касније је одустао од те своје замисли. Књиге из своје 
штампарије достављао је монасима преко Котора и Дубровника (Ковија-
нић, 1986: 173). 

Паралелно са овом, основана је и друга важна грана српског штам-
парства у Горажду, коју је водио Божидар Љубавић (Pejanović, 1952: 7), а 
која је касније пренесена у Румунију. У окупираним српским земљама 
осим ове у Горажду, радило је и неколико манастирских штампарија: 
Рујно, Грачаница, и Милешева, као и штампарије у Београду и Скадру. 
Последња је била у Мркшиној цркви код Ваљева, коју је водио монах 
Мардарије, раније штампар у Београду (Ћоровић, 2003: 424).
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3.ИздањасрпскештампаријеуВенецијиод1519.до1539.године

Војвода Божидар Вуковић штампао је у Венецији следеће књиге: 
Служабник и Псалтир са последовањем и часловцем, 1519. и 1520. године. 
Потом настаје пауза до 1536. године, када је издао Зборник и Молитве-
ник. Након тога излазе из штампе: Октоих петогласник, 1537. године, 
Минеј (празнични), 1538. године, и Молитвеник-Требник, 1539. године 
(Furunović, 1996: 1944; Фин, 2012: 84). Осим ових књига, штампао је и Аз-
букион из кога су се српска деца учила писмености у манастирима, који 
су тада имали улогу школе (Алексић, 2018: 45).

Значајно место у библиотечкој грађи Народне библиотеке Србије 
несумњиво припада старим штампаним књигама. Према наводима Ми-
рослава Лазића, од штампаних српскословенских издања „највећи део 
Збирке чине књиге објављене у Венецији, пре свега издања Божидара Ву-
ковића и његовог сина Вићенца” (Лазић, 2015: 157). Од издања Божида-
ра Вуковића данас се у Народној библиотеци Србије у Београду чувају: 
Молитвеник (1538-1540), Молитвослов (1536), Октоих петогласник (1536-
1537), Псалтир са часловцем (1520), и Служабник (1519) (Ђурић уред., 
1973: 247-248; 294; 340; 385). На крају, морамо се сложити са мишљењем 
Божидара Шекуларца да су Вуковићева издања, чији је прототип била 
рукописана књига, у великој мери „утицала да се створи посебан стил 
штампе код нас. Ова издања могу се сматрати за остварења која могу 
стајати упоредо са најбољим остварењима у другим областима наше 
умјетности онога времена” (Шекуларац, 1986: 148).

4.ГрафичкарешењаВуковићевихштампанихкњига 
као уметничка остварења

Да су тачни наводи Слађане Алексић да је у средњовековној есте-
тици „уметнички феномен у самом бићу, лепота у вербалном и ликов-
ном испољавању као производ творачког акта којим је формиран и којим 
постоји свет” (Алексић, 2018: 41), можемо да запазимо у штампаним 
издањима Вуковићевих књига. У поговору Служабника из 1519. године 
стоји: „Треба, дакле, онај који чита умјетничко дјело да га искрено при-
ма и корист да нађе душе. Чак и мала, случајна несмотреност наноси 
велику штету” (Вујошевић, 1981). Рајка Вујошевић наводи да је Вуковић 
„свестран, ренесансних амбиција, првенствено окупиран умјетничким 
стварањем, уз сталну бригу за свој поробљени народ и опстанак правосла-
вља кроз културне и духовне потребе” (Вујошевић, 1981). Све књиге које 
је штампао по садржају су спадале у најужу црквену литературу, а као 
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образац за илустрацију његових штампаних књига послужиле су иконе 
из храма Св. Георгија у Венецији. „Тако су његове књиге путем илустра-
ција током xvI и xvII века постале нека врста уметничких приручника 
са предлошцима из којих су сликари преузимали ликовна решења” (Ско-
вран, 2002: 30). Познато је да су српске предлошке прихватали у руској 
средини (Петковић, 1986: 85). Такође је запажено да су многа графичка 
решења Вуковићевих књига имала знатан утицај на поједина сликарска 
остварења у периоду од xvI до xvIII века (Вујичић, 1986: 107). Осим 
тога, илустрације Божидара Вуковића извршиле су утицај на разне гране 
примењене уметности у Срба попут илуминирања рукописних књига, 
златарства, уметничког веза и других (Вујичић, 1986: 107-108).

Осим што је штампао књиге, Вуковић је изливао и слова која су кас-
није отпремана у отаџбину ради штампања нових књига. У његовим 
издањима запажа се „љепота, јасност и лакоћа текстова. [...] Разговјет-
ности слова одговара њихов правилан међусобни размак, прави редови 
и правилан размак између њих. Ови текстови представљају врхунац он-
дашње штампарске вјештине” (Шекуларац, 1986: 134). Слађана Алексић 
наводи да су многи примерци Вуковићевих књига, по узору на тадашњу 
италијанску књигу, „рађени на пергаменту, са богатом орнаментиком, 
ручно рађеним минијатурама, пажљиво сложеним текстом, а слике све-
титеља бојене руком и позлаћиване. Као узор израде високог квалитета 
наводи се Вуковићев Октоих петогласник” (Алексић, 2018: 45).

Као штампар, Вуковић је био веома практичан јер је мислио на све. За 
путнике је штампао књиге мањег формата и ситнијег слога (Милутино-
вић уред., 1984: 19). Он јесте био иницијатор и творац издавачке политике, 
али своја издања није припремао сам, већ је уз њега стајао искусни тим 
штампара захваљујући коме су његова издања постала права уметничка 
остварења. 

5.Друштвено-политичкиангажманБожидараВуковићаисмрт

Благодарећи публикованим изворима у домаћој историографији 
можемо видети да је војвода Божидар Вуковић био више од штампара и 
издавача црквених књига, већ је имао и значајну друштвено-политичку 
улогу јер је био активни учесник (Лазић, 2018: 17; 33). 

Време у које је штампао своје прве књиге везано је и за његове дру-
штвене активности: године 1519. постао је члан грчког Братства Св. Геор-
гија (Сковран, 2002: 28) које се бори за заштиту сиромашних сународни-
ка и за то да им се као странцима дозволи могућност да исповедају пра-
вославну веру (Фин, 2012: 80). Године 1527. изабран је за члана Управног 
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одбора Братства, а у периоду од 1536. до 1539. године био је председник 
тог Братства (Сковран, 1977: 78-85). Оданост православљу показао је и у 
време када се градио храм Св. Георгија у Венецији, за који поручује пла-
нове за изградњу (Сковран, 2002: 28). 

Ипак најважније његово друштвено-политичко ангажовање било 
је почетком тридесетих година xvI века када се ставио у службу тајне 
дипломатије хабсбуршког двора (Лазић, 2018: 21). За заслуге према Све-
том римском царству и цару Карлу v, проглашен је „племићем Свете Ла-
теранске палате, Царског двора и Империјалног већа” и добија војводску 
титулу (Миловић, 1986: 17). Његове политичке амбиције достигле су вр-
хунац у време Клишког рата (1537-1540), када је уз царску помоћ хтео да 
ослободи древну српску престоницу Скадар. Такође, желео је да се стави 
на чело покрета за ослобођење Србије и очекивао да му цар Карло v до-
дели титулу деспота, као и да обнови националну црквену организацију 
уз помоћ смедеревског митрополита Павла који се прогласио српским 
патријархом (Лазић, 2018: 17; 26-27). Међутим, политичке околности 
нису му биле наклоњене. 

Не успевши да свој политички циљ спроведе у дело, и већ наруше-
ног здравља умире 1539. године у Венецији. По сопственој жељи његови 
земни остаци пренети су у отаџбину и сахрањени у манастиру Старчева 
Горица (Вујошевић, 1981). Његов син Вићенцо преузео је штампарију и 
наставио његово дело.

Закључак

Стварањем центра српског штампарства у Венецији почетком xvI 
века, војвода Божидар Вуковић допринео је развоју српског штампарства 
тако што је успео да створи услове за нови начин рада у развоју српске 
књиге. Његова највећа заслуга је што је увео српску књигу у опште токове 
европске културе. Своје књиге је стилски обогатио новим ликовним еле-
ментима, што је снажно утицало на ликовни израз каснијег облика и 
изгледа штампаних књига. То се види и по томе што су његове књиге и 
после престанка рада његове штампарије веома дуго биле инспирација 
и приручници за штампаре који су користили ћирилично писмо. Осим 
тога, од великог значаја је то што су графичка решења његових књига и 
богатство мотива утицали и на друге врсте уметничког занатства.
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DEVELOPMENT OF SERBIAN PRINTING

Summary: Duke Božidar Vuković occupies a special place in the richness of 
Serbian cultural heritage. Universally educated, and as an active socio-political 
actor, he was remembered for his contribution to the development of Serbian print-
ing and the dissemination of Serbian culture. By establishing a printing house in 
Venice in early 16th century he became the continuator of the cultural and educa-
tional tradition of Serbian written words but in a new way. Thanks to him, Venice 
became the center of Serbian printing because it was from here that the new skills 
in the printing industry were further transferring. The greatest merit of Duke 
Božidar Vuković is the introduction of Serbian printed book into general flows of 
European culture.
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