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СТАРО ВЕНЕЦИЈАНСКО ИЗДАВАШТВО
Венеција је свој економски, политички и културни процват
доживела у раном средњем веку а своју богату издавачку делатност започела само неколико деценија после Гутенберговог проналаска штампарске пресе (1452), када је Сенат штампарима из
Мајнца који су бежали од верских прогона, дозволио 1469. године
да се населе у Венецији. Тако је почело венецијанско издаваштво,
у време великих цивилизацијских промена насталих открићем
Новог света (1492), узлетом ренесансе, сукобима католика и протестаната, турским продором у Европу и сломом српских држава.
Почетком 16. века у Венецији је радило преко 170 штампарија и
издавача који су објавили преко 4000 наслова намењених целокупном европском тржишту. Прве штампарске куће основали су
Јоханес де Спира, који је добио петогодишњу штампарску дозволу и који је издавао Цицерона, Плинија и Августинове трактате;
Христоф Валдерфер; Никола Јенсен, стручњак за резање слова
и Ерхард Радолт, који је „први употребио украсне иницијале и
пронашао насловни лист“. У Венецији је своје штампарство почео
Ђунти и своје чисто издаваштво Алдо Мануције, данас познат и
као издавач првих превода грчких филозофа.
У Венецији су своје књиге штампали готово сви европски народи. Срби су од 1519. објављивали своје књиге. Први власници
штампарија и издавачких кућа који су објављивали богослужбене
књиге на српском језику, Србуље, били су браћа Теодор и Ђура Љубавић, Божидар и Виценцо Вуковић који су радили од 1519. до 1561,
Стефан Мариновић (1861), Јаков од Камене Реке (1865), Которанин
Јеролим Загуровић (1569-70), Јаков од Крајкова (1572), и Млечани Антонио Рампацето (1597), као и Бартоло и Марко Ђинами који
ће радити све до 1638. После паузе дуге скоро век када су српске
књиге објављиване или у Риму или по влашким манастирима, у
Венецији ће Димитрије Теодосије 1761. године започети успешну
издавачку делатност коју ће 1824. окончати Пане Теодосије.
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L’ANTICA EDITORIA VENEZIANA
Venezia conobbe la propria fioritura economica, politica e culturale
nel Medioevo e iniziò la sua ricca attività editoriale solo un paio di decenni dopo l’invenzione del torchio tipografico da parte di Gutenberg
(1452). Con il decreto del Senato del 1469, ai tipografi di Magonza venne
permesso di stabilirsi a Venezia, fuggendo dalle persecuzioni religiose.
Così all’epoca dei grandi cambiamenti all’interno della civiltà causati
dalla scoperta del Nuovo Mondo (1492), dallo slancio rinascimentale,
dai conflitti tra cattolici e protestanti, dall’invasione turca dell’Europa
e dalla sconfitta degli Stati serbi, ebbe inizio l’editoria veneziana.
Già all’inizio del Cinquecento a Venezia erano attive oltre 170 tipografie ed editori che pubblicarono oltre 4000 titoli destinati all’intero
mercato europeo. Le prime tipografie furono fondate da Giovanni da
Spira, che ottenne il permesso quinquennale di esercitare l’attività di
stampatore e che pubblicava Cicerone, Plinio ed i trattati di Agostino;
Christoph Valdarfer; Nicola Jenson, esperto in incisione di lettere, ed
Erhard Ratdolt, il quale “usò per primo le iniziali decorative e inventò
il frontespizio”. Ad iniziare la propria attività tipografica a Venezia fu
Giunti, e alla pura editoria diede inizio Aldo Manuzio, oggi famoso anche come l’editore delle prime traduzioni dei filosofi greci.
A Venezia pubblicavano quasi tutte le nazioni europee. I serbi cominciarono a pubblicare libri nel 1519. I primi proprietari delle tipografie
e delle case editrici a pubblicare libri liturgici in lingua serba furono i
fratelli Teodor e Đura Ljubavić, Božidar e Vincenzo Vuković che erano attivi dal 1519 al 1561, Stefan Marinović (1861), Jakov di Kamena
reka (1865), Jerolim Zagurović di Cattaro (1569-70), Jakov di Krajkovo
(1572), e i veneziani Antonio Rampazetto (1597), e Bartolo e Marco Ginami, i quali saranno attivi fino al 1638. Dopo una pausa di quasi un
secolo, durante la quale i libri serbi venivano pubblicati a Roma oppure
presso i monasteri valacchi, Dimitrije Teodosije inizierà nel 1761 a Venezia con successo la propria attività editoriale a cui porrà fine Pano
Teodosio nel 1824.
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СРПСКЕ РУКОПИСНЕ КЊИГЕ
Све до појаве прве штампане књиге 1494, књига је у Срба била
искључиво рукописна, писана на пергаменту или на хартији у
српској редакцији старословенским језиком и намењена литургијским потребама манастира и цркава.
Од најстаријих рукописних књига писаних првим словенским
писмом глагољицом на старословенском језику сачувано је Маријинско јеванђеље, Зографско јеванђеље из 10. века и бројни
епиграфи на „тврдом материјалу“: Темнићки натпис (10-11. век),
Хумска плоча (10-11. век), Плоча судије Градише (12. век), Натпис
на плочи у Полицама крај Требиња (друга половина 12. века).

I LIBRI MANOSCRITTI SERBI
Fino alla comparsa dei primi libri stampati nel 1494, i libri presso i
serbi esistevano soltanto in forma manoscritta, su pergamena, oppure
su carta, nella redazione serba del paleoslavo, per le necessità delle
liturgie dei monasteri e delle chiese.
Dei più antichi manoscritti nel primo alfabeto slavo, il glagolitico, in
paleoslavo sono conservati “Marijinsko jevanđelje“ (il Vangelo di Maria), “Zografsko jevanđelje“ (il Vangelo di Zograf) del X secolo e numerose epigrafi su „materiale duro“: Temnićki natpis (L’epigrafe di Temnić, X-XI secolo), Humska ploča (La piastra di Humac, X-XI secolo),
Ploča sudije Gradiše (La piastra del giudice Gradiša, XII secolo), Natpis
na ploči u Policama kraj Trebinja (La scritta sulla piastra a Police vicino
a Trebinje, seconda metà del XII secolo).
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МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ
Најстарија сачувана књига на ћириличном писму је Мирослављево јеванђеље из 12. века. Писана је пером на пергаменту „мрком и
црном бојом, са насловима у црвеној боји, уставном ћирилицом, на
старословенском језику српске редакције рашком ортографијом.
Илуминације, иницијали и минијатуре бојене су црвеном, зеленом,
жутом и белом бојом и украшене златом“. Већи део Мирослављевог
јеванђеља исписао је анонимни писар, а мањи део као и минијатуре
„писао и осликао“ Григорије Дијак, о чему је на крају књиге оставио
кратку забелешку: „Ја грешни Глигорије дијак недостојан да се назовем дијаком саставих ово Јеванђеље златом кнезу великославному Мирославу сину Завидину а мене господине не заборави грешнога но ме сачувај себи“.

MIROSLAVLJEVO JEVANĐELJE
(IL VANGELO DI MIROSLAV)
Il più antico libro in cirillico conservato è il Miroslavljevo jevanđelje
(il Vangelo di Miroslav) del XII secolo. Fu scritto con penna d’oca su
pergamena, “con colori scuro e nero, con titoli in rosso, in cirillico arcaico, in paleoslavo di redazione serba, con l’ortografia di Raška. Le
illuminazioni, le iniziali e le miniature sono colorate di rosso, verde,
giallo e bianco e dorate”. La maggior parte del Vangelo di Miroslav “fu
scritta da un amanuense anonimo, e la minor parte così come le miniature furono scritte e dipinte da Grigorije Dijak, di cui lasciò una breve
nota alla fine del libro: “Io, Grigorije diaco peccatore, indegno di esser
nominato diaco, composi questo vangelo per il principe d’oro, il glorioso Miroslav, figlio di Zavidin, e tu Signore non dimenticare me peccatore, ma proteggimi nella tua dimora”.
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СТАРЕ РУКОПИСНЕ КЊИГЕ
Од сачуваних ћириличних рукописа, поред бројних свитака на
којима су писане повеље и грамате попут „Оснивачке повеље“ манастира Дечани која је писана на свитку дугом 5 метара, вредне
су још и повеља бана Кулина (1180-1204) упућена Дубровчанима
из 1189. године; Братков минеј, српски православни календар писан на пергаменту у време краља Владислава (1234-1243), ћирилицом у српској редакцији црквенословенског језика правописом
карактеристичним за зетско-хумско подручје; збирке прича изабраних из старозаветних и новозаветних књига познатих данас
као „Београдски, Хиландарски и Петровградски Паримејник“ из
раног 13. века, које су писане српском редакцијом старословенског
ране рашке ортографије, „Молитвеник“ скраја 13. века, „Зборник
попа Драгојла“ из треће четвртине 13. века, по ортографским обележјима типичан споменик ране хиландарске школе у српској редакцији старословенског језика, писан на пергаменту, „Вуканово
јеванђеље“, „Карејски типик“, „Никољско јеванђеље“, писано на
пергаменту у преписивачкој школи манастира Никоље у Овчарско-кабларској клисури, „Призренски препис Душановог законика“ с почетка 16. века, писан на папиру српском редакцијом старословенског са елементима српског народног језика, „Житија
светих Симеона и Саве“ од Доментијана и Теодосија, „Похвала
Светом Сави“ од Теодосија и „Хиландарски типик Светог Саве“.
Од писара рукописних књига познати су Дабиша, Рајко, Арсеније,
Братослав, Тодороца, Добровоја, Ђурађ, Гојко, Новак, Богдан...
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GLI ANTICHI LIBRI MANOSCRITTI
Dei manoscritti in cirillico conservati oltre a numerosi rotoli su cui
venivano scritte le carte e le gramote quali la “Carta della fondazione”
del monastero di Dečani, scritta su un rotolo lungo 5 metri, sono preziosi anche la Carta di ban Kulin (1180-1204) indirizzata ai ragusei, del
1189; il “Bratkov minej” (Mineo di Bratko), calendario serbo ortodosso
scritto su pergamena ai tempi del re Vladislav (1234-1243), in cirillico nella redazione serba dello slavo ecclesiastico, con l’ortografia tipica
delle zone di Zaclumia e di Zeta; raccolte di racconti tratti dal Nuovo e
dall’Antico Testamento, oggi famose come “Beogradski, Hilandarski i
Petrovgradski Parimejnik” (il Parimeneo di Belgrado, Hilandar e Petrovgrad) dell’alto Duecento, scritte nella redazione serba del paleoslavo con la prima ortografia di Raška; il “Molitvenik” (il Breviario) della fine del Duecento, il “Zbornik popa Dragojla” (la Raccolta del prete
Dragojlo) del terzo quarto del Duecento, tipico della prima scuola di
Hilandar per le caratteristiche ortografiche, nella redazione serba del
paleoslavo, scritto su pergamena; “Vukanovo jevanđelje” (il Vangelo di
Vukan), “Karejski tipik” (il Tipico di Karej), “Nikoljsko jevanđelje” (il
Vangelo di Nikolje), scritto su pergamena nella scuola di trascrizione
presso il monastero Nikolje nella gola di Ovčar-Kablar; il “Prizrenski
prepis Dušanovog zakonika” (la Trascrizione di Prizren del Codice di
Dušan) dell’inizio del Cinquecento, scritto su carta nella redazione
serba del paleoslavo con elementi del serbo volgare, “Žitije svetih Simeona i Save” (le Agiografie di SS. Simeone e Sava) di Domeziano e
Teodosio,“Pohvala Svetom Savi” (la Lode a San Sava) di Teodosio e “Hilandarski tipik Svetog Save” (il Tipico di Hilandar di San Sava). Degli
amanuensi dei manoscritti sono noti Dabiša, Rajko, Arsenije, Bratoslav, Todoroca, Dobrovoja, Đurađ, Gojko, Novak, Bogdan...
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НАЈСТАРИЈЕ СРПСКО ПИСМО
Најстарији српски рукописи писани су на глагољици коју су
створили византијски хришћански мисионари, браћа Ћирило и
Методије, током покрштавања Словена шездесетих година 9. века,
а потом на ћирилици коју је вероватно обликовао Климент Охридски. Најранији облик ћирилице заснован на грчком унцијалном
писму (устав), у употреби је од 12. до краја 14. века. У 13. веку, у
употреби је било Канцеларијско писмо, па Калиграфски канцеларијски минускула, a Полуустав и Брзопис били су у употреби све
до 18. века када се појављује грађанска ћирилица.
Калиграфски полуустав, „писмо литургијских књига, настало
под утицајем руске калиграфије, било је у употреби између 15. и
17. века“.

LA PIÙ ANTICA SCRITTURA SERBA
I più antichi manoscritti serbi furono redatti in glagolitico creato dai
missionari cristiani bizantini, i fratelli Cirillo e Metodio negli anni sessanta del IX secolo durante la conversione degli slavi, e poi in cirillico,
a cui probabilmente diede forma Clemente di Ocrida. La prima forma
del cirillico si fonda sulla scrittura greca onciale (arcaica) che fu in uso
dal XII fino alla fine del XIV secolo. Nel XIII secolo fu in uso la scrittura
cancelleresca, poi la minuscola cancelleresca calligrafica, la semionciale e il “brzopis” furono in uso fino al XVIII secolo, quando nasce il
cirillico civile.
La scrittura semionciale calligrafica, “scrittura dei libri liturgici, nata
sotto l’influenza della calligrafia russa, fu in uso tra il XV e il XVII secolo”.
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ЈЕЗИК БОГОСЛУЖБЕНИХ КЊИГА
Из првобитног прасловенског и старословенског језика, кодификованог на основу говора солунских Словена, настала је српска
редакција словенског језика која је била у употреби све до 18. векa,
када мешањем са рускословенским и српским народним језиком
настаје славеносерпски језик, који говоре образовани слојеви
српске грађанске класе у Војводини и којим пишу Захарије Орфелин и Милован Видаковић. Како је старословенски језик био и
литургијски језик Срба у 10. и 11. веку, овај језик се зове и староцрквенословенски језик, а после 12. века када почињу да се јављају
прве националне редакције, црквенословенски језик. Овај језик,
створен у време Ћирила и Методија у руској редакцији, и данас је
у употреби у свим словенским православним црквама.

LA LINGUA DEI LIBRI LITURGICI
Dalla prima lingua paleoslava codificata in base alla lingua parlata degli slavi di Salonicco è nata la sua redazione serba, in uso fino al
XVIII secolo, quando, nella commistione dell’antico slavo di redazione
russa (ruskoslovenski) e del serbo volgare, venne creato lo slaveno-serbo (slavenosrpski), lingua parlata dai circuiti colti della classe cittadina
della Vojvodina, nella quale scrivono Zaharije Orfelin e Milovan Vidaković. Poiché il paleoslavo fu anche la lingua litrugica dei serbi nel X
e nel XI secolo, essa viene chiamata anche paleoslavo ecclesiastico, e
dopo il XII secolo, quando nascono le prime redazioni nazionali, slavo
ecclesiastico. Questa lingua creata nei tempi di Cirillo e Metodio, nella
redazione russa, è tutt’oggi in uso in tutte le chiese slave ortodosse.
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АЗБУКА
Најстарија ћирилична азбука састојала се од 24 слова преузетих
из грчког уставног писма и 14 слова прилагођених гласовним потребама словенских језика, од којих су три слова преузета из јеврејске
азбуке за гласове којих није било у грчком језику (ш, ц...). Прихватајући систем један глас – једно слово, Вук је ћирилично писмо свео
на тридесет знакова. Из старословенске азбуке је задржао 24 слова,
једно слово (ј) је преузео из латинице, слова Љ и Њ је засновао на
„словима“ Саве Мркаља тако што је спојио слова Л и Н са Ь (меким
полугласом), слово Џ је преузео из румунске ћирилице, слово Ћ је
обликовано по изгледу дванаестог слова глагољице а по предлошку Лукијана Мушицког, док је 19 сувишних слова избацио из азбуке.
Вукова реформа, започета 1814. објављивањем „Писменице српског
језика“, званично је прихваћена у Србији 1868. године.

L’ALFABETO
L’alfabeto cirillico più antico consisteva di 24 lettere prese dalla scrittura greca onciale e di 14 lettere adattate ai suoni delle lingue slave, di
cui tre prese dall’alfabeto ebraico per i suoni che non esistevano nella lingua greca (ш, ц...). Accettando il sistema un suono – una lettera,
Vuk ridusse l’alfabeto cirillico a 30 caratteri. Dell’alfabeto paleoslavo
mantenne 24 lettere, prese una lettera (j) dai caratteri latini, fondò le
lettere Љ e Њ sulle “lettere” di Sava Mrkalj collegando lettere Л e Н al
Ь (segno molle), prese la lettera Џ dal cirillico rumeno, formò la lettera
Ћ in base alla forma della dodicesima lettera del glagolitico sul modello
di Lukijan Mušicki ed eliminò 19 lettere superflue dall’alfabeto.
La riforma di Vuk, iniziata nel 1814 con la pubblicazione della “Pismenica srpskog jezika” venne ufficialmente accettata in Serbia nel 1868.
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ПИСМО СРПСКИХ ШТАМПАНИХ КЊИГА
Књиге објављене у Венецији штампале су се све до 1786. године
искључиво црквеном ћирилицом, и то старим, из „средњег века
наслеђеним типом ћирилских слова“, а после модерном „ћирилицом, тзв. грађанском азбуком, обликованом према стилу штампаних слова уведеном у Русији почетком 18. века по наређењу Петра
Великог“.
У слагању текста користи се, по Пешикану, тројако писмо: обично, иницијално и насловно, као и слова курентна (мала), заснована на рукописном уставу и једноредна и дворедна верзална.

LA SCRITTURA DEI LIBRI SERBI STAMPATI
I libri pubblicati a Venezia venivano stampati fino al 1786 esclusivamente in cirillico ecclesiastico, con caratteri cirillici antichi “ereditati dal Medioevo”, e dopo in “cirillico moderno, nel cosiddetto alfabeto
civile, modellato secondo lo stile dei caratteri stampati introdotto in
Russia all’inizio del Settecento per ordine di Pietro il Grande”.
Nella tipografia si usa – secondo Pešikan – una triplice scrittura:
quella normale, quella delle iniziali e quella dei titoli, così come le lettere correnti (minuscole), basate sulla scrittura onciale e maiuscole versali di una o due righe.
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ПРАВОПИС ПРВИХ ШТАМПАНИХ КЊИГА
Све наше књиге, од прве издате 1494. па до данас, издаване су
на старословенском језику, затим на црквенословенском језику
српске редакције, односно на српскословенском језику, и од 18.
века на рускословенском и славеносрпском који је био у употреби
до почетка 19. века. Од средине 19. века, када је прихваћена Вукова
реформа, све књиге су штампане савременим српским језиком.
Српскословенски језик је имао три нормирана правописа: зетско-хумски који је коришћен у Србији до почетка 13. века, рашки,
који је наследио зетско-хумски у Србији и био у употреби до првих
деценија 15. века, и ресавски, који је настао у 15. веку.

L’ORTOGRAFIA DEI PRIMI LIBRI STAMPATI
I nostri libri, dal 1494 fino ad oggi, venivano pubblicati in paleoslavo,
poi nello slavo ecclesiastico di redazione serba, ovvero srpskoslovenski,
e dal Settecento nello slavo ecclesiastico di redazione russa (ruskoslovenski) e in slaveno-serbo (slavenosrpski) che fu in uso fino all’inizio
dell’Ottocento. Dalla metà dell’Ottocento, quando venne accettata la
riforma di Vuk, tutti i libri venivano stampati in lingua serba contemporanea.
Lo srpskoslovenski aveva tre ortografie codificate: quella del territorio di Zeta-Zaclumia usata in Serbia fino all’inizio del Duecento, quella
di Raška, che ereditò l’ortografia di Zeta e Zaclumia in Serbia e fu in
uso fino ai primi decenni del Quattrocento, e quella di Resava, nata nel
Quattrocento.
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ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ
Седамдесетих година 15. века „започиње најпре у Чешкој словенско латинично штампарство, осамдесетих година издаваштво
на глагољици а деведесетих година и издаваштво засновано на
„ћириличном писму“. У Венецији је крајем 15. века радио и први
штампар међу јужним Словенима, Которанин Андрија Палташић, који је од 1477. до 1499. године самостално издавао „грчке
и римске класике, као и дела савременика“ на латинском и италијанском језику. Његова издања спадају, како истичу историчари књиге, у „најуспелија у млетачком штампарству“ 15. века јер је
„употребљавао 22 типа различитих слова (6 романских, 10 готичких и 6 грчких)“.
Уређивањем књига, издаваштвом и штампарством на латинском језику бавио се у првој деценији 16. века и Улцињанин, каноник Лука Панети, „доктор и професор теологије и права“, познат
у Венецији „као издавач, а од 1517. и као штампар“, који је и умро
1569. у том граду.

LE TIPOGRAFIE SLAVE MERIDIONALI
Negli anni Settanta del Quattrocento “inizia prima nella Repubblica
Ceca l’attività tipografica degli slavi in caratteri latini, negli anni Ottanta le pubblicazioni in glagolitico e negli anni Novanta l’attività editoriale basata sulla scrittura cirillica”. A Venezia alla fine del Quattrocento
era attivo il primo tipografo tra gli Slavi meridionali, Andrija Paltašić di
Cattaro, il quale nel periodo tra il 1477 ed il 1499 pubblicava autonomamente “i classici greci e romani, così come le opere dei propri contemporanei” in latino e in italiano. Le sue pubblicazioni sono annoverate,
come ribadiscono gli storici del libro, tra “le opere di maggior successo
dell’attività editoriale veneziana” del Quattrocento perché “usava 22
tipi di caratteri diversi (di cui 6 romani, 10 gotici e 6 greci)”.
Della cura dei libri, dell’editoria e dell’attività tipografica in latino si
occupava nel primo decennio del Cinquecento anche il canonico Luca
Panetti di Dulcigno, “dottore e professore di teologia e di diritto”, famoso a Venezia, dove morì nel 1569, “come editore, e dal 1517 anche come
tipografo”.
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КАТОЛИЧКЕ КЊИГЕ НА ЋИРИЛИЦИ
У Венецији је било неколико покушаја да се уз дозволу папске
власти објављују католичке књиге на ћирилици намењене Србима. Прву књигу на „народном језику“ штампану ћирилицом
објавио је 1512. године Дубровчанин Фране Ратковог Мицаловић
у венецијанској штампарији Ђорђа Русконија. После Мицаловића, како пише Р. Хрваћанин, дубровачки канцелар Лука Примојевић, затражио је 1514. године од дубровачког Сената дозволу
за отварање штампарије „српским словима каква су код рашких
(српских) калуђера“. На „народном језику“ са „оригиналног калупа за ћирилична слова“ издат је 1611. године „Наук кристијански“
Матије Дивковића (1563-1631), а у Риму, у штампарији Пропаганде,
објављен је 1629. године „Буквар Рафаела Лефковића“.

I LIBRI CATTOLICI IN CIRILLICO
A Venezia ci furono più tentativi di pubblicare, con il permesso
dell’autorità papale, libri cattolici in cirillico destinati ai serbi. I primi libri “in volgare” stampati in cirillico furono pubblicati nel 1512 dal
raguseo Francesco Ratkov Micalović presso la tipografia veneziana di
Giorgio Rusconi. Dopo Micalović, secondo le parole di Ratko Hrvaćanin, il cancelliere raguseo Luca Pasquale de Primo (Luka Primojević),
chiese nel 1514 al Senato raguseo il permesso di aprire una tipografia
“con caratteri serbi, quali esistono presso i monaci di Raška (serbi)“.
In cirillico “in volgare” nel 1611 fu pubblicato “Nauk kristijanski” (la
Dottrina cristiana) di Matija Divković (1563-1631) con “le matrici originali per caratteri in cirillico”. Nella tipografia romana “Propaganda” fu
pubblicato nel 1629 il “Sillabario di Rafael Lefković”.
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КЊИГЕ НА ГЛАГОЉИЦИ
Књиге на глагољици за православне Србе издавале су, по Моники Фин, током 16. века штампарија Биндони и Пазини и штампарија Андрее Торезана.
Словенац Примож Трубар (1508-1586), објавио је 1561. године у
Ураху код Тибингена (Немачкa), девет протестантских књига глагољицом и ћирилицом на „народном језику“, у редакцији Стефана
Конзула и Антона Далмата.
Књигe се чувају у Руској државној библиотеци и у библиотеци
Универзитета Оксфорд.

I LIBRI IN GLAGOLITICO
I libri in glagolitico per i serbi ortodossi venivano pubblicati, secondo
Monica Fin, durante il Cinquecento dalle tipografie di Bindoni e Pasini
e di Andrea Torresano.
Lo sloveno Primoža Trubar (1508-1586) pubblicò nel 1561 a Urach
nelle vicinanze di Tubinga in Germania nove libri protestanti in glagolitico e in cirillico “in volgare”, nella redazione di Stefan Konzul e Anton
Dalmata.
I libri sono conservati nella Biblioteca di Stato russa e nella biblioteca
dell’Università di Oxford.
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ЂУРАЂ ЦРНОЈЕВИЋ
Прву штампарију на последњој неокупираној српској територији основали су у делу Зете обласни господари Иван и Ђурађ
Црнојевићи. Ђурађ, ожењен ћерком млетачког племића Ерица,
купио је у Венецији штампарску пресу, вероватно 1493, и на Ободу
(или Цетињу) где је постојала јака преписивачка школа, подигао
штампарију започевши са објављивањем црквених богослужбених књига. Ђурађ је био син Ивана Црнојевића и последњи господар Зете од 1490. па до 1496. О свом раду на стварању штампарије
у поговору „Октоиху“ пише: „Видевши ја… војвода Зете господин
Ђурађ Црнојевић… опадање светих књига због грабежи… потрудих се да… за једно љето осам људи свршише Октоих од четири
гласа“.

ĐURAĐ CRNOJEVIĆ
La prima tipografia sull’ultimo territorio serbo non occupato la fondarono a Zeta i signori del territorio, Ivan e Đurađ Crnojević. Đurađ,
sposato con la figlia del nobile veneziano Erizzo, a Venezia probabilmente nel 1493 comprò il torchio tipografico, e a Obod (o a Cettigne),
dove c’era una notevole scuola di trascrizione, fondò la tipografia e iniziò a pubblicare libri liturgici. Đurađ era figlio di Ivan Crnojević e l’ultimo signore di Zeta dal 1490 fino al 1496. Del suo impegno a fondare la
tipografia scrive nell’epilogo di “Oktoih“ (l’Ottoico): “Avendo visto io...
duca di Zeta signor Đurađ Crnojević... la scarsità dei libri sacri a causa
di tanta loro popolarità... mi impegnai in tal modo che... in un anno otto
persone finirono Oktoih di quattro modalità“.
20

КЊИГЕ ЦРНОЈЕВИЋА
У првој српској штампарији издато је четири или пет инкунабула: „Октоих“ од првог до четвртог гласа (1493/4), „Октоих“ од 5. до
8. гласа (почетком 1494), „Псалтир с последовањем“ (1495), „Молитвеник“ (1495), на добром папиру купљеном у Венецији, и 1496.
једно „Четворојеванђеље“ које је изгубљено, а које знамо по једном
„препису из 1548. године“.
После пада последње слободне српске територије у турске руке,
Ђурађ је напустио Цетиње заједно са великом дворском свитом у
којој је био и „наш први штампар Макарије“ и „преселио се у Млетке“. Ђурађ је умро 2. марта 1519. године.

I LIBRI DI CRNOJEVIĆ
Nella prima tipografia serba furono pubblicati quattro o cinque incunaboli: “Oktoih“ (l’Ottoico) dalla prima alla quarta modalità (1493/4),
“Oktoih“ dalla quinta all’ottava modalità (all’inizio del 1494), “Psaltir s
posledovanjem“ (il Salterio con l’aggiunta, 1495), “Molitvenik“ (il Breviario, 1495) su carta di qualità comprata a Venezia e un “Četvorojevanđelje“ (i Quattro vangeli) nel 1496 che andò perduto e che conosciamo grazie a una „trascrizione del 1548“.
Dopo la caduta dell’ultimo territorio libero serbo nelle mani ottomane, Đurađ, insieme alla scorta di corte in cui si trovava anche “il nostro
primo tipografo Makarije“, abbandonò Cettigne e “si trasferì tra i veneziani“. Đurađ morì il 2 marzo 1519.
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ШТАМПАР МАКАРИЈЕ
Јеромонаха Макарија послао je y Венецију, 1489. или 1491, а можда и 1493, Иван Црнојевић (1455-1490), или вероватније његов
син Ђурађ Црнојевић, да „изучи штампарске вештине код Андрије
Палтишића – Которанина и купи штампарију и хартију“. Вративши се на Цетиње, Макарије је припремио књиге за објављивање
заједно са седам калуђера који су радили на илустрацијама и
штампи.
После пада Цетиња у турске руке 1499, Макарије је прешао у Венецију, како тврди М. Грујић, па у Влашку и у време митрополита
Максима штампао „Апостолa“ и „Четворојеванђеље“.

IL TIPOGRAFO MAKARIJE
Lo ieromonaco Makarije fu spedito nel 1489 oppure nel 1491, o forse
nel 1493, a Venezia da Ivan Crnojević (1455-1490) o più probabilmente
da suo figlio Đurađ Crnojević, a “studiare l’arte tipografica presso Andrea Paltasichi (Andrija Paltišić) – di Cattaro, e a comprare la macchina tipografica e la carta“. Dopo il ritorno a Cettigne, Makarije, insieme
a sette monaci che si occupavano delle illustrazioni e della stampa, preparò i libri per la pubblicazione.
Dopo la caduta di Cettigne nelle mani degli Ottomani nel 1499, Makarije, come afferma M. Grujić, si trasferì a Venezia, e dopo in Valacchia e ai tempi del metropolita Maksim stampò “Apostol“ (l’Apostolo) e
“Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli).
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ГРАФИКА ПРВИХ КЊИГА
Сва издања Ђурађа Црнојевића су препознатљива по „двобојној
штампи, црној и цинобер, по богатим орнаментално-декоративним украсима, иницијалима и заставицама“. Нека техничка решења из ових књига могу се препознати и код других венецијанских издавача и штампара, као и код издавача при српским
манастирима у Горажду, Рујну, Грачаници, Милешеви, Мркшиној
цркви и у Београду. А и сами штампари ће у својим предговорима наглашавати да су своје књиге радили по узору „от Црнојевића
форме, од сложенија Макаријева“.

LA GRAFICA DEI PRIMI LIBRI
Tutte le edizioni di Đurađ Crnojević sono riconoscibili per la “stampa
bicolore, in nero e cinabro, dai ricchi adornamenti decorativi e ornamentali, dalle iniziali e dalle bandierine“. Alcune soluzioni tecniche di
questi libri sono riconoscibili anche presso altri editori e tipografi veneziani, così come presso gli editori dei monasteri serbi di Goražd, Rujan,
Gračanica, Mileševo, Mrkšina crkva e Belgrado. Gli stessi tipografi sottolineano nelle proprie prefazioni che i libri sono stati creati seguendo
il modello “ot Crnojevića forme, od složenija Makarijeva“ (della forma
di Crnojević, della tipografia di Makarije).
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СРБИ У ВЕНЕЦИЈИ
У својим непрестаним сеобама, Срби су крајем 15. века доспели
и до Венеције где су оформили своје ново културно средиште и где
су, између 1518. и 1824, слободно штампали своје књиге.
По доласку у Венецију, Срби су се попут свих осталих народа
организовали y занатска удружења и братства. Словенска школа
Светог Ђорђа и Трифуна отворена 1451. „окупљала је бројну далматинску колонију”, а „Веће десеторице“ је 1498. одобрило отварање Грчке школе у коју су се као православци уписивали и Срби.
Седиште школе налазило се y цркви Светог Ђорђа. Средином 16.
века у школи је било 23 ученика српског порекла чији су родитељи били, према расположивим архивским подацима које износи Мавроиди, „трговци, војници, племићи и земљопоседници
српског порекла“.
После пропасти Млетачке републике дошло је до опадања броја
Грка у братству а до раста српске популације услед сталног до24

сељавања и прилива Срба. Сходно томе, године 1863. донета је
одлука да се Србима уступи право да буду бирани y Сабор што је
до тада била искључиво повластица Грка.
У Венецији су штампарски и издавачки занат учили Макарије,
штампар Црнојевића; јеромонах Пахомије, јерођакон Мојсије и
милешевски монаси Теодосије и Генадије, штампари, уредници и
често аутори издавача Божидара и Виценца Вуковића; дечански
монах Сава, штампар, уредник и аутор првог „Буквара“ објављеног код Рампацета; монаси Теодор, Ђурађ и Димитрије Љубавић,
који ће у несигурним годинама прве половине 16. века оформити
нове издавачке центре по српским манастирима у Милешеви, Грачаници, Горажду, Мркшиној цркви…
У Венецији су куповали штампарске пресе, хартију и сав потребни материјал за издавање књига Ђурађ Црнојевић, Божидар
Гораждании, Стефан од Скадра, игумани манастира Милешева и
Грачаница као и Трајан Гундулић за Дмитровићеву штампарију у
Београду.
Посебно блиске везе успостављене су између српских средњевековних манастирских штампарија и Венеције. Ђурађ Црнојевић је
у Венецији купио прву типографску пресу и послао 1493. године
Макарија да научи штампарски занат. Иницијатива за покретање
Горажданске штампарије потекла је из Милешеве, од стране Божидара Љубавића који је браћу Ђурађа и Теодора послао 1518. у
Венецију да купе штампарију и науче издавачки и штампарски
занат. Божидар Вуковић је у Милешеви имао свој пункт за продају
књига, а у Венецији су 1536/1537. године радили на штампању „Октоиха петогласника“ монаси из Милешеве, Теодосије и Генадије.
Јеромонах Мардарије је штампао „Четворојеванђеље“ у Београду
1552. године, а можда и милешевски „Псалтир“ (1544), и у Мркшиној цркви још једно „Четворојеванђеље“ (1562) као и „Триод цветни“ (1566).
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I SERBI A VENEZIA
Durante le loro continue migrazioni, i serbi, alla fine del Quattrocento, approdarono anche a Venezia, dove fondarono il loro nuovo centro
culturale e dove tra il 1518 e il 1824 stampavano liberamente i loro libri.
Dopo l’arrivo a Venezia, i serbi, come tutti gli altri popoli, si divisero
in società e confraternite di artigiani. La scuola slava dei SS. Giorgio
e Trifone, aperta nel 1451, “radunava una numerosa colonia dalmata”,
mentre nel 1498 “il Consiglio dei Dieci“ consentì l’apertura della Scuola
greca alla quale, da ortodossi, si iscrivevano anche i serbi. La sede della
scuola si trovava nella chiesa di San Giorgio. A metà del Cinquecento la
scuola aveva 23 studenti di origine serba, i cui genitori erano, secondo
i dati disponibili dell’archivio riportati da Mavroidi, “mercanti, soldati,
nobili e proprietari terrieri di origine serba”.
Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, alla fine del Settecento,
il numero dei greci facenti parte della confraternita cominciò a diminuire, ma la popolazione serba cominciò ad aumentare, a causa dei loro
continui arrivi così che nel 1863 fu stabilito che si passasse ai serbi il
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diritto di essere eletti per l’Assemblea, cosa che fino ad allora era un
privilegio esclusivo dei greci.
A Venezia l’arte tipografica ed editoriale fu appresa da Makarije, tipografo di Crnojević; lo ieromonaco Pahomije, lo ierodiacono Mojsije
e i monaci del monastero di Mileševa Teodosije e Genadije, tipografi,
editori, e spesso autori presso gli editori Božidar e Vincenzo Vuković;
il monaco di Dečani Sava, tipografo, editore e autore del primo “Sillabario” pubblicato da Rampazetto; i monaci Teodor, Đurađ e Dimitrije
Ljubavić, che negli anni incerti della prima metà del Cinquecento fonderanno nuovi centri editoriali presso i monasteri serbi di Mileševa,
Gračanica, Goražd, Mrkšina crkva...
A Venezia i torchi tipografici, la carta e tutto il materiale necessario alla pubblicazione dei libri li compravano Đurađ Crnojević, Božidar Goraždanin, Stefan di Scutari, igumeni dei monasteri di Mileševa
e Gračanica nonché Trajan Gundulić per la tipografia di Dmitrović a
Belgrado.
Si stabilirono legami particolarmente stretti tra le tipografie serbe
monasteriali e la città di Venezia. Đurađ Crnojević comprò a Venezia il
primo torchio tipografico e nel 1493 vi mandò Makarije ad apprendere
l’arte tipografica. L’iniziativa per l’avvio della tipografia di Goražd partì
dal monastero di Mileševa da Božidar Ljubavić, il quale nel 1518 mandò
i fratelli Đurađ e Teodor a comprare a Venezia il primo torchio tipografico e ad apprendere l’arte tipografica ed editoriale. Al monastero
di Mileševa Božidar Vuković aveva il proprio punto di vendita dei libri,
mentre a Venezia nel 1536/37 i monaci del Mileševa Teodosije e Genadije lavoravano sulla pubblicazione di “Oktoih petoglasnik“ (Ottoico di
cinque modulazioni). Lo ieromonaco Mardarije stampò nel 1552 a Belgrado “Četvorojevanđelje“ (I Quattro Vangeli) e forse anche “Psaltir“
(Salterio) del monastero di Mileševa nel 1544, mentre presso il monastero Mrkšina crkva stampò un altro “Četvorojevanđelje“ nel 1562, e
“Triod cvetni“ (Triodio Fiorito) nel 1566.
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БОЖИДАР ВУКОВИЋ
Први издавач и штампар српских богослужбених књига у Венецији био је Божидар Вуковић, рођен око 1460. године у месту
Ђурићи поред Подгорице. О његовом одрастању и младости не зна
се пуно. Зна се да је једно време био логотет на двору Црнојевића
и да је можда био, према И. Руварцу, грчког порекла. Након пада
Цетиња под отоманску власт 1496, у Венецију су прешли Божидар
Вуковић, његов брат Никола и бројна свита у којој је било стотинак
истакнутих Срба. После успешног бављења трговином, Вуковић се
заинтересовао за штампарство и издаваштво те је 1519, у време пуног процвата ренесансе у Италији, основао штампарију и издавачку кућу која је запошљавала десетак радника из „наших крајева“.
Вуковић је био члан управе Братства Грка (1527), а од 1536. и
вођа Братства; био је ктитор цркве „грчког и српског народа“
Светог Ђорђа, ктитор многобројних икона и иконе Христа Нарукотвореног која се чува у Народном музеју у Београду, са текстом
на полеђини који је 1520. написао јеромонах Пахомије и са грбом
Божидара Вуковића изнад текста.
Божидар Вуковић је био способан трговац који је „за живота стекао велико богатство“, што се види и из пописа имовине наведене
у његова два тестамента. Поред штампарије, имао је куће и поседе
у Венецији и њеној околини, куће у Котору, Скадру и Подгорици.
Био је ожењен Аполонијом и имао сина Вићенца и ћерке Марину,
Јелену, Магдалену, Луцију...
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BOŽIDAR VUKOVIĆ
La prima tipografia a pubblicare i libri liturgici serbi fu fondata da
Božidar Vuković a Venezia. Vuković nacque intorno al 1460 a Đurići,
vicino a Podgorizza. Della sua infanzia e adolescenza non si sa molto. Si
sa che per un periodo di tempo fu logoteta presso la corte dei Crnojević,
e che forse, secondo I. Ruvarac, era d’origine greca. Dopo la caduta di
Cettigne nelle mani ottomane nel 1496, Božidar Vuković, suo fratello
Nicola e la numerosa scorta nella quale si trovava un centinaio di serbi
di spicco si trasferirono a Venezia. Dopo l’attività commerciale svolta
con successo, Vuković cominciò ad interessarsi alla tipografia e all’editoria, e così nel 1519, in pieno Rinascimento italiano, fondò una tipografia e casa editrice che assumeva una decina di persone provenienti
dal territorio serbo.
Vuković fu “membro della direzione della confraternita dei greci
(1527) e dal 1536 anche il capo della Confraternita; fu mecenate della
chiesa “del popolo serbo e greco” di San Giorgio, mecenate di numerose
icone e dell’icona di Hrist Narukotvoreni, conservata nel Museo nazionale a Belgrado con sul retro il testo scritto nel 1520 dallo ieromonaco
Pahomije e con lo stemma di Božidar Vuković sopra il testo.
Božidar Vuković fu un abile mercante che “nella sua vita ottenne
grandi ricchezze“, il che si deduce anche dai censimenti dei beni nominati nei suoi due testamenti. Oltre alla tipografia, aveva case e possedimenti a Venezia e nei suoi dintorni, case a Cattaro, Scutari e Podgorizza. Fu sposato con Apolonia e da lei ebbe il figlio Vincenzo e le figlie
Marina, Jelena, Magdalena, Lucija...
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КЊИГЕ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
Између 1519. и 1521. Вуковић је издао „Службеникa“ на 240 листа
средњег формата чије штампање је завршено 7. јула 1519. године,
„Псалтир“, објављен y два дела, 7. априла 1519. и 12. октобра 1520, и
„Молитвеник“, или „Зборник за путнике“, у „два издања – краћем
на 176 листа и ширем на 272 листа“, довршен 6. марта 1521, у малом
формату ситним словима „да буде удобно за ношење…“.
Након паузе дуге петнаест година, када се бавио трговином са
Лондоном, Турском, Холандијом и градовима у којима је живело
словенско становништво, његова штампарија је поново почела
са радом 1536. и за четири године објавила пет књига: ново, поновљено и „донекле преуређено“ издање „Зборника“ (1536), двостубачни „Октоих петогласник“ (1537), „Минеј празнични“ (1538),
„најобимнију и најрепрезентативнију књигу нашег старог штампарства“ великог формата на 432 листа, као и „Молитвеник“ (1538.
или 1539), последњу, седмy књигу Б. Вуковића, средњег формата
сачуванy без последњих листова, па „тако и без поговора и датације“ у више издања.
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I LIBRI DI BOŽIDAR VUKOVIĆ
Tra il 1519 e il 1521 Vuković pubblicò “Službenik“ (il Libro liturgico)
di 240 fogli di formato medio, la cui stampa fu finita il 7 luglio, nel
1519 “Psaltir“, pubblicato in due volumi, il 7 aprile del 1519 e il 12 ottobre 1520, e “Molitvenik“ (il Breviario) ossia „Zbornik za putnike“ (la
Raccolta per i viandanti) in „due versioni – una più breve su 176 fogli e
una più lunga su 272 fogli“, finito il 6 marzo 1521 in formato piccolo col
minuscolo, “per essere comodo da portare...“.
Dopo una pausa di quindici anni durante la quale Vuković si occupò
di commercio con Londra, Turchia, Olanda, e con le città popolate dagli
slavi, la tipografia ricominciò la propria attività nel 1536, pubblicando
in quattro anni cinque libri: la nuova, ristampata e “in un certo modo
ritoccata” edizione di “Zbornik“ (la Raccolta, 1536), l’“Oktoih petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni) a due colonne (1537) e “Minej
praznični“ (il Mineo festivo, 1538), “il libro più voluminoso e più rappresentativo della nostra vecchia tipografia“ di formato grande su 432
fogli, e “Molitvenik“ (il Breviario, 1538 o 1539), l’ultimo, settimo libro
di B.Vuković, di formato medio, conservato senza ultimi fogli, e “quindi
senza postfazione e datazione“, in più edizioni.
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БОЖ
Божидар Вуковић је 1533. године добио титулу племића Светог
римског царства о чему је оставио кратак запис у једном поговору:
„ја, гријешни и понизни, Божидар, … ставих овај свој грб изнад
текста, који је даровао мојим прецима и мени велики ћесар Карло,
од Христова рођења, пети ћесар тога имена који је владао Римским
царством, и многим другим земљама господар био”. Пре властитог грба који је почео да користи на издањима „Октоиха“ (1537) и
„Минија“ (1538) Вуковић је на својим првим издањима „као свој
белег“ употребљавао слова БОЖ.

BOŽ
Nel 1533 Božidar Vuković ottenne il titolo del nobile del Sacro Romano Impero di cui lasciò una breve nota in una postfazione: “io peccatore
e umile, Božidar... misi questo mio stemma sopra il testo, il quale fu
donato ai miei antenati e a me dal grande imperatore Carlo, il quinto
imperatore di quel nome dalla nascita di Cristo che regnò sull’Impero
Romano, signore di molti altri paesi“. Prima del proprio stemma, che
cominciò ad usare sulle edizioni di “Oktoih“ (l’Ottoico, 1537) e “Minija“ (il Mineo, 1538), sulle prime edizioni Vuković usava come proprio
timbro le lettere BOŽ.
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„СЛУЖБЕНИК“, ВЕНЕЦИЈА, 1519-1520.
О свом раду Вуковић је својим предговорима и поговорима оставио белешке значајне за разумевање старог српског издаваштва. О
„Службенику“ издатом у Венецији 7. јула 1519. године пише „… ја…
Божидар Вуковић, од Ђурић(а), Подгоричанин,… налазећи се тада
на Западу, у Италији, у славном граду Венецији,… потрудих се да
излијем матрице за слова… и наштампах… књигу… љета 7028, а од
рођења Христовог 1519, круг сунца 28, а луни 17, индикта 9, епахта
6, мјесца јула 7. дана, у Венецији“.

“SLUŽBENIK“
(IL LIBRO LITURGICO), VENEZIA, 1519-1520
Del proprio lavoro Vuković lasciò nelle sue prefazioni e postfazioni
note importanti per la comprensione dell’antica editoria serba.
Su “Službenik“ (il Libro Liturgico) pubblicato a Venezia il 7 luglio
1519 scrive “io... Božidar Vuković, di Đurić(i), di Podgorizza,... trovandomi all’epoca nell’Occidente, in Italia, nella famosa città di Venezia,...
mi impegnai a creare matrici per i caratteri... e stampai... il libro...
nell’anno 7028, e dalla nascita di Cristo 1519, cerchio solare 28, lunare
17, indizione 9, epatta 6, nel mese di luglio, dì 7°, a Venezia”.
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„ПСАЛТИР“, ВЕНЕЦИЈА, 1520.
О раду на организовању и припреми штампарије Божидар Вуковић пише у Псалтиру: „ја грешни… Божидар Вуковић Подгоричанин од Ђурић пожељех... да надокнадим недостатак књига... чији
је број смањен пљачкањем и уништавањем… и… у Италији, у граду
Венецији... марљиво сам се трудио да направим калупе... и преписах... књигу „Псалтир”… љета 7028, а од рођења Христовог 1519…
мјесеца априла, 7. дана, у Венецији“.

“PSALTIR“ (IL SALTERIO), VENEZIA, 1520
Riguardo al lavoro riguardante l’organizzazione e la preparazione
della tipografia Božidar Vuković scrive nel Salterio: “io peccatore...
Božidar Vuković di Podgorizza, di Đurić, volli... colmare la mancanza
dei libri... il cui numero è ridotto a causa delle rapine e delle distruzioni... e... in Italia, nella città di Venezia... con diligenza mi impegnai
a creare delle matrici... e trascrissi... il libro “Psaltir” (il Salterio)...
nell’anno 7028, e dalla nascita di Cristo 1519, nel mese di aprile, dì 7°,
a Venezia“.
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„ЗБОРНИК ЗА ПУТНИКЕ“, ВЕНЕЦИЈА, 1521.
У поговорима својих књига, у пасусy који ће уз мање варијације
бити обавезно понављан у свим издањима, Вуковић је наглашавао: „...Молим и преклињем појце или стихологце или преписиваче, ако буде нешто погрешно да исправе, и нас који смо се о овом
трудили, благослове, да не куну, јер није писао свети дух нити
анђео, већ рука грешна и овоземаљска и душа измучена јадна и
грешна“.
„… „Зборник“ завршисмо љета 7029, а од рођења Христовог 1520,
круг сунца 1, луне 18, индикт 10, епахта 1, мјесеца марта 6. дана, у
Венецији“.

“ZBORNIK ZA PUTNIKE“
(LA RACCOLTA PER I VIANDANTI), VENEZIA, 1521
Nelle postfazioni dei suoi libri, nel paragrafo obbligatorio che si ripeteva con delle minime variazioni in tutte le sue edizioni, Vuković sottolineava: “... Prego e supplico i cantori o i poeti o gli amanuensi che, nel
caso ci fosse qualcosa di sbagliato, correggano e che benedicano e non
maledicano noi che vi ci siamo impegnati, poiché non è stato lo Spirito
Santo oppure un angelo a scrivere, bensì la mano peccatrice e terrena e
l’anima tormentata, misera e peccatrice...”
“...Portammo a termine “Zbornik” (la Raccolta) nell’anno 7029, e dalla nascita di Cristo 1520, cerchio solare 1, lunare 18, indizione 10, epatta
1, nel mese di marzo, dì 6°, a Venezia”.
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„ЗБОРНИК ЗА ПУТНИКЕ“, ВЕНЕЦИЈА, 1536.
О свом раду Јерођакон Мојсије је оставио две белешке у поговорима књигама које почињу: „… По заповијести господина Божидара војводе… ја гријешни… јерођакон Мојсије, из манастира званог
Дечени, који се налази у Македонској земљи, близу великих планина, родом из мјеста званог Будимља, близу манастира Шудикова… Заврши се ова књига, од постања свијета године 7054, а од
рођења Христова 1536, круг сунца 16, а луне 14, златни број 17, индикт 9, темелије 7, епахта 6, мјесеца априла, 26. дан, у Венецији“.

“ZBORNIK ZA PUTNIKE“
(LA RACCOLTA PER I VIANDANTI), VENEZIA, 1536
Del proprio lavoro lo ierodiacono Mojsije lasciò due note nelle postfazioni dei libri che cominciano così: “... Su ordine del signor duca
Božidar... io peccatore... ierodiacono Mojsije, del monastero di Dečani,
che si trova nella terra macedone, vicino ai grandi monti, originario del
luogo dal nome Budimlja, vicino al monastero Šudikova... Finì questo
libro, dalle origini del mondo nell’anno 7054, e dalla nascita di Cristo
nel 1536, cerchio solare 16 e lunare 14, il numero aureo 17, indizione 9,
fondazione 7, epatta 6, nel mese di aprile, dì 26°, a Venezia”.
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„ОКТОИХ ПЕТОГЛАСНИК“, ВЕНЕЦИЈА, 1537.
…Заврши се ова књига од постања (свијета) 7 тисућа и 45, а од
рођења Христова тисућу и 537, круг сунца 17, а луне 15, индиктион 10, темелион 7, епахта 7, златан број 17, мјесеца јула, 27. дан, у
Венецији.

“OKTOIH PETOGLASNIK“
(L’OTTOICO DI CINQUE MODULAZIONI), VENEZIA, 1537
... Finì questo libro, nell’anno 7045 dall’origine (del mondo), e dalla
nascita di Cristo 1537, cerchio solare 17, e lunare 15, indizione 10, fondazione 7, epatta 7, numero aureo 17, nel mese di luglio, dì 27°, a Venezia.
37

„МИНЕЈ ПРАЗНИЧНИ“, ВЕНЕЦИЈА, 1538.
… ја, слуга Христов, Божидар Вуковић…, милошћу Божијом…
Заврши ова света и божанска књига, звани Зборник, од постања
(свијета), љета 7046, а од рођења Христова 1538, круг сунца 18, а
луне 16, индикт(а) 11, основање 29, златан број 19, епахта 1, мјесеца
јануара, 19. дан(а), у Венецији.

“MINEJ PRAZNIČNI“
(IL MINEO FESTIVO), VENEZIA, 1538
... io, servo di Cristo, Božidar Vuković..., con la grazia di Dio...
Finì questo libro sacro e divino, dal nome Raccolta nell’anno 7046
dall’origine (del mondo), e dalla nascita di Cristo 1538, cerchio solare
18, lunare 16, indizione 11, fondazione 29, numero aureo 19, epatta 1, nel
mese di gennaio, dì 19°, a Venezia.
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ПРЕДЛОШЦИ ПРВИХ СРБУЉА
Књиге у издању Божидара Вуковићa припремане су према рукописима из манастира Старчево на Скадарском језеру кao и манастира Дечани, Милешева и Хиландар.
Избор текстова и приређивање књига обављали су поред самог
Вуковића и сами штампари.

I MODELLI DEI PRIMI LIBRI SERBI
I libri editi da Božidar Vuković venivano preparati secondo i manoscritti del monastero di Starčevo a Scutari e secondo i manoscritti dei
monasteri di Dečani, Mileševa e Hilandar.
Della scelta dei testi e della cura dei libri si occupavano, oltre allo
stesso Vuković, anche i tipografi.
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ГРАФИКА ШТАМПАНИХ КЊИГА
Старе венецијанске штампане књиге препознатљиве су по једноставности слога преузетог од Црнојевићке штампарије, али и по
добро резаним словима видљивим и у раду гораждевачких типографа.
Највећа „заслуга за добро обликоване књиге ипак припада Божидару Вуковићу јер је, по Д. Фуруновићу, поред пажљиво резаних слова посебну пажњу посветио илустрацији и декорацији
књига, утичући тако и на наше и на стране штампаре, на сина Виценца, Јакова од Камене Реке, Јеролима Загуровића, Бартоломеја
Гинамија, румунског штампара Корезија… али и на обликовање…
неких руских књига издатих у 16. веку“.

LA GRAFICA DEI LIBRI STAMPATI
I libri antichi veneziani sono ben riconoscibili per la semplicità della
composizione presa dalla tipografia di Crnojević, ma anche per i caratteri ben tagliati, notabili anche nell’attività dei tipografi di Goražd.
Il maggior “merito per i libri ben formati appartiene tuttavia a Božidar Vuković, poiché, secondo D. Furunović, oltre ai caratteri attentamente tagliati, prestò particolare attenzione all’illustrazione e alla decorazione dei libri, influenzando così anche i tipografi slavi e stranieri,
il figlio Vincenzo, Jakov di Kamena Reka, Jerolim Zagurović, Bartolomeo Ginami, il tipografo rumeno Coresi... ma anche la formazione... di
alcuni libri russi pubblicati nel Cinquecento“.
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ЗАСТАВИЦЕ И ВИЊЕТЕ
У првим штампаним књигама употребљен је велики број заставица и вињета преузетих из традиције српских рукописних књига. Овим, у основи орнаменталним украсима, дељен је „садржај
књиге на поглавља, одељке и пододељке“. Великим заставицама
обавезно је, по М. Пешикану, „маркиран почетак књиге“. Поред заставица у књигама се налазе илустрације и украсни оквири.

LE BANDIERINE E LE VIGNETTE
Nei primi libri stampati venne usato un gran numero di bandierine e
di vignette prese dalla tradizione dei libri manoscritti serbi. Con queste
decorazioni sostanzialmente ornamentali veniva diviso “il contenuto
dei libri in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi“. Con le bandierine grandi veniva d’obbligo marcato, secondo M. Pešikan, “l’inizio del libro“.
Oltre alle bandierine si trovano nei libri anche le illustrazioni e i bordi
ornamentali.
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ИНИЦИЈАЛИ
Из старе српске рукописне књиге преузети су иницијали – прва
велика слова, којимa се наглашавао почетак пасуса. У српској
штампаној књизи постоје, према истраживањима Медаковића,
три врсте иницијала: уоквирени иницијал карактеристичан за
радове из Црнојевићке штампарије; витичасти иницијал препознатљив по флоралним елементима, карактеристичан за књиге
које је издавао Вуковић, и преплетни инцијал препознатљив по
плетеници са „мотивима врпце или враже“, карактеристичан за
српско издаваштво по српским манастирима средњег века.

LE INIZIALI
Dagli antichi libri manoscritti serbi furono prese le iniziali – le prime
lettere maiuscole con cui veniva segnato l’inizio del paragrafo. Nel libro
stampato serbo ci sono, secondo le ricerche di Medaković, tre tipi di
iniziali: iniziale inquadrata, propria dei lavori della tipografia di Crnojević; iniziale a viticci, riconoscibile per elementi floreali, propria dei
libri pubblicati da Vuković, e iniziale intrecciata, riconoscibile per la
treccia con “motivi di cordoncino o viticcio”, propria dell’editoria serba
presso i monasteri serbi medievali.
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ИЛУСТРАЦИЈЕ
Илустратори Божидара Вуковића били су инспирисани византијским и критским иконама из венецијанске грчке цркве Светог
Ђорђа, коју су за своје верске потребе користили и Срби. За графике у „Празничном Минеју“ штампаном 1538. године искоришћене
су сцене житија са две критске иконе. Сцена са „Неверним Томом“
рађена је по узору на икону Франгискоса Саракинопулоса, а двадесетак фигура приказаних у књизи својим „изгледом и покретом
скоро потпуно одговарају критској икони која се налази у цркви
Светог Ђорђа“. Ликови Светих врачева Кузмана и Дамјана, сцена
„Сретењa“ из „Празничног Минеја“, као и иконе апостола Петра
и Павла су насликани по иконама из иконостаса цркве Светог
Ђорђа. На илустрацији „Рођења Христовог“ из „Празничног Минеја“ налази се уз основни српски натпис и натпис на грчком језику преузет са једне иконе.

LE ILLUSTRAZIONI
Gli illustratori di Božidar Vuković trovarono delle idee per le illustrazioni nelle icone bizantine e cretesi della chiesa greca di San Giorgio a
Venezia che fu frequentata anche dai serbi, per motivi religiosi. Per le
grafiche di “Praznični Minej“ (il Mineo festivo), stampato nel 1538, furono usate le scene delle agiografie prese da due icone cretesi. La scena
con “Tommaso l’incredulo“ fu creata sull’esempio dell’icona di Frangiskos Sarakinopoulos, mentre una ventina di figure rappresentate nel
libro “sono quasi simili per l’aspetto e per il movimento all’icona cretese
della chiesa di San Giorgio“. I santi medici Cosma e Damiano, la scena
“Sretenje“ (la Presentazione al Tempio) presa da “Praznični Minej“ (il
Mineo festivo), così come le icone degli apostoli Pietro e Paolo furono
dipinti sull’esempio delle icone dell’iconostasi della chiesa di San Giorgio. Nell’illustrazione della “Natività di Gesù“ di “Praznični Minej“ (il
Mineo festivo) si trova, accanto alla scritta principale in serbo, anche la
scritta in greco tratta da un’icona.
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СРПСКИ СВЕТИТЕЉИ
У Вуковићевом „Празничном Минеју“ налазе се дрворези на
којима су приказани најпопуларнији светитељи 16. века: Свети
Сава, Cвети Симеон Немања и Свети Стефан Дечански. Уз ликове
српских светитеља налазе се посвете Светом Сави Српском, Теодосијеве песме у славу Симеона Немање, као и строфе Григорија
Цамблака о Стефану Дечанском.

I SANTI SERBI
Nel “Praznični Minej“ (il Mineo festivo) di Vuković si trovano delle
incisioni su legno nelle quali sono rappresentati alcuni dei santi più popolari del Cinquecento – San Sava, San Simeon Nemanja e Santo Stefano di Dečani. Accanto ai santi serbi si trovano anche le dediche a San
Sava Serbo, le poesie di Teodosije che celebrano Simeon Nemanja così
come le strofe di Gregorio Zamblak su Stefano di Dečani.
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ШТАМПАРИ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
Божидар Вуковић, „Подгоричанин од Ђурића“, како се потписао у предговору свог првог издања из 1519, Србин православног
обреда како се представљао, односно Дела Векија, „Војвода“, како
се потписивао након венчања са једном млетачком племкињом,
у својој штампарији у којој су биле две пресе запошљавао је десетак радника „углавном из наших крајева“, а међу њима типографа
Пахомија „от Черније Гори, от Ријеке“ односно „от остров Диоклитијскаго језера“, који је радио на „Службенику“ и „Псалтиру
с последовањем“, 1519. и 1520. и „Зборнику за путнике“ 1521, јерођакона Мојсија „од српске земље, од манастира званог Дечани“,
који је био ангажован на изради „Молитвеника“ 1536. и „Минеја“
1538. године и монахе Теодосија и Гандија из „манастира Св. Саве
у Милошеви, а отачеством од места Пријепоља“, који су завршили
„Октои петогласник“.

I TIPOGRAFI DI BOŽIDAR VUKOVIĆ
Božidar Vuković, il “Podgoričanin od Đurića“, come sottoscrisse la
prefazione della sua prima edizione del 1519, il serbo dei riti ortodossi,
come si presentava, ovvero Dela Vekija, “Vojvoda“, come firmava dopo
il matrimonio con una nobile veneziana, nella propria tipografia assunse una decina di lavoratori, “per lo più dal territorio serbo“, tra cui anche il tipografo Pahomije, „di Montenegro, di Fiume“, ovvero “dell’isola
del lago di Diocleziano“, che lavorava su “Službenik“ (il Libro liturgico)
e su “Psaltir s posledovanjem“ (il Salterio con l’aggiunta) nel 1519 e nel
1520 e su “Zbornik za putnike“ (la Raccolta per i viandanti) nel 1521, e
lo ierodiacono Mojsije “della terra serba, del monastero di Dečani“, che
fu ingaggiato per la produzione di “Molitvenik“ nel 1536 e di “Minej“
nel 1538, e i monaci Teodosije e Gandi, del “monastero di San Sava di
Miloševa, e della terra paterna di Prijepolje“, che terminarono “Oktoih
petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni).
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ЈЕРОМОНАХ ПАХОМИЈЕ
Штампара Пахомија је Божидар Вуковић „довео у Венецију, вјероватно, из неког од преписивачких центара са Скадарског језера“.
Пахомије је радио на „Службенику“ 1520. или 1519, „Псалтиру“
1520. и „Зборнику за путнике“ 1521. године. Прва књига „Псалтира“ је изашла 7. априла 1519, а друга, допуњена поглављима Последовање и Часловац, завршена је 12. октобра 1520. године. Ова
два издања су „увезана у једну књигу и сачувана у том облику, па
се због тога као година издања ове књиге често помињу и једна и
друга година“. Штампање „Службеника“ завршено је 7. јула 1519.
године, а „Зборника за путнике“ 6. марта 1520. године.

LO IEROMONACO PAHOMIJE
Božidar Vuković portò il tipografo Pahomije “a Venezia, probabilmente, da qualche centro di trascrizione del lago di Scutari”. Pahomije
lavorava su ”Službenik“ (il Libro liturgico) nel 1520 o nel 1519, su “Psaltir“ (il Salterio) nel 1520 e su “Zbornik za putnike“ (la Raccolta per i
viandanti) nel 1521. Il primo libro di “Psaltir“ (il Salterio) fu pubblicato
il 7 aprile 1519 e il secondo, completato con i capitoli Posledovanje e
Časlovac, fu portato a termine il 12 ottobre 1520. Le due edizioni sono
“legate in un libro e conservate così, e perciò come l’anno della pubblicazione di questo libro vengono spesso nominati entrambi gli anni“.
La stampa di “Službenik“ (il Libro liturgico) fu finita il 7 luglio 1519,
mentre quella di “Zbornik za putnike“ (la Raccolta per i viandanti) il 6
marzo 1520.
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ЈЕРОЂАКОН МОЈСИЈЕ ДЕЧАНАЦ
Јерођакон Мојсије „од српске земље, од манастира званог Дечани“, како се потписивао, био је ангажован на изради „Молитвеника“ (1536) и „Минеја“ (1538). Молитвеник је изашао из штампе 26.
априла 1536. године. „Празнични Минеј“ је штампан на пергаменту од 11. јуна 1536. до 19. јануара 1538. године. Један примерак је
поклоњен манастиру Хиландару.

LO IERODIACONO MOJSIJE DEČANAC
Lo ierodiacono Mojsije “della terra serba, del monastero di Dečani“,
come scriveva, fu ingaggiato nella produzione di “Molitvenik“ (il Breviario) nel 1536 e di “Minej“ (il Mineo) nel 1538. “Molitvenik“ (il Breviario) uscì dalla stampa il 26 aprile 1536. “Praznični Minej“ (il Mineo
festivo) fu stampato dall’11 giugno 1536 al 19 gennaio 1538, su pergamena. Una copia fu regalata al monastero di Hilandar.
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МОНАСИ ТЕОДОСИЈЕ И ЂЕНАДИЈЕ
Монаси Теодосије и Ђенадије из „манастира Св. Саве у Милешеви, а отачеством од места Пријепоља“ завршили су 27. јула 1537.
године штампање „Октоиха петогласника“.
О свом раду на овом „Октоиху“ оставили су у поговору следећи
запис: „По заповијести господина Божидара војводе, старасмо се
о овом преписивању, смјерни монаси, свештеници, Теодосије и
Генадије, параеклисијарх, манастира Светог Саве српског, који се
налази у Милешеви, а родом из мјеста Пријепоља…“

I MONACI TEODOSIJE E ĐENADIJE
I monaci Teodosije e Đenadije “del monastero di San Sava di Mileševa, e della terra paterna di Prijepolje“ finirono il 27 luglio 1537 la
stampa di “Oktoih petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni).
Del proprio lavoro su “Oktoih“ (l’Ottoico) lasciarono nella postfazione soltanto la seguente nota: “Su ordine del signor duca Božidar, prendemmo cura di questa trascrizione, noi monaci onesti, preti, Teodosije
e Genadije, paraecclesiastico, del monastero serbo di San Sava, che si
trova a Mileševa, originari di Prijepolje...”
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ПОГОВОРИ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
Божидар Вуковић је о свом издавачком и уредничком раду оставио занимљиве записе у поговорима својих издања, из којих је могуће сагледати и начин на који је било устројено најстарије српско
издаваштво.
Поговори обично почињу: …ја Божидар Вуковић, Подгоричанин, од Ђурића(а), жарко жељех да попуним недостатак душекорисних књига, (чији је број) смањен пљачком Исмаилићана, по
Божијем допуштењу. Бејах тада на Западу, у Италији, у славном
граду Венецији, предвођен Богом, помоћу Светога Духа, марљиво
се потрудих да излијем матрице за слова…

LE POSTFAZIONI DI BOŽIDAR VUKOVIĆ
Božidar Vuković lasciò note interessanti circa il proprio lavoro da
editore e curatore nelle postfazioni delle sue edizioni che aiutano a esaminare anche il modo in cui fu organizzata l’editoria serba più antica.
Le postfazioni iniziavano così: ... io Božidar Vuković, di Podgorizza,
di Đurić(i), volli con fervore colmare la mancanza dei libri utili all’anima, (il cui numero) è diminuito a causa delle rapine degli Ismaeliti, con
il permesso di Dio. Ero all’epoca nell’Occidente, in Italia, nella famosa
città di Venezia, guidato da Dio, aiutato dallo Spirito Santo, mi impegnai con diligenza a creare matrici per i caratteri...
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ПРВИ ВУКОВИЋЕВ ТЕСТАМЕНТ
У Венецијанском архиву пронађена су 1956. године два тестамента Божидара Вуковића.
У првом тестаменту Божидар Вуковић је на „доста слабом италијанском језику написао 5. фебруара 1533. године својом руком“
да оставља цркви св. Ђорђа Грчког 10 дуката, манастирима на
Скадарском језеру 80 дуката... док остатак имовине расподељује
својој деци, сину Виценцу, кћерима Марини, Јелени, Магдалени,
Луцији и супрузи Аполонији, уз услов да, ако његов син умре без
мушких наследника, поседи које му оставља припадну цркви св.
Ђорђа Грчког у Венецији, уз обавезу да црква држи једног „српског
попа“ који би служио у цркви.

IL PRIMO TESTAMENTO DI VUKOVIĆ
Nell’archivio veneziano nel 1956 furono trovati due testamenti di
Božidar Vuković.
Nel primo testamento Božidar Vuković “scrisse in un italiano assai
debole il 5 febbraio 1533 con la propria mano“ che lasciava alla chiesa
di San Giorgio Greco 10 ducati, ai monasteri di Scutari 80 ducati... e donava il resto dei beni ai propri figli, al figlio Vicenzo e alle figlie Marina,
Jelena, Magdalena, Lucija e alla moglie Apolonia, a condizione che, se
suo figlio fosse morto senza eredi maschi, i beni terrieri che gli lasciava
sarebbero passati alla chiesa di San Giorgio Greco a Venezia, con l’obbligo che la chiesa tenesse un “prete serbo“ che servisse in chiesa.
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ДРУГИ ВУКОВИЋЕВ ТЕСТАМЕНТ
У другом тестаменту писаном непосредно пред смрт 1539, Вуковић оставља манастирима на Скадарском језеру четрдесет дуката,
и „све оне књиге руком писане, и све калупе за штампање… оловне
форме и дрворезне илустрације…“, манастиру званом св. Ђорђе у
Подгорици оставља десет дуката…, свештенику попу Радичу… један стихар за служење литургије, један Минеј, један Октоих, један
Мисал и један Панегирик, које имају да се чувају од наследника до
наследника поменутог свештеника“, манастирима на Скадарском
језеру кућу у Бару, „главном манастиру Срба на Светој Гори… Хиландару… један Минеј од пергамента, обложен кожом и позлаћен“,
манастиру Милешеви позлаћени барјак и новац колико им треба
да заврше водовод…

IL SECONDO TESTAMENTO DI VUKOVIĆ
Nel secondo testamento scritto direttamente prima di morire nel
1539, Vuković lascia ai monasteri di Scutari quaranta ducati e “tutti quei libri scritti a mano, e tutte le matrici per la stampa... forme di
piombo e illustrazioni in legno...“, al monastero chiamato San Giorgio a
Podgorizza lascia dieci ducati..., al prete Radič... un camice per l’ufficio
liturgico, un “Minej” (il Mineo), un “Oktoih“ (l’Ottoico), un “Misal“ (il
Messale) e un “Panegirik“ (il Panegirico), da conservare di generazione
in generazione del nominato prete“, ai monasteri di Scutari la casa a
Bar, “al monastero principale dei serbi sul Monte Santo... Hilandar... un
“Minej“ di pergamena, rivestito di pelle ed indorato“, al monastero di
Mileševa una bandiera indorata e i soldi necessari per finire la costruzione dell’acquedotto...
51

ДАТУМИ ИЗДАВАЊА КЊИГА
Датуми издавања књига су сходно ондашњем календару Српске
православне цркве писани на овај начин: …Одштампа се ова света
и божанска књига… љета 7028, а од рођења Христовог 1519, круг
сунца 28, а луне 17, златни број 1, индикт 9, епахта 7, мјесеца априла, 7. дан, у Венецији.
За означавање страница и штампарских табака употребљавани
су: ћириличка слова у „значењу бројева“, римски бројеви, латинска слова и арапски бројеви.

LE DATE DELLA PUBBLICAZIONE DEI LIBRI
Le date della pubblicazione dei libri si scrivevano, concordemente
con il Calendario della Chiesa Ortodossa di allora, in questo modo:
...Venne stampato questo libro divino e sacro... nell’anno 7028, e dalla
nascita di Cristo 1519, cerchio solare 28 e lunare 17, numero aureo 1,
indizione 9, epatta 7, nel mese di aprile, dì 7°, a Venezia.
Per segnare le pagine e i rotoli da stampa venivano usati: caratteri cirillici “che rappresentavano i numeri“, numeri romani, caratteri latini
e numeri arabi.
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САХРАНА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
Вуковић је умро крајем 1539. или почетком 1540. године у Венецији. Његов син Виценцо, извршилац његове последње воље,
је „љета господњег 1540. пренео његово мртво тело у домовину и
покопао у цркву Старчеве Горице на Скадарском језеру“ у којој је
током 14. и 15. века радила преписивачка школа, чије предлошке
је Вуковић користио за издавања својих књига.

I FUNERALI DI BOŽIDAR VUKOVIĆ
Vuković morì alla fine del 1539 oppure all’inizio del 1540 a Venezia. Suo figlio Vincenzo, esecutore testamentario, “trasportò nell’anno
del Signore 1540 la sua salma nella patria e lo seppelì nella chiesa di
Starčeva Gorica a Scutari“ nella quale durante il Trecento ed il Quattrocento fu attiva una scuola di trascrizione i cui modelli venivano usati da
Vuković per la pubblicazione dei suoi libri.
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ВИЦЕНЦО ВУКОВИЋ
После смрти Божидара Вуковића, издавање књига је преузео
његов син Виценцо Вуковић, рођен око 1518, највероватније у
Венецији. Иако још млад и неискусан у издавачким пословима,
Виценцо се удружио са Бартоломеом Августиновим да Скијом и
у молби дужду тражио дозволу да „штампају српским језиком и
словима „Службеник“, „Посланице“, „Јеванђеља“, „Псалтире“ и
друге разноврсне књиге „ради свеопште добробити српске нације
и језика“, али и „искључиву привилегију с важношћу од 25 година
по којој се нико у том року не би смео усудити“ да штампа књиге
ма које врсте на српском језику, нити да их штампане продаје и
држи, нити да их односи другде по земљама и местима прејаснога
дужда, нити да прави пресе и алате који припадају таквом штампању“. Виценцо је од 1546. па све до 1561, када је престао са радом,
углавном „прештампавао“ старе књиге са „дрвореза из очеве заоставштине“.

VINCENZO VUKOVIĆ
Dopo la morte di Božidar Vuković suo figlio Vincenzo Vuković intraprese la pubblicazione dei libri, nato intorno al 1518, probabilmente a
Venezia. Anche se ancora giovane e senza esperienza nell’editoria, Vincenzo si associò con Bartolomeo Augustino da Schia e nella domanda
al Doge chiese il permesso di “stampare in lingua e caratteri serbi l’Ufficio, le Epistole, i Vangeli, i Salteri e vari altri libri “per il bene universale della nazione e della lingua serba“, ma anche “il privilegio esclusivo
valido per i prossimi 25 anni, secondo il quale nessuno in questo spazio
di tempo dovrebbe osare“ stampare libri di qualsiasi genere in serbo
e nemmeno venderli o tenerli dopo la stampa, né portarli nei paesi e
nei luoghi dell’illustrissimo doge, né produrre torchi e strumenti che
appartengono a questo tipo di stampa“. Dal 1546 fino al 1561, quando
smise la sua attività, Vincenzo per lo più “ristampava“ libri antichi “dalle incisioni su legno appartenenti al lascito paterno“.
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ИЗДАЊА ВИЦЕНЦА ВУКОВИЋА
Виценцо Вуковић је издао „пет датираних књига“: „Псалтир са
последовањем“ (1546), на 308 листа средњег формата, „Зборник за
путнике“ (1547), „Литургијар“ или „Службеник“ (1554), поновљено
издање из 1520; „Зборник за путнике“ (1560) и „Псалтир“ (1561) у
више издања у „којима не само да се није мењао поговор, него је
задржана и датација старијег издања“.

LE EDIZIONI DI VINCENZO VUKOVIĆ
Vincenzo Vuković pubblicò “cinque libri datati”: “Psaltir sa posledovanjem” (il Salterio con l’aggiunta, 1546), su 308 fogli di formato medio;
“Zbornik za putnike” (la Raccolta per i viandanti, 1547); “Liturgijar”o
“Službenik” (il Libro liturgico, 1554), una riedizione di quella del 1520;
“Zbornik za putnike” (1560) e “Psaltir” (1561) in più edizioni nelle quali
“non solo non cambiò la postfazione, ma fu lasciata anche la datazione
della vecchia edizione”.
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ГРАФИКА ВИЦЕНЦОВИХ КЊИГА
Књиге у издању Виценца Вуковића препознатљиве су по богатим
ренесансним „орнаменталним оквирима страница, које штампарија Божидара Вуковића није употребљавала“, по „уоквиреним
текстовима са све четири странице, по уским тракама са стилизованим лишћем, што је била новина у српском штампарству, као
и по пејзажима иза попрсја, својеврсне копије ренесансних књига“. Према С. Петковићу, најзанимљивије су биле „уске а издужене
композиције које су се налазиле при дну странице. Њих је било
шеснаест, са разним догађајима из Богородичиног живота, Христовог детињства и Христовог страдања“. Према неким новијим
истраживачима српске штампане књиге, Виценцо је за нека поновљена издања користио „нове клишеје резане у металу“.

LA GRAFICA DEI LIBRI DI VINCENZO
I libri editi da Vincenzo Vuković sono ben riconoscibili dai ricchi
“bordi ornamentali delle pagine, che la tipografia di Božidar Vuković
non usava“, dai “testi inquadrati con tutte e quattro le pagine, dalle
strette strisce con foglie stilizzate, il che fu una novità nell’attività tipografica serba, così come dai paesaggi dietro i busti, copie sui generis dei
libri rinascimentali“. Le più interessanti, secondo S. Petković, erano “le
composizioni strette ed allungate che si trovavano in fondo alla pagina.
Ce n’erano sedici, con vari episodi della vita della Madonna, della vita
di Cristo e della passione di Cristo“. Secondo alcuni nuovi ricercatori
del libro serbo stampato, per alcune riedizioni Vincenzo usava “dei nuovi cliché in metallo“.
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ПРЕДГОВОРИ И ПОГОВОРИ
У предговорима и поговорима књига нису се, како тврди Мирослав Пантић, наводили „њихови штампари; али се у језику тих
књига наслућују трагови приморских дијалеката, што би упућивало на мисао да су његови анонимни сарадници пореклом из тих
средина; чак и његово православље није било онако несумњиво
као што је то био случај с његовим оцем“.
Последња књига у чијем импресуму је као издавач био потписан
Виценцо био је „Псалтир“ из 1561. године.

LE PREFAZIONI E LE POSTFAZIONI
Nelle prefazioni e nelle postfazioni dei libri, come afferma Miroslav
Pantić, non venivano nominati “i loro tipografi; però nella lingua di
questi libri si intravedono le tracce dei dialetti del Mediterraneo, il che
sarebbe un indizio di tale origine dei suoi collaboratori anonimi; persino la sua ortodossia non era così indiscutibile com’era il caso con suo
padre“.
L’ultimo libro nel cui impressum come editore fu sottoscritto Vincenzo era il “Psaltir“ (il Salterio) del 1561.
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ИМПРЕСУМИ ВИЦЕНЦОВИХ КЊИГА
Своја издања, син великог Божидара, потписивао је као Виценцо, Виченцо, Вицко, али и као Ђовани Виценцо Србин, који води
порекло од српских деспота. И Виценцо је, попут његовог оца, носио титулу Војводе – Дела Векија. За свој штампарски симбол Виценцо је узео „мотив двоглавог орла“, сличан оном на грбу Ђурађа
Црнојевића.
Виценцо је био први издавач књига који је, према Фуруновићу,
употребио израз „штампати“ у предговору „Псалтиру“ и први издавач „комерцијалних књига који у импресуму није бележио имена штампара и осталих мајстора“.

GLI IMPRESSUM DEI LIBRI DI VINCENZO
Il figlio del grande Božidar firmava le proprie edizioni come Vicenzo,
Vičenzo, Vicko, ma anche come Giovanni Vincenzo il Serbo, originario dei despoti serbi. Come suo padre, Vincenzo aveva il titolo di Duca
– Della Vecchia. Per il proprio simbolo tipografico Vincenzo prese “il
motivo dell’aquila bicipite“, simile a quello dello stemma di Đurađ Crnojević.
Vincenzo fu il primo editore di libri che, secondo Furunović, nella
prefazione di “Psaltir“ usò l’espressione “stampare“ e il primo editore
“di libri commerciali che non notava i nomi dei tipografi e di altri maestri negli impressum“.
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„ПСАЛТИР“, ВЕНЕЦИЈА, 1546.
“PSALTIR“ (IL SALTERIO), VENEZIA, 1546
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„ЗБОРНИК ЗА ПУТНИКЕ“, ВЕНЕЦИЈА, 1547.
“ZBORNIK ZA PUTNIKE“ (LA RACCOLTA PER I VIANDANTI), VENEZIA, 1547
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„СЛУЖБЕНИК“, ВЕНЕЦИЈА, 1554.
“SLUŽBENIK“ (IL LIBRO LITURGICO), VENEZIA, 1554
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„ЗБОРНИК ЗА ПУТНИКЕ“, ВЕНЕЦИЈА, 1560.
“ZBORNIK ZA PUTNIKE“ (LA RACCOLTA PER I VIANDANTI), VENEZIA, 1560
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„ПСАЛТИР“, ВЕНЕЦИЈА, 1561.
“PSALTIR“ (IL SALTERIO), VENEZIA, 1561
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„ОКТОИХ ПЕТОГЛАСНИК“, (2. ИЗД.), ВЕНЕЦИЈА, 1561.
“OKTOIH PETOGLASNIK“ (L’OTTOICO DI CINQUE MODULAZIONI, 2° ED.), VENEZIA, 1561
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НЕПОЗНАТИ „ПСАЛТИР“ ИЗ 16. ВЕКА
Средином 16. века, у време када је Виценцо прекинуо своје издаваштво, појавио се један „Псалтир“ штампан у непознатој штампарији, сличан „Псалтиру“ Божидара Вуковића и „Псалтиру“ из
Милешеве као, по М. Пешикану, „нечији слабо успели покушај да
се оживи посустало млетачко издавање српских књига у доба изразитог застоја у раду штампарије В. Вуковића“.

“PSALTIR“
(IL SALTERIO) IGNOTO DEL XVI SECOLO
Intorno alla metà del Cinquecento, nel periodo in cui Vincenzo smise
la sua attività editoriale, apparve un “Psaltir“ (il Salterio) ignoto, simile a quello di Božidar Vuković e allo “Psaltir“ (il Salterio) di Mileševa,
come, secondo M. Pešikan, “un tentativo assai mal riuscito di far rivivere l’editoria veneziana dei libri serbi, abbastanza debole, nei tempi
dell’assai visibile scemare dell’attività della tipografia di V. Vuković“.
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СТЕФАН ОД СКАДРА (МАРИНОВИЋ)
Стефан Мариновић из Скадра, „Србин пореклом“, као први
закупац или власник штампарије у Венецији, објавио je 6. јануара
1561. године књигу „Триод посни“, на 266 листова крупним
слогом. Издајући ову књигу Мариновић, „от града Скадра“, био
је обавезан да на „Посном Триоду“ стави испод заставице следећи
текст: „Виценцо… по одлуци „већа десеторице“… има искључиви
монопол на штампање српских књига до 1571. године“.

STEFAN DA SCUTARI (MARINOVIĆ)
Stefan Marinović di Scutari “di origine serba“ pubblicò, come primo
appaltatore oppure proprietario della tipografia a Venezia, il 6 gennaio
1561 il libro “Triod posni“ (il Triodio quaresimale) su 266 fogli di composizione tipografica grande. Marinović, “della città di Scutari“ aveva
l’obbligo di mettere in “Triod Posni“ (il Triodio quaresimale), sotto la
bandierina, il seguente testo: “Vincenzo... secondo la decisione “del
Consiglio dei Dieci“... ha l’esclusivo monopolio sulla stampa dei libri
serbi fino al 1571”.
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„ТРИОД ПОСНИ“ ВЕНЕЦИЈА, 1561.
“TRIOD POSNI“ (IL TRIODIO QUARESIMALE), VENEZIA, 1561
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ЈАКОВ ОД КАМЕНЕ РЕКЕ
После Стефана Мариновића, Вуковићеву штампарију, у своје
време цењену и због доброг отиска и квалитетног повеза, према
Ћоровићу, преузео је „неки Јаков из Камене Реке, родом из Македоније“ који је 1566. године самостално објавио „Зборник за путнике“. У поговору своје књиге Јаков пише: „Изидох от Македоније,
отч'ства мојего, и внидох в западних странах... в град Венеција, и
тамо обретох стари калапи Божидара воеводе у јегова сина Виценца от многими времени неписали, и почех писати сије мале књиге...“

JAKOV DI KAMENA REKA
Dopo Stefan Marinović, la tipografia di Vuković, all’epoca molto stimata anche per la buona impronta e per la legatura di qualità, fu presa, secondo Ćorović, “da un certo Jakov di Kamena Reka, originario
di Macedonia“ che da solo pubblicò “Zbornik za putnike“(la Raccolta
per i viandanti) nel 1566. Nella postfazione del suo libro, Jakov scrive:
“abbandonai la Macedonia, la mia patria, e partii per l’occidente... nella
città di Venezia, e vi incontrai le vecchie matrici del duca Božidar presso suo figlio Vincenzo, da molto tempo non usate, e cominciai a scrivere
i miei piccoli libri...“
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„ЗБОРНИК“, ВЕНЕЦИЈА, 1566.
Јаков, познат и као Јаков Осоговац, у штампи свог „Зборника“
на 268 листова искористио је 31 Вуковићев дуборез, од којих су
два нова, и 47 заставица и вињета, па Лазар Ћурчић сматра да ова
књига „иде у ред најлепших србуља“ због лепоте отиска и умешности типографа.

“ZBORNIK“ (LA RACCOLTA), VENEZIA, 1566
Jakov, noto anche come Jakov Osogovac, usò per la stampa del suo
“Zbornik” (la Raccolta) su 268 fogli 31 intagli di Vuković di cui due
nuovi, e 47 bandierine e vignette, per cui Lazar Ćurčić, grazie alla bellezza dell’impronta e alla bravura del tipografo annovera questo libro
“tra i più bei libri serbi“.
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ЈЕРОЛИМ ЗАГУРОВИЋ
Јеролим Загуровић, „властелин от града Котора“, објавио је као
издавач, како се „изричито идентификовао“, три или четири књиге између 1569. и 1570. године, користећи „старе калупе“ и илустрације Божидара Вуковића. Као штампар његових издања потписан
је Јаков Крајков. Према Љубомиру Стојановићу, објављене су следеће књиге: „Псалтир“ из 1569, у средњем формату на 34 табака;
„Молитвеник“ односно „Требник“ из 1570, на 281 листа, крупним
словима; „Службеник“, прештампано старо Виценцово издање из
1554, издато у више издања, и можда, репринт Вуковићевог издања „Октоих“ из 1537, али без година и места издавања.
Загуровић је умро 1572. године као богат и цењени млетачки и
которски властелин.
После његове смрти, издаваштвом су се бавили и Загуровићеви
синови Анђео и Иван који су код Камила Зинатија „штампали ћирилицом“ католички катехизис једног шпанског језуите.
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JEROLIM ZAGUROVIĆ
Jerolim Zagurović, “nobile della città di Cattaro”, pubblicò in qualità di editore, “come esplicitamente si definì”, tre o quattro libri tra il
1569 e il 1570, usando le “vecchie matrici” e le illustrazioni di Božidar
Vuković. Come tipografo delle sue edizioni è firmato Jakov Krajkov. Secondo Ljubomir Stojanović furono pubblicati i seguenti libri: “Psaltir“
(il Salterio) nel 1569 in formato medio su 34 rotoli; “Molitvenik“ ossia “Trebnik“ (il Breviario) nel 1570, su 281 fogli, con caratteri grandi;
“Službenik“ (il Libro liturgico), edizione ristampata di quella precedente, di Vincenzo, del 1554, pubblicata in più edizioni, forse anche una
ristampa dell’edizione di Vuković di “Oktoih“ (l’Ottoico) del 1537, ma
senza data e senza luogo di pubblicazione.
Zagurović morì nel 1572, da ricco e stimato nobile di Venezia e di
Cattaro.
Dopo la sua morte si occuparono dell’editoria anche i suoi figli Anđeo
e Ivan, che da Camillo Zanetti “pubblicarono in cirillico“ la catechesi
cattolica di un gesuita spagnolo.
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ПРВА РЕКЛАМА КЊИГА КОД СРБА
Занимљиво је да је у „Псалтиру“, у форми огласа књижаре Кара
Трифун из Скопља која „нуди своје услуге“, објављена и прва „реклама књига код Срба“.

LA PRIMA PUBBLICITÀ DEI LIBRI PRESSO I SERBI
É interessante che in “Psaltir“, in forma di annuncio della libreria
Kara Trifun di Skopje che offre “i propri servizi“, fu pubblicata anche la
prima “pubblicità dei libri presso i serbi“.
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„ПСАЛТИР“, ВЕНЕЦИЈА, 1569.
У „Псалтир по грчскому језику, а по српскому пјевц“ Загуровић
је у поговору, тврди М. Пантић, као своје узоре и светле претходнике у издавању српских књига навео војводу Ђурђа Црнојевића и
„господина Божидара“.
У колофонима се Загуровић води као издавач а као штампар се
помиње Јаков „от предела македонских, от места звано Сифија,
Крајков син“.

“PSALTIR“ (IL SALTERIO), VENEZIA, 1569
In “Psaltir po grčskomu jeziku, a po srpskom pjevc“ (il Salterio in
lingua greca e secondo il canto serbo) Zagurović, afferma M. Pantić,
nominò come i suoi modelli e precursori illustri nella pubblicazione dei
libri serbi il duca Đurađ Crnojević e “il signor Božidar“.
Nei colophon Zagurović viene nominato come editore, e come tipografo viene menzionato Jakov, “di terra macedone, del luogo chiamato
Sifija, figlio di Krajkov“.
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„МОЛИТВЕНИК“, ВЕНЕЦИЈА, 1570.
„Молитвеник“, односно „Требник“, издат је 1570. на „281 листу у
21 реда“, крупним вуковићевским слогом, иновираним у Загуровићевој штампарији.

“MOLITVENIK“ (IL BREVIARIO), VENEZIA, 1570
“Molitvenik“ ossia “Trebnik“ (il Breviario) fu pubblicato nel 1570 su
“281 fogli in 21 righe”, di composizione tipografica grande, innovata
nella tipografia di Zagurović.
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„СЛУЖБЕНИК“, ВЕНЕЦИЈА, 1570.
Загуровић је најпре дословно поновио „Службеникa“ Виценца
Вуковића из 1554, и објавио га на 240 листа у средњем формату,
а затим је, према Пешикану, по други пут поновио „Службеникa“
Б. Вуковића, задржавајући као годину издања 1554, с тим што је
„уместо почетне заставице са монограмом БОЖ, ставио лик свеца
који пише и анђела пред њим (по Медаковићу јеванђелиста Матеј). Монограм БОЖ штампан је изнад илустрација“.

“SLUŽBENIK“
(IL LIBRO LITURGICO), VENEZIA, 1570
Zagurović prima di tutto ripeté alla lettera il “Službenik“ (il Libro
liturgico) di Vincenzo Vuković del 1554 e lo pubblicò su 240 fogli in
formato medio e poi, secondo Pešikan, per la seconda volta ripeté il
“Službenik“ (il Libro liturgico) di B. Vuković, mantenendo come l’anno della sua pubblicazione il 1554, ma “al posto del monogramma BOŽ
mise un santo nell’atto di scrivere e un angelo di fronte a lui (secondo
Medaković, l’evangelista Matteo). Il monogramma BOŽ fu stampato sopra le illustrazioni”.
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ЈАКОВ КРАЈКОВ
Загуровићев штампар Јаков Крајков из Софије, штампар „Псалтира“ и „Молитвеника“, објавиће 1572, према истраживањима
Мирослава Пантића, самостално на српскословенском језику
„Зборник различније потреби“, урађен „у пола мањем формату од
Божидарових и Виценцових „Зборника“ и, према Фуруновићу, са
врло „скромним књижевним украсом… упрошћене и рационалне
ортографије… делимично иновинарим слогом“.

JAKOV KRAJKOV
Il tipografo di Zagurović, Jakov Krajkov, di Sofia, tipografo di “Psaltir“ (il Salterio) e di “Molitvenik“ (il Breviario), pubblicherà nel 1572,
secondo le ricerche di Miroslav Pantić, autonomamente in slavo ecclesiastico di redazione serba (srpskoslovenski) “Zbornik različnije potrebi” (la Raccolta per varie necessità) fatto “in un formato che è metà di
quello dei “Zbornik” (la Raccolta) di Božidar e di Vincenzo, e secondo
Furunović, con ornamenti del libro assai modesti... di un’ortografia
semplificata e razionale... di una composizione in parte innovata”.
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„ЗБОРНИК РАЗЛИЧНИЈЕ ПОТРЕБИ“,
ВЕНЕЦИЈА, 1572.
У поговору „Зборника“ Јаков бележи да је написао „ове мале
књиге, у које ставих различите потребе, за свако време, да угоде
потребама сваког човека“.

“ZBORNIK RAZLIČNIJE POTREBI”
(LA RACCOLTA PER VARIE NECESSITÀ), VENEZIA, 1572
Nella postfazione di “Zbornik” (la Raccolta) Jakov nota di aver scritto
“quei piccoli libri, nei quali misi necessità diverse, per ogni tempo, e per
la soddisfazione dei bisogni di ogni uomo”.
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ЂОВАНИ АНТОНИО РАМПАЦЕТО
Негде око 1597, стару Виценцову штампарију преузео је, и то вероватно куповином, Ђовани Антонио Рампацето, познат у Венецији по једном издању „Четворојеванђеља“ на готској латиници,
али и по штампању „Зборника“, малог формата на 151 листу у 15
редова у више поновљених издања.

GIOVANNI ANTONIO RAMPAZETTO
Intorno al 1597, la vecchia tipografia di Vincenzo fu presa, probabilmente comprata, da Giovanni Antonio Rampazetto, noto a Venezia per
un’edizione di ”Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli) in caratteri latini
gotici, ma anche per la stampa di “Zbornik“ (la Raccolta), in formato
piccolo, su 151 fogli in 15 righe e in più riedizioni.
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СТЕФАН ПАШТРОВИЋ
Издавач, приређивач и уредник али, према поговору и онај који
је „списао“ „Зборник за путнике“ 1597, био је Стефан родом од
Паштровића, игуман храма Пречисте богородице.
У „Зборнику за путнике“ („Молитвеник“) додат је као посебан
део „Буквар“, данас познат и као Буквар Инока Саве.

STEFAN PAŠTROVIĆ
Editore, curatore e redattore, ma, secondo la postfazione, anche
“scrittore” di ”Zbornik za putnike” (la Raccolta per i viandanti) nel
1597, fu Stefan, originario di Pastrovicchio, igumeno del tempio di
Prečista Bogorodica.
In “Zbornik za putnike” (“Molitvenik”, il Breviario) fu aggiunto come
parte separata “Bukvar”, oggi noto come “Bukvar Inoka Save” (il Sillabario di Inok Sava).
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„ЗБОРНИК, МАЛИ“, ВЕНЕЦИЈА, 1597.
„Зборник, мали“ Стефана Паштровића и Саве Дечанца, из 1597,
штампао је и издао дечански јеромонах Сава у штампарији Ђованија Рампацета у „малом формату на 151 листу у петнаест редова“.

“ZBORNIK, MALI”
(LA RACCOLTA, PICCOLA), VENEZIA, 1597
“Zbornik, mali” (la Raccolta, piccola) di Stefan Paštrović e Sava
Dečanac del 1597 fu stampato e pubblicato dallo ieromonaco di Dečani
Sava nella tipografia di Giovanni Rampazetto in “formato piccolo su 151
fogli in quindici righe”.
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БУКВАР ИНОКА САВЕ
Први српски буквар приредио је, према Лазару Ћурчићу, Инок
Сава Дечанац а штампао Ђовани Антоније Рампацето у Венецији
1597, у два издања. Штампање буквара на два непагинована листа
на осмини завршено је 20. маја 1597, а 25. маја друго издање на
четири непагинована листа на шеснаестини. Најстарији ћирилични буквар садржи „поред азбуке и молитве за вежбање читања и
писања“.

IL SILLABARIO DI INOK SAVA
Il primo sillabario serbo fu curato, secondo Lazar Ćurčić, da Inok
Sava Dečanac e stampato da Giovanni Antonio Rampazetto a Venezia,
nel 1597, in due edizioni. Il 20 maggio 1597 fu finita la stampa del sillabario su due fogli non paginati in ottavo, e il 25 maggio la seconda
edizione su quattro fogli non paginati in sedicesimo. Il sillabario più
antico in cirillico contiene “oltre all’alfabeto, anche le preghiere per l’esercitazione della lettura e della scrittura”.
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ШТАМПАРИЈА ЂИНАМИ
Вуковићева штампарија је после Загуровића прешла у руке
Крајкова и Рампацета да би на крају завршила код Бартоломеја
Албертија Ђинамија и његовог сина Марка. Ђинами се у издаваштво упустио после велике кризе изазване појавом куге у Венецији (1628-1630), која је готово уништила венецијанску штампарску индустрију. Али, тек под управом Бартола, сина Марка
Ђинамија, издавачка кућа Ђинами објавила је, према М. Фин,
поред „бар 24 издања на српском језику“ и 1638. један скупоцени
„Псалтир“, репринт оног издања који је 1569. године штампао Јеролим Загуровић.
Штампаријом су управљали Баротоломеј, једно време његов син
Марко, који је 1628. објавио Орбинијево „Огледало духовно“, и на
крају, пред гашење, унук Бартол или Барто, који је издавао, како
тврди М. Пантић, књиге писане ћирилицом и латиницом дубровачких, далматинских и босанских писаца.
После породице Ђинами штампарију је преузео Франческо
Брођоли, данас код нас познат као издавач књига Ивана Гундулића и Марина Држића.

LA TIPOGRAFIA DI GINAMI
La tipografia di Vuković passò, dopo Zagurović, nelle mani di Krajkov
e Rampazetto, per poi finire a Bartolomeo Alberti Ginami e suo figlio
Marco. Ginami si dedicò all’editoria dopo la grande crisi causata dalla
peste a Venezia (1628-1630), la quale quasi distrusse l’industria tipografica veneziana. Ma solo sotto la gestione di Bartolo, figlio di Marco
Ginami, la casa editrice Ginami pubblicò, secondo M. Fin, oltre ad “almeno 24 edizioni in serbo“, anche un “Psaltir“ (il Salterio) di lusso nel
1638, la ristampa dell’edizione stampata nel 1569 da Jerolim Zagurović.
La tipografia fu gestita da Bartolomeo, per un certo periodo da suo
figlio Marco che nel 1628 pubblicò “Lo specchio spirituale” di Orbini, e
alla fine, verso la fine dell’attività della tipografia, dal nipote Bartolo o
Barto, il quale pubblicava, come afferma M. Pantić, i libri scritti in cirillico e in caratteri latini di scrittori ragusei, dalmati e bosniaci.
Dopo la famiglia Ginami, la tipografia fu presa da Francesco Brogioli,
oggi noto, da noi, come l’editore dei libri di Ivan Gundulić e di Marino
Darsa.
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„ПСАЛТИР“, ВЕНЕЦИЈА, 1638.
Ђинамијева издања су технички била солидно одштампана
и препознатљива по „заставицама“. Крај текста био је обележен
„вињетом са ликом апостола Андреја у духу католичке иконографије“. Ђинами је користио, према Фуруновићу, и свој „графички
знак: слика жене са сидром у пејзажу (представа Наде), окружена
барокним оквиром“.
Мушицки је у „својој библиографији“ записао да је „Псалтир“
датиран 1638. године био издат „иждиванијем Марка Гинами“.

“PSALTIR“ (IL SALTERIO), VENEZIA, 1638
Le edizioni di Ginami tecnicamente furono dei buoni modelli di
stampa, riconoscibili dalle “bandierine“. La fine del testo era segnata
con “una vignetta con l’apostolo Andrea, conformemente allo spirito
dell’iconografia cattolica“. Ginami usava, secondo Furunović, anche il
proprio “segno grafico: l’immagine di una donna con l’àncora all’interno del paesaggio (la rappresentazione della Speranza), inquadrata dalla
cornice barocca“.
Mušicki, nella “sua bibliografia“ scrisse che “Psaltir“ (il Salterio) datato al 1638, fu pubblicato “nell’edizione di Marco Ginami“.
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ВЕНЕЦИЈАНСКА ЦЕНЗУРА
Надлежност за венецијанско издаваштво и књижарство поверена је 1516. године Магистрату, основаном са циљем да након завршетка рата Камбрејске лиге надгледа реорганизацију Падованског универзитета а од 1544. рад штампарија, те су сви издавачи
књига морали, сходно онда важећим узансама, да имају одобрење
и две „рецензије“: једну, коју је издавала „римска инквизиција“, и
другу, коју су издавали „реформатори Универзитета y Падови“.
Рад црквене инквизиције био је регулисан 1596. године споразумом између Републике Венеције и Свете столице, и од 1600. одлуком млетачког Сената, према којима је црквена цензура могла да
се спроводи само y „верским питањима и под чврстом контролом
Магистратуре реформатора коју су чинила три члана бирана y Сенату са двогодишњим мандатом из редова најутицајнијих патриција“.
Божидар Вуковић је за рад своје штампарије добио одобрење од
папе Павла Трећег (1534-1537) и цара Карла Петог (1519-1555), а део
дозволе дат Виценцу 1546. садржао је обавезу да се књиге које буду
издавали „с времена на време провере сагласно прописима“.
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LA CENSURA VENEZIANA
La responsabilità per l’editoria e commercio librario fu affidata nel
1516 al Magistrato fondato con lo scopo di vigilare, dopo la guerra della Lega di Cambrai, la riorganizzazone dell’Università di Padova, e dal
1544 anche l’attività tipografica, così che tutti gli editori dovevano ottenere, secondo gli usi in vigore all’epoca, il permesso e due “recensioni”,
una rilasciata dall’”Inquisizione romana” e l’altra che rilasciavano i “Riformatori dell’Università di Padova”.
L’attività dell’Inquisizione della Chiesa fu regolata nel 1596 con l’accordo tra la Repubblica di Venezia e la Santa Sede, e dal 1600 con il
decreto del Senato veneziano secondo il quale era possibile esercitare
la censura ecclesiastica soltanto “nelle questioni religiose e sotto un severo controllo della Magistratura dei riformatori fatta da tre membri
scelti nel Senato con un mandato di due anni, appartenenti alla classe
dei patrizi più potenti”.
Božidar Vuković ottenne il permesso per l’attività della propria tipografia dal papa Paolo III (1534-1537) e dall’imperatore Carlo V (15191555), mentre una parte del permesso dato a Vincenzo nel 1546 conteneva l’obbligo di sottoporre i libri pubblicati „di tempo in tempo ad un
controllo conforme alle regole“.
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ПОСЛОВАЊЕ СТАРИХ ИЗДАВАЧА
Није познато какво је било пословање наших најстаријих издавача и штампарија. До данас нису истражене ни све радне улоге у
тако сложеној индустрији какво је издаваштво. Истражен је технички процес штампања књига, делом су познати штампари, помоћници и илустратори. Тек у новије време почело је откривање
и анализа положаја и улоге уредника, редактора и приређивача.
Познато је и да су дубровачки трговци уз другу робу једно време
продавали и књиге. Зна се и да је сама дистрибуција књига из венецијанских штампарија била олакшана, јер су издавачи наших
књига одржавали блиске везе са манастиром Милешева и са манастирима из скадарске регије. Нису познати ни сви финансијски
аспекти пословања првих издавача српских књига. Не знају се тачно ни све мецене. Једино су познате цене књига. У свом тестаменту
из 1539. године, Божидар Вуковић каже да се „Минеј продаје за
3 дуката, Октоих за 5 лира и 15 солада, Псалтири и Мисали по 1
дукат и четврт, мали молитвеник по 5 лира итд. Поређења ради,
један Минеј је вредео колико 20 надница једног млетачког занатлије или три телета или 10-12 брава или око 250 кг пшенице“.
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LA GESTIONE D’AFFARI DEI VECCHI EDITORI
Come fosse la gestione d’affari dei nostri editori e delle nostre tipografie più antichi, non è noto. Nemmeno fino ad oggi sono stati esaminati tutti i ruoli all’interno del lavoro in un’industria così complessa
come quella editoriale. Sono state fatte delle ricerche intorno al processo tecnico della stampa, sono noti in parte i tipografi, gli assistenti e
gli illustratori. Solo recentemente è iniziata la scoperta e l’analisi della
posizione e del ruolo del redattore e del curatore. É noto che i commercianti ragusei, oltre ad altra merce, vendevano anche libri per un
certo periodo. Si sa che la stessa distribuzione dei libri dalle tipografie
veneziane era agevolata poiché gli editori dei nostri libri mantenevano
relazioni profonde con il monastero di Mileševa e con i monasteri della
regione di Scutari. Non sono noti neanche tutti gli aspetti finanziari degli affari dei primi editori dei libri serbi. Non si conoscono neanche tutti
i mecenati. Sono noti soltanto i prezzi dei libri. Nel proprio testamento
del 1539, Božidar Vuković dice che “Minej (il Mineo) si vende a 3 ducati,
Oktoih (l’Ottoico) a 5 lire e 15 soldi, gli Psaltir (i Salteri) e i Misali (i
Messali) a 1 ducato e un quarto, il piccolo Molitvenik (il Breviario) a 5
lire, ecc. Per fare un confronto, un Minej (il Mineo) valeva quanto 20
paghe di un artigiano veneziano oppure quanto tre vitelli o 10-12 serrature oppure 250 chili circa di frumento“.
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СТАРИ ВЕНЕЦИЈАНСКИ ИЗДАВАЧИ И ШТАМПАРИ
Према истраживањима Мирослава Пантића, у Венецији је током
16. и 17. века штампано више од две стотине српских и јужнословенских књига. Последња књига објављена у штампарији породице Ђинами пред „дуго затишје“ била је „Псалтир“ из 1638. Постоји
и једно издање „Псалтира“ сачувано само у фрагментима, можда
из 1550, судећи по новијим истраживањима слога и његове ортографије.
У Венецији су радиле следеће штампарије:
1. Штампарија Божидара Вуковића (1519/1520-1539)
2. Штампарија Виценца Вуковића (1546-1561)
3. Штампарија Јакова од Камене Реке (1566)
4. Штампарија Јеролима Загуровића (1569-1570)
5. Штампарија Јакова Крајкова (1572)
6. Штампарија Стефана Паштровића и Саве Дечанца (1597)
7. Штампарија Антониja Рампацета (1597)
8. Штампарија Бартола Ђинамија (1638)
9. Непозната штампарија у 16. веку.
Из свих ових раних венецијанских штампарија изашло је укупно
22 наслова која су имала и по 5-6 издања.
1. „Службеник“ Божидара Вуковића, Венеција, 1519-1520.
2. „Псалтир“ Божидара Вуковића, Венеција, 1520.
3. „Зборник за путнике“ Божидара Вуковића, Венеција, 1521.
4. „Зборник за путнике“ Божидара Вуковића, Венеција, 1536.
5. „Октоих петогласник“ Божидара Вуковића, Венеција, 1537.
6. „Минеј празнични“ Божидара Вуковића, Венеција, 1538.
7. „Молитвеник“ Божидара Вуковића, Венеција, око 1539.
8. „Псалтир“ Виценца Вуковића, Венеција, 1546.
9. „Зборник за путнике“ Виценца Вуковића, Венеција, 1547.
10. „Службеник“ Виценца Вуковића, Венеција, 1560.
11. „Зборник за путнике“ Виценца Вуковића, Венеција, 1560.
12. „Псалтир“ Виценца Вуковића, Венеција, 1561.
13. „Октоих петогласник“, друго издање, Венеција, 1561.
14. „Триод посни“ Стефана од Скадра, Венеција, 1561.
15. „Зборник“ Јакова од Камене Реке, Венеција, 1566.
16. „Псалтир“ Јеролима Загуровића, Венеција, 1569.
17. „Молитвеник“ Јеролима Загуровића, Венеција, 1570.
18. „Службеник“ Јеролима Загуровића, Венеција, 1570.
19. „Зборник“ Јакова Крајкова, Венеција, 1572.
20. „Зборник, мали“ Стефана Паштровића и Саве Дечанца, Венеција, 1597.
21. „Псалтир“ Бартола Ђинамија, Венеција, 1638.
22. „Псалтир“ непознате штампарије, Венеција, 16. век
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GLI ANTICHI EDITORI E TIPOGRAFI VENEZIANI
Secondo le ricerche di Miroslav Pantić, nel Cinquecento e nel Seicento a
Venezia furono stampati più di duecento libri serbi e slavi meridionali.
L’ultimo libro stampato nella tipografia della famiglia Ginami fu “Psaltir“ (il Salterio) del 1638. Esiste un’altra edizione di “Psaltir“ (il Salterio)
conservata solo in frammenti, forse del 1550, a giudicare dalle recenti
ricerche sulla composizione e sull’ortografia.
A Venezia erano attive le seguenti tipografie:
1. La tipografia di Božidar Vuković (1519/1520-1539)
2. La tipografia di Vincenzo Vuković (1546-1561)
3. La tipografia di Jakov di Kamena Reka (1566)
4. La tipografia di Jerolim Zagurović (1569-1570)
5. La tipografia di Jakov Krajkov (1572)
6. La tipografia di Stefan Paštrović e Sava di Dečani (1597)
7. La tipografia di Antonio Rampazetto (1597)
8. La tipografia di Bartolo Ginami (1638)
9. La tipografia ignota nel XVI secolo.
Da tutte queste tipografie veneziane uscirono 22 titoli che furono pubblicati anche in 5-6 edizioni.
1. “Službenik“ (il Libro liturgico) di Božidar Vuković, Venezia, 1519-1520
2. “Psaltir“ (il Salterio) di Božidar Vuković, Venezia, 1520
3. “Zbornik za putnike“(la Raccolta per i viandanti) di Božidar Vuković, Venezia, 1521
4. “Zbornik za putnike“(la Raccolta per i viandanti) di Božidar Vuković, Venezia, 1536
5. “Oktoih petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni) di Božidar Vuković,
Venezia, 1537
6. “Minej praznični“ (il Mineo festivo) di Božidar Vuković, Venezia, 1538
7. “Molitvenik“ (il Breviario) di Božidar Vuković, Venezia, intorno al 1539
8. “Psaltir“ (il Salterio) di Vincenzo Vuković, Venezia, 1546
9. “Zbornik za putnike“(la Raccolta per i viandanti) di Vincenzo Vuković, Venezia, 1547
10. “Službenik“ (il Libro liturgico) di Vincenzo Vuković, Venezia, 1560
11. “Zbornik za putnike“(la Raccolta per i viandanti) di Vincenzo Vuković, Venezia, 1560
12. “Psaltir“ (il Salterio) di Vincenzo Vuković, Venezia, 1561
13. “Oktoih petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni), seconda edizione, Venezia, 1561

14. “Triod posni” (il Triodio quaresimale) di Stefan da Scutari, Venezia,
1561
15. “Zbornik“(la Raccolta) di Jakov di Kamena Reka, Venezia, 1566
16. “Psaltir“ (il Salterio) di Jerolim Zagurović, Venezia, 1569
17. “Molitvenik“ (il Breviario) di Jerolim Zagurović, Venezia, 1570
18. “Službenik“ (il Libro liturgico) di Jerolim Zagurović, Venezia, 1570
19. “Zbornik“(la Raccolta) di Jakov Krajkov, Venezia, 1572
20. “Zbornik, mali“(la Raccolta, piccola) di Stefan Paštrović e Sava di
Dečani, Venezia, 1597
21. “Psaltir“ (il Salterio) di Bartolo Ginami, Venezia, 1638
22. “Psaltir“ (il Salterio), tipografia ignota, Venezia, XVI secolo
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ПОСЛЕДЊА КЊИГА СТАРИХ ИЗДАВАЧА
„Псалтир“ из 1638. године уједно је био и последња књига издата у штампарији коју је основао Вуковић, после које ће венецијанско издаваштво упасти у дугу кризу изазвану економском кризом
и ратовима.
Ђинами је у свом предговору („Предисловију“) поменуо „Црнојевића, господина Божидара и Јеролима Загуровића као издаваче старих српских књига“. А сам предговор, поговор и закључни
колофон је „практично копиран из старог издања… тако… што су
промењена имена па уместо Јеролима стоји Марко Ђинами (отац
Бартолов), уместо Крајкова… Бартол, уместо Ђурађа… Бартоломео
(отац Марка Ђинамија), уместо скопског Кара Трифуна Марко Ђинами… уместо Загуровића – господин Барто Ђинами…

L’ULTIMO LIBRO DEI VECCHI EDITORI
Il “Psaltir” (il Salterio) del 1638 fu nel contempo anche l’ultimo libro
pubblicato presso la tipografia fondata da Vuković, dopo la quale l’editoria veneziana conobbe una lunga crisi causata dalla crisi economica
e dalle guerre.
Nella sua prefazione (“Predislovije”) Ginami menzionò “Crnojević,
signor Božidar e Jerolim Zagurović come editori dei vecchi libri serbi“. La prefazione stessa, la postfazione e il colophon conclusivo sono
“praticamente copiati dalla vecchia edizione... in modo che... furono
cambiati i nomi e così al posto di Jerolim sta Marco Ginami (padre di
Bartolo), al posto di Krajkov... Bartolo, al posto di Đurađ... Bartolomeo
(padre di Marco Ginami), al posto del Kara Trifun di Skopje Marco Ginami... al posto di Zagurović – signor Barto Ginami...“
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ТЕОДОР И ЂУРАЂ ЉУБАВИЋ
Божидар Горажданин, „духовно лице из манастира Милешева“,
послао је 1518. године у Венецију браћу Теодора и Ђурађа (или
Ђура) „из рода Љубавића“, да науче штампарски занат и купе
штампарију. У Венецији су Теодор и Ђурађ набавили опрему и
„започели, а можда и довршили“ 1. јула 1519, штампање „Службеника“ у средњем формату. Ђурађ је умро 2. марта не дочекавши
излазак своје прве књиге. О раду на књизи „Службеник“ Ђурађ
је оставио кратки запис у поговору: „И потрудих се ја… и с мојим
братом калуђером Теодором, а повеленијем нашим старцем и родитељем Божидаром Горажданином, код великог архијереја Христова Саве српског који је у Милешеви“.

TEODOR E ĐURAĐ LJUBAVIĆ
Božidar Goraždanin, “padre spirituale del monastero di Mileševa“,
mandò nel 1518 i fratelli Teodor e Đurađ (o Đura) “della famiglia dei
Ljubavić“ a Venezia, affinché imparassero l’arte tipografica e comprassero la tipografia. A Venezia Teodor e Đurađ acquistarono l’attrezzatura
e “diedero inizio, forse anche fine“ il 1 luglio 1519 alla stampa di “Službenik“ (il Libro liturgico) in formato medio. Đurađ morì il 2 marzo e
non riuscì a vedere la pubblicazione del suo primo libro. Del lavoro sul
libro “Službenik“ (il Libro liturgico) Đurađ lasciò una breve nota nella
postfazione: “E mi impegnai... con mio fratello monaco Teodor, con la
carta del nostro vecchio e genitore Božidar Goraždanin, presso il grande prelato Hristov Sava serbo che è a Mileševa“.
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ШТАМПАРИЈА У ГОРАЖДУ
У Србији је у првој половини 16. века при манастирима радило
седам штампарија и све су оне имале блиске пословне везе са Млетачком републиком, било да су набављале пресе и папир у Венецији, било да су се њени монаси-типографи у свом раду угледали
на издања венецијанских штампара.
У штампарији донетој из Венеције, у Горажду су објављене три
књиге: „Службеник“ 1519, „Псалтир“ 1521. и „Молитвеник“ 1523,
које по Д. Медаковићу, „спадају у најбоља остварења наше старе
штампе“. Уредник и приређивач ових издања био је јеромонах Теодор, а један од штампара ђакон Радоје. Штампарија је имала, тврди Д. Медаковић, једну пресу, танка слова „резана оштро и чврсто
отиснута“ и запошљавала је четири типографа.
„Псалтир“ из 1521. године и „Молитвеник“ из 1523. отиснути су
црвеном и црном бојом на „српскословенском језику, ћириличним словима, по правилима Ресавске школе са елементима старијег, рашког правописа. Слова су резана по угледу на устав из
српскословенских рукописа“.
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LA TIPOGRAFIA DI GORAŽD
Nella prima metà del Cinquecento in Serbia, presso i monasteri, erano attive sette tipografie e tutte quante coltivavano dei legami professionali assai stretti con la Repubblica di Venezia, sia per quanto riguarda l’acquisto dei torchi e della carta, sia per quanto riguarda le edizioni
dei tipografi veneziani, il cui esempio veniva seguito dai monaci-tipografi serbi.
A Goražd, nella tipografia portata da Venezia furono pubblicati tre
libri: “Službenik“ (il Libro Liturgico) nel 1519, “Psaltir“ (il Salterio) nel
1521 e “Molitvenik“ (il Breviario) nel 1523, i quali, secondo D. Medaković, “fanno parte delle migliori creazioni della nostra vecchia stampa“.
Il redattore e il curatore di queste edizioni fu lo ieromonaco Teodor, e
uno dei tipografi il diacono Radoje. La tipografia aveva, come afferma
D. Medaković, un torchio, dei caratteri sottili “dal taglio marcato e fortemente impressi“, e assumeva quattro tipografi.
“Psaltir“ (il Salterio) del 1521 e “Molitvenik“ (il Breviario) del 1523
erano stampati in rosso e nero “nella redazione serba di slavo ecclesiastico, in cirillico, secondo le regole della scuola di Resava con degli
elementi della vecchia ortografia di Raška. I caratteri venivano tagliati
seguendo l’esempio dell’onciale delle scritture della redazione serba di
slavo ecclesiastico“.
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РУЈАНСКА ШТАМПАРИЈА
У манастиру Рујан или Рујно, „у селу Вруци под планином Поникве“, монах Теодосије, „убог умом а богат грехом“, одштампао
је 1537. заједно са два помоћника „Четворојеванђеље“, техником
дрвореза на хартији купљеној у Венецији.
Вук је за ово издање рекао да су „слова врло велика и тако ружна
да људи који су вјешти у штампању књига мисле да је штампана
дрвеним словима“. Рујанско четворојеванђеље, формата 21х29 цм,
штампано је у две боје, црном и црвеном, једним калупом, што је
тада било непознато и оригинално решење. Нека новија истраживања указују да је „Четворојеванђеље“ рађено металним словима
изливеним у самом манастиру.

LA TIPOGRAFIA DI RUJAN
Nel monastero di Rujan o Rujno, “nel villaggio Vruci ai piedi del monte Ponikve“, il monaco Teodosije, “povero d’ingegno e ricco di peccati“, stampò con la tecnica dell’incisione su legno insieme a due aiutanti
“Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli) nel 1537 sulla carta comprata a
Venezia.
Riguardo a questa edizione, Vuk disse che “i caratteri sono molto
grandi e così brutti che quelli che sono esperti nella stampa dei libri
pensano che sia stampato con caratteri di legno”. Il “Četvorojevanđelje“
(i Quattro Vangeli) di Rujan, di formato 21x29 cm, fu stampato in due
colori, in nero e rosso, con una matrice, il che era una soluzione fino ad
allora ignota e originale. Alcune ricerche recenti mostrano che “Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli) fu fatto con i caratteri di metallo nel
monastero stesso.
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БЕОГРАДСКА ШТАМПАРИЈА
У Београду, у штампарији кнеза Дмитровића „из Ужичког
краја“, коју је после његове смрти преузео Иво Гундулић, трговац
и продавац Вуковићевих венецијанских књига, „трудом монаха
Мардарија из Мркшине цркве“ издато је 1552. године „Четворојеванђеље“. Према записима Мардарија, штампање књиге је завршено 4. августа 1552. године.
„Четворојеванђеље“ је објављено 1552. године у формату „велике осмине“ на 212 листа, на папиру купљеном у Венецији. Ово
издање типографски „подсећа на „Четворојевађеље“ из Црне Горе
на којем је радио штампар Макарије“.
Због погоршања положаја Срба у турској империји штампарија
је пренесена (откупљена) највероватније у манастир Мркшина
црква где је 1562. прештампано београдско „Четворојеванђеље“.

LA TIPOGRAFIA DI BELGRADO
A Belgrado, nella tipografia del principe Dmitrović, “delle parti di
Užice“, che dopo la sua morte fu presa da Ivo Gundulić, commerciante
e venditore dei libri veneziani di Vuković, “con l’impegno del monaco
Mardarije di Mrkšina crkva“ fu pubblicato nel 1552 “Četvorojevanđelje“
(i Quattro Vangeli). La stampa del libro, secondo gli scritti di Mardarije,
finì il 4 agosto 1552.
“Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli) fu pubblicato nel 1552 in “ottavo grande”, su 212 fogli su carta comprata a Venezia. Tipograficamente, questa edizione “somiglia al “Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli)
del Montenegro su cui lavorava il tipografo Makarije“.
A causa del peggioramento della posizione dei serbi all’interno
dell’Impero ottomano, la tipografia “fu trasportata (ricomprata) assai
probabilmente al monastero di Mrkšina crkva, dove nel 1562 venne ristampato il “Četvorojevanđelje“ (i Quattro Vangeli) di Belgrado“.
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ГРАЧАНИЧКА ШТАМПАРИЈА
У Грачаници је под покровитељством „великог књигољубца“,
новобрдског митрополита Никанора (1528-1551), штампар „раб
Димитрије“ „написао и штампао“ 1539. године „Октоих петогласник“, по узору на издање Божидара Вуковића из 1537. године. Раб
Димитрије је, према Грујићу, био унук Божидара Горажданина,
што како показују новија истраживања, „није тачно јер им се рад
на књизи потпуно разликује.“ Димитрије из Грачанице је био
највероватније „презвитер из околине Новог брда, иначе син попа
Оливера“.
„Октоих петогласник“ је димензија 21,5х31 цм, добро је и чисто
одштампан, и посебно је вредан јер садржи један „дрворез на коме
је приказан манастир Грачаница“.

LA TIPOGRAFIA DI GRAČANICA
A Gračanica, con il patrocinio del “grande bibliofilo“ di Novo Brdo,
metropolita Nikanor (1528-1551), “il servo Dimitrije“ “scrisse e pubblicò“ nel 1539 “Oktoih petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni),
seguendo l’esempio dell’edizione di Božidar Vuković del 1537. Il servo Dimitrije (rab Dimitrije), secondo Grujić, fu nipote di Božidar Goraždanin, il che, come dimostrano le ricerche più recenti, “non è vero,
poiché il loro lavoro sul libro è completamente diverso”. Dimitrije di
Gračanica fu probabilmente “presbitero dei dintorni di Novo Brdo, figlio del prete Oliver“.
“Oktoih petoglasnik“ (l’Ottoico di cinque modulazioni) ha le dimensioni 21,5x31 cm, è di buona e nitida stampa e di particolare valore
perché contentente “un’incisione su legno nella quale è rappresentato il
monastero di Gračanica“.
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ПРВА МИЛЕШЕВСКА ШТАМПАРИЈА
У штампарији манастира Милешева објављен је „Псалтир“
(1544) и „Молитвеник“ (1546), на коме су „радили Мардарије и Теодор“. О раду на подизању прве штампарије у предговору „Псалтира“ пише оснивач штампарије: „Ја… игуман Данило јеромонах са
својом браћом… посласмо оце и браћу нашу Никанора јеромонаха
и Саву јеромонаха… и игумана бањског Мардарија… у град Венецију… (одакле)… све потребно… донесоше… и саставимо… књигу
Псалтир“.

LA PRIMA TIPOGRAFIA DI MILEŠEVA
Nella tipografia del monastero Mileševa fu pubblicato nel 1544 “Psaltir“ (il Salterio) e nel 1546 “Molitvenik“ (il Breviario), su cui “lavoravano
Mardarije e Teodor“. Del lavoro sulla fondazione della prima tipografia
scrive nella prefazione di “Psaltir“ (il Salterio) il suo fondatore: “Io...
igumeno Danilo ieromonaco con i miei fratelli... mandammo i nostri
padri e i nostri fratelli ieromonaco Nikanor e ieromonaco Sava... e l’igumeno delle terme Mardarije... nella città di Venezia... (da dove)... tutto il
necessario... portarono... e componemmo... il libro Psaltir (il Salterio)“.
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ДРУГА МИЛЕШЕВСКА ШТАМПАРИЈА
У другој Милешевској штампарији „трудом ђакона Дамњана и
Милана“ а по налогу игумана Данила, објављено је 1557. допуњено
издање „Псалтира“ на 289 листова димензија 14х20,5 цм. Монаси
су „сами изгравирали матрице и излили слова по моделу слова
из Црнојевићке штампарије“. Текст је сложен без „знакова интерпункције, а пагиниран је ћириличним словима. Иницијали су са
испреплетаним шарама у оквиру, штампа је веома лоша, неуједначена, боје и црне и црвене, бледе и водњикаве“. Штампар милешевског „Псалтира“ Дамњан био је пореклом „от Црније загори,
од места… Обена… близ реке Саве“.
„Псалтир“ садржи две коректурне странице и то је – како истичу историчари – „једини сачувани коректурни лист из наших
средњевековних штампарија“.

LA SECONDA TIPOGRAFIA DI MILEŠEVA
Nella seconda tipografia di Mileševa, “grazie all’impegno dei diaconi
Damnjan e Milan“ e su ordine dell’igumeno Danilo, fu pubblicata nel
1557 l’edizione completata di “Psaltir“ (il Salterio) su 289 fogli di dimensioni 14x20,5 cm. I monaci “incisero da soli le matrici e fecero la
colatura secondo il modello dei caratteri della tipografia di Crnojević”.
Il testo è composto senza “segni di punteggiatura, ed è paginato con le
lettere in cirillico. Le iniziali hanno degli ornamenti intrecciati nella
cornice, la stampa è pessima, disomogenea, di colore sia nero che rosso,
pallido e acquoso”. Il tipografo dello “Psaltir” (il Salterio) di Mileševa
Damnjan fu di origine “montenegrina, del posto... Oben... vicino al fiume Sava“.
“Psaltir“ (il Salterio) contiene due pagine di correttura, e ciò rappresenta – sottolineano gli storici – “l’unico foglio di correttura conservato
delle nostre tipografie medievali“.
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ШТАМПАРИЈA У МРКШИНОЈ ЦРКВИ
После пропасти Београдске штампарије штампар Мардарије је
основао нову штампарију у Мркшиној цркви, у којој је заједно са
попом Живком и дијаком Радулом објавио две књиге: „Четворојеванђеље“ (1562) и „Триод цветни“ (1566) на 218 листа. Из поговора
сазнајемо да је Мардарије, родом од „реке Дрине… знао да реже и
лије слова“ и да је „ову вештину изучио у Венецији“, као што су,
према Фуруновићу, то пре њега научили јеромонах Макарије 1493.
године, и 1554. игуман Милешеве, јеромонах Данило и братја мастирска: јеромонах Никанор и Сава.
На маргинама „Четворојеванђеља“, Мардарије је оставио запис:
„Ја, Христу раб јеромонах Мардарије рукоделисах сија слова од
железа… и с великим трудом и напором сврших ову свету душеопасну књигу“.
„Триод цветни“ штампао је Мардарије 1566. године, о чему је
оставио кратки запис: И труди се зде грешни роб божиј поп Живко „и раб божиј дијак Радул“. Триод је формата 18,5x28 цм. Књига
има иницијале, а штампа је двобојна: црно-црвена, са добро нанесеном бојом.

LA TIPOGRAFIA A MRKŠINA CRKVA
Il tipografo Mardarije, dopo il fallimento della tipografia di Belgrado, fondò a Mrkšina Crkva una nuova tipografia nella quale, insieme al
prete Živko e al diacono Radul, pubblicò due libri: “Četvorojevanđelje”
(i Quattro Vangeli) nel 1562 e “Triod cvetni” (il Triodio Fiorito) nel
1566 su 218 fogli. Dalla postfazione sappiamo che Mardarije, originario di “fiume Drina... sapeva tagliare e colare caratteri” e che “imparò
quest’arte a Venezia”, così come la impararono prima di lui, secondo
Furunović, nel 1493 lo ieromonaco Makarije e nel 1554 l’igumeno di
Mileševa Danilo e i frati del monastero: gli ieromonaci Nikanor e Sava.
Al margine di “Četvrojevanđelje” (i Quattro Vangeli) Mardarije lasciò
una scritta: “Io, servo di Cristo ieromonaco Mardarije lavorai a mano
tutte le lettere di ferro... e con grande impegno portai a termine questo
libro sacro e pericoloso per l’anima”.
“Triod cvetni” (il Triodio Fiorito) fu stampato da Mardarije nel 1566,
del che lasciò una breve nota: E si impegnarono il peccatore servo di
Dio prete Živko e “servo di Dio diacono Radul”. “Triod”(il Triodio) è
di formato 18,5x28 cm. Il libro ha le iniziali e la stampa è bicolore: nero-rossa, con il colore ben applicato.
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СКАДАРСКА ШТАМПАРИЈА
У последњој средњовековној српској штампарији, штампарији
Стефана Мариновића у Скадру, одштампан је 1563. године „Триод
цветни“. Пошто је на овој књизи радио један од највећих калиграфа 16. века, Камило Занети, неки историчари сматрају да је и ова
књига вероватно објављена у Млецима. А и Лукијан Мушицки је
у „својој библиографији“ старих књига прецртао Скадар као место
издавања књиге и написао – Венеција.
У Млецима, код Виценца Вуковића, Стефан Мариновић је 1561.
објавио „Триод посни“.
Штампарија је из Скадра касније пренесена „на неко друго
место“ – вероватно, по Љ. Стојановићу, „близу велике српске патријаршије иже в Пеке“, како мисли Ђ. Радојчић, на основу једног предговора самог Мариновића који је објавио у Збирци „Стари
српски записи и натписи“.

LA TIPOGRAFIA DI SCUTARI
Nell’ultima tipografia serba medievale, la tipografia di Stefan Marinović a Scutari, fu stampato “Triod cvetni” (il Triodio Fiorito) nel 1563.
Dato che su questo libro lavorava uno dei più grandi calligrafi del Cinquecento Camillo Zanetti, alcuni storici ritengono che anche questo libro fu pubblicato probabilmente a Venezia. Lo stesso Lukijan Mušicki
“nella sua bibliografia” dei libri antichi cancellò Scutari come luogo di
pubblicazione e scrisse Venezia.
Stefan Marinović pubblicò nel 1561, a Venezia, presso Vincenzo
Vuković, “Triod posni” (il Triodio quaresimale).
La tipografia di Scutari fu traslocata più tardi “in un altro posto” –
probabilmente, secondo Lj. Stojanović, “vicino al grande monastero patriarcale di Peć“, secondo Đ. Radojčić, in base ad una prefazione dello
stesso Marinović che fu pubblicata nella Raccolta “Stari srpski zapisi i
natpisi” (Antiche note e scritte serbe).
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ШТАМПАРИЈА У ТРГОВИШТУ
После притиска турских власти, штампарија је из Горажда пренесена 1544. у Влашку која је тада била слободна. У Трговишту је
1545. издат „Молитвеник“, „Апостол“ 1547, и 1549. „Цвјетни триод“. „Молитвеник“ је штампао Мојсије из Дечана, раније штампар
Божидара Вуковића. Димитрије Љубавић, унук Божидара Горажданина, издао је „Апостол“ 1549. године. Нешто касније, 1580,
румунски штампар, ђакон Кореси, прештампао је венецијански
„Празнични минеј“ Божидара Вуковића, не „слово за слово (нити
у подударним редовима и страницама, него – како истиче М. Пешикан – са ортографском слободом, али текстолошки верно“. У
издању „Службеника“ користио је, како истиче Сретен Петковић,
„пет пута Божидареву заставицу са два преплетена круга и њој задржао монограм БОЖ“.
Српски јеромонах Јован Светогорац, пострижник манастира Гомионице, приредио је за штампу „Триод цветни“.

LA TIPOGRAFIA DI TRGOVIŠTE
La tipografia di Goražd, dopo le pressioni dalle autorità ottomane nel
1544, fu trasferita in Valacchia, che all’epoca era libera. A Trgovište nel
1545 fu pubblicato “Molitvenik“ (il Breviario), nel 1547 “Apostol“ (l’Apostolo) e nel 1549 “Cvjetni triod“ (il Triodio Fiorito). “Molitvenik“ (il Breviario) venne stampato da Mojsije di Dečani, prima tipografo di Božidar Vuković. Dimitrije Ljubavić, nipote di Božidar Goraždanin, pubblicò
“Apostol” (l’Apostolo) nel 1549. Un po’ più tardi, nel 1580, il tipografo
romeno diacono Coresi ristampò il “Praznični minej” (il Mineo festivo)
veneziano di Božidar Vuković, “non lettera per lettera (e nemmeno seguendo le righe e le pagine, bensì – come ribadisce M. Pešikan – con la
libertà ortografica, ma fedele al testo“. Nell’edizione di “Službenik“ (il
Libro liturgico) usò, sottolinea Sreten Petković, “cinque volte la bandierina di Božidar con due cerchi intrecciati e mantenne anche il monogramma BOŽ“.
Lo ieromonaco serbo Jovan Svetogorac, monaco del monastero Gomionica, preparò per la stampa “Triod cvetni” (il Triodio Fiorito).
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ДИМИТРИЈЕ ЉУБАВИЋ
Димитрије или Дмитар Љубавић, писац, штампар, издавач и
илустратор, рођен у Венецији 1519. а умро 1564. у Брашови, био
је унук Божидара Горажданина Љубавића (1460-1527), оснивача
штампарије при цркви Светог Ђорђа у Горажду. После српских
манастирских штампарија у Трговишту, Димитрије је основао
штампарију 1545. године и заједно са Мојсијем из Дечана издао
две књиге.
Утицај Венеције у раду Димитрија и Мојсија најбоље се види у
моћним „дрворезним украсима“, које је Мојсије усвојио током рада
на Вуковићевим књигама „Минеј“ и „Зборник за путнике“.
Љубавић је године 1547. отишао у Цариград где је у наредне три
године штампао књиге за Екуменски патријархат a потом у Хиландар и Свету Гору где је две године радио по манастирима на издавању књига. Касније је прешао у „немачке земље где је издавао
лутеранске и калвинистичке протестантске књиге“.

DIMITRIJE LJUBAVIĆ
Dimitrije o Dmitar Ljubavić, scrittore, tipografo, editore e illustratore, nato a Venezia nel 1519 e morto a Brașov nel 1564, fu nipote di
Božidar Goraždanin Ljubavić (1460-1527), il fondatore della tipografia
presso la chiesa di San Giorgio a Goražd. Dimitrije, dopo le tipografie
serbe presso i monasteri a Trgovište, fondò nel 1545 una tipografia e
insieme a Mojsije di Dečani pubblicò due libri.
L’influenza veneziana si vede nei potenti “ornamenti in legno” che
Mojsije adottò durante il proprio lavoro sui libri di Vuković “Minej” (il
Mineo) e “Zbornik za putnike” (la Raccolta per i viandanti).
Nell’anno 1547 Ljubavić partì per Costantinopoli, dove nei tre anni
seguenti pubblicava libri per il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, poi a Hilandar e al Monte Athos dove lavorò per due anni sulla pubblicazione dei libri. Più tardi passò “nei paesi tedeschi dove pubblicava
i libri protestanti luterani e calvinisti”.
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„МИНЕЈ ПРАЗНИЧНИ“ („МИНЕЈ“ Б. ВУКОВИЋА)
“MINEJ PRAZNIČNI“ (IL MINEO FESTIVO, “MINEJ” DI B. VUKOVIĆ)
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„ТРИОД ЦВЕТНИ“, ТРГОВИШТЕ, 1549.
“TRIOD CVETNI” (IL TRIODIO FIORITO), TRGOVIŠTE, 1549
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„МОЛИТВЕНИК“, 1545.
“MOLITVENIK“ (IL BREVIARIO), 1545
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„АПОСТОЛ“, 1547.
“APOSTOL“ (L’APOSTOLO), 1547
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ШТАМПАРИЈА КОНГРЕГАЦИЈЕ, РИМ, 1630.
LA TIPOGRAFIA DELLA CONGREGAZIONE, ROMA, 1630
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ТИПОГРАФИЈЕ СВЕТОГ СКУПА
Штампање књига за српску публику y млетачким штампаријама доживелo је пад негде на преласку из 17. y 18. век, углавном због
притиска контрареформације, „оштре конкуренције“ полиглотске штампарије Конгрегације за ширење вере са седиштем y Риму,
којој је поверено објављивање реформисаних литургијских књига
за православне народе са далматинске обале, али и због – како
наводи М. Инфелизе, писац најбоље монографије о млетачком издаваштву 18. века – Tридесетогодишњег рата и велике куге која је
харала Европом у трећој деценији 18. века.
У римској штампарији „Пропаганде“ објављен је „Буквар“ Рафаела Лефаковића 1629. године, а 1630. „Исповједаоник“ Стјепана
Матијевића
У септембру 1754. године, папа Бенедикт је тражио од Владе
Млетачке републике да се конфискују сви литургијски и догматски текстови као и катихизиси увезени из Москве и да се замене
сличним текстовима „очишћеним“ од „шизматичких“ садржаја,
који ће бити одштампани y Падованском католичком семинару
под надзором кардинала Рецоника.
Код Типографије светог Скупа у Риму, 1753. године објављен је
један лепо обликовани „Буквар“ на црквенословенском.
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LE TIPOGRAFIE DELLA SACRA CONGREGAZIONE
La stampa dei libri per il pubblico serbo nelle tipografie veneziane
conobbe all’incirca a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo un calo, prevalentemente per la pressione controriformistica, “una seria concorrenza” alla tipografia poliglotta della Congregazione per la dottrina della
fede con la sede a Roma, alla quale fu affidata la pubblicazione dei libri
liturgici riformati per i popoli ortodossi delle coste dalmate, ma anche
– come afferma M. Infelise, scrittore della miglior monografia sull’editoria veneziana del Settecento – per la Guerra dei trent’anni e per la
grande peste che imperversava per tutta l’Europa nel terzo decennio
del Settecento.
Nella tipografia romana “Propaganda” fu pubblicato nel 1629 il sillabario di Rafael Lefaković, e nel 1630 “Ispovjedaonik” (le Confessioni)
di Stjepan Matijević.
Nel settembre del 1754 il papa Benedetto chiese alle autorità veneziane che venissero confiscati tutti i testi liturgici dogmatici e le catechesi
importati da Mosca e che venissero sostituiti con testi simili, “depurati”
dai contenuti “scismatici”, che sarebbero stati stampati presso il Seminario cattolico padovano sotto la sorveglianza del cardinale Rezzonico.
A Roma, presso la Tipografia della Sacra Congregazione, nel 1753 fu
pubblicato un “Bukvar” (il Sillabario) ben formato in slavo ecclesiastico.
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ЕПИСКОПСКА ШТАМПАРИЈА У РИМНИКУ
После нестанка српских манастирских штампарија и велике
кризе венецијанских издавача, изазване сталним ратовима и унутрашњим превирањима у првој половини 17. века, Српска православна црква је за своје литургијске потребе почела да користи
руске штампане књиге, што ће по Дејану Медаковићу, отворити
„врата руској редакцији црквенословенских књига“. Ширење употребе руских књига, поспешио је 1732. године и митрополит Викентије Јовановић доношењем Посланице свештенству, у којој је
наложено да „сваки парох мора да има пет обавезних књига: Нови
завет, Катихизис, Десјатословије, Службеник и Молитвеник и то
искључиво московског или синодалног кијевског издања“. И тако
су од средине 18. века тржиште литургијских и школских књига
штампаних на црквенословенском језику руске редакције, поред
„Јевреја и Јермена“, преузели и трговци руским књигама, „Москаљи“, продаjући их по вашарима које су посећивали Срби.
Средином 18. века српски митрополити су успели, како пишу
Ивић и Пешикан, да издају неколико важних књига у руској редакцији црквенословенског језика. У Епископској штампарији у
Римнику, према Д. Панковићу, објављене су књиге за православне
Србе: „Первоје ученије отроком“ (1726) Теофана Прокопијевича,
„Граматика“ (1727), „Правила молебнаја“ (1734) и „Србљак“ (1761). У
Ердељу, у штампарији Семинара Регуламент, и у Јашију, објављено је „Исправленије грешника духом кротости“, књига којом „започиње штампање српске лаичке литературе“ и која као норму дефинитивно утемељујe руску редакцију црквенословенског језика.
У Блажу је 1748. објављена једна богослужбена књига.
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LA TIPOGRAFIA EPISCOPALE A RIMNIK
Dopo la scomparsa delle tipografie monastiche serbe e dopo la grande crisi degli editori veneziani causata dalle continue guerre e lotte intestine durante la prima metà del Seicento, la Chiesa ortodossa serba
cominciò ad usare, per le necessità delle liturgie, i libri russi stampati, il
che, secondo Dejan Medaković, avrebbe aperto “la porta alla redazione
russa dei libri in slavo ecclesiastico”. Alla diffusione dei libri russi contribuì anche il metropolita Vikentije Jovanović nel 1732, portando l’Epistola al clero, nella quale veniva ordinato che “ogni parroco dovesse
avere cinque libri obbligatori: “Novi zavet” (il Nuovo Testamento), “Katihizis” (la Catechesi), “Desjatoslovije” (i Dieci comandamenti), “Službenik“ (il Libro liturgico) e “Molitvenik“ (il Breviario), esclusivamente
nell’edizione moscovita oppure in quella sinodale di Kiev“. Fu così che
dalla metà del Settecento il mercato dei libri liturgici e scolastici stampati nella redazione russa dello slavo ecclesiastico venne preso, oltre
che “dagli ebrei e dagli armeni“, anche dai commercianti dei libri russi,
“Moskalji“ che li vendevano alle fiere frequentate dai serbi.
Verso la metà del Settecento i metropoliti serbi riuscirono, secondo
quanto scritto da Ivić e Pešikan, a pubblicare alcuni libri di rilievo nella
redazione russa dello slavo ecclesiastico. Nella tipografia episcopale a
Rimnik, secondo D. Panković, furono pubblicati i libri per i serbi ortodossi: “Pervoje učenije otrokom“ (la Prima liturgia mattutina, 1726)
di Teofan Prokopijevič, “Gramatika“ (la Grammatica, 1727), “Pravila
molebnaja“ (le Regole della preghiera, 1734) e “Srbljak“ nel 1761. In
Transilvania, nella tipografia del Seminario Regolamento e a Jassi fu
pubblicato “Ispravlenije grešnika duhom krotosti“ (la Correzione dei
peccatori con la mansuetudine), il libro con il quale “inizia la stampa
della letteratura laica serba“ e che definitivamente stabilisce come norma la redazione russa dello slavo ecclesiastico. A Blaj, nel 1748, fu pubblicato un libro liturgico.
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ДИМИТРИЈЕ ТЕОДОСИЈЕ
После скоро један век дуге паузе у издавању књига на српском
језику, уз дозволу млетачких власти, Димитрије Теодосије је у
Венецији покренуо штампарију како би објављивао српске богослужбене књиге. Димитрије Теодосије је био Грк из Јањине и
поданик Млетачке републике а потицао је из породице успешних
трговаца. У Венецију је дошао као младић, врло брзо се укључио
у рад грчке колоније и постао део високог друштва. У штампарији Николе Гликиса научио је издавачки и штампарски занат а
затим је преузео руковођење издаваштвом, најпре као управник,
и на крају, како се потписивао, као „вишегодишњи власник грчке штампарије Николе Гликиса“. Већ довољно зрео да се упусти
у самосталну издавачку делатност, Теодосије је најпре у августу
1754. године упутио молбу „Реформаторима Универзитета у Падови да буде уписан у Цех књижара и штампара“. Годину дана
касније, 1755, Теодосије се обратио Сенату Републике молбом да
му се одобри упис у еснаф штампара, а затим и дају привилегије
како би објављивао књиге „илирским словима“ и тиме поспешио
раст трговине и повећао приходе књижарском еснафу. Упркос противљењу врха штампарског еснафа, који је сматрао да књиге на
„илирском језику“ у Венецији могу да објављују штампарије Пецана, Зане, Оки, Орландини и други, дужд је дозволио Димитрију
Теодосију да издаје књиге на српском језику, како би се сузбило
ширење руских књига по православним земљама, али уз услов да
се „рукописи и одштампани табаци поднесу цензури на одобрење“.
Према једном извештају, Теодосије је издавачку делатност започео са великим почетним капиталом, који је обезбедио маркиз
Пан Маруци, по Моники Фин изузетно значајна личност Венеције
18. века, не само због огромног иметка. Он је, наиме, био политички ангажован на страни Катарине Велике, због чега је 1768. године
био акредитован за дипломатског представника Русије y Републици Венецији.
Димитрије Теодосије је преминуо y Венецији y марту 1782, када
је његова штампарија већ прешла y посед нећака Пана. Између
1761. и 1776, „последња година y којој налазимо његово име y импресуму“, како пише Моника Фин, Теодосије је објавио око педесет
„сервијанских“ књига у више издања.
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DEMETRIO TEODOSIO
Dopo una pausa di quasi un secolo della pubblicazione dei libri in
serbo, a Venezia Demetrio Teodosio mise in moto una tipografia, con
il permesso delle autorità veneziane, per pubblicare i libri liturgici serbi. Demetrio Teodosio fu greco di Giannina e suddito della Repubblica
di Venezia, proveniente dalla famiglia di commercianti di successo. Da
giovane arrivò a Venezia e molto presto si inserì nelle attività della colonia greca e diventò parte dell’alta società. Nella tipografia di Nicolò
Glykis imparò l’arte tipografica e editoriale per poi gestire l’editoria prima in qualità di direttore e infine, come sottoscriveva, da “proprietario
da parrecchi anni della tipografia greca di Nicolò Glykis“. Già abbastanza maturo da iniziare la propria attività editoriale, Teodosio, nell’agosto
del 1754, prima mandò la domanda ai “Riformatori dell’Università di
Padova di essersi iscritto all’Arte degli stampatori e dei librai“. Un anno
dopo, nel 1755, Teodosio si rivolse al Senato della Repubblica chiedendo
che gli venisse approvata l’iscrizione all’arte degli stampatori, e inoltre
che gli dessero alcuni privilegi per poter pubblicare i libri “in caratteri
illirici“ e per poter così migliorare la crescita del commercio e aumentare il reddito dell’arte dei librai. Il Doge, nonostante l’opposizione del
vertice dell’arte degli stampatori, che riteneva che i libri “in illirico“ a
Venezia potessero essere pubblicati soltanto nelle tipografie di Pezzan,
di Zanna, Occhi, Orlandini e altri, permise a Demetrio Teodosio di pubblicare i libri in serbo per sopprimere la diffusione dei libri russi nei
paesi ortodossi, però a condizione che “i manoscritti e i rotoli stampati
venissero dati alla censura per l’approvazione“.
Teodosio diede inizio all’attività editoriale, secondo una relazione,
con un grande capitale iniziale datogli dal marchese Pano Maruzzi, secondo Monica Fin, un personaggio di spicco della Venezia settecentesca, non solo per le sue immense ricchezze, ma anche per il suo impegno
politico favorevole a Caterina la Grande, per cui nel 1768 fu nominato
rappresentante diplomatico della Russia nella Repubblica di Venezia.
Demetrio Teodosio morì a Venezia nel marzo del 1782, quando la sua
tipografia era già passata nelle mani del nipote Pano. Tra il 1761 e il
1776, “l’ultimo anno in cui troviamo il suo nome nell’impressum“, come
scrive Monica Fin, Teodosio pubblicò circa cinquanta libri serbi (servijanskih knjiga) in più edizioni.
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СЛАВЕНСКО-ГРЕЧЕСКА ТИПОГРАФИЈА
Теодосијева „Славенско-Греческа типографија“ налазила се
y Венецији у улици „Calle del Pestrin“, у четврти Кастело, у непосредној близини цркве светог Ђорђа, где је било неколико грчких
штампарија и седиште грчког и српског братства. Штампарија је
располагала са две штампарске пресе и објављивала је, по Инфелизу, нешто мало мањи број наслова него Баљони, тада највећи
штампар Млетачке републике. А по техничкој опреми, типографима, уредништу, обрту средства и броју претплатника, штампарија је била на истом нивоу као и све друге велике штампарије на
италијанском језику.
Теодосије се поред штампања књига бавио и трговином књига.
У Сремским Карловцима његова издања продавали су трговци Теодор Димитријевић и Ђорђе Ракић.

LA TIPOGRAFIA SLAVO-GRECA
(SLAVENSKO-GREČESKA)
La “Slavensko-grečeska tipografija“ di Teodosio si trovava a Venezia
in via Calle del Pestrin, nel quartiere Castello, proprio nelle vicinanze
della chiesa di San Giorgio, dove si trovavano alcune tipografie greche e
la sede della confraternita greca e serba. La tipografia disponeva di due
torchi e pubblicava, secondo Infelise, un numero di titoli un po’ minore
rispetto al Baglioni, all’epoca tipografo più grande della Repubblica di
Venezia. Per l’attrezzatura, tipografi, redazione, transazioni e il numero
degli abbonati, la tipografia era allo stesso livello di tutte le altre grandi
tipografie in italiano.
Oltre alla stampa dei libri, Teodosio si occupava anche del commercio dei libri. A Sremski Karlovci i commercianti Teodor Dimitrijević e
Đorđe Rakić vendevano le sue edizioni.
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КЊИГЕ СА ЛАЖНИМ ДАТУМОМ
Да „би отклонио неповерење српског свештенства према књигама које долазе из католичке средине“, Теодосијеви су у импресуму наводили да су „књиге штампане у Москви, Кијеву или Петровграду, што и „није било сасвим нетачно, јер су то често биле
прештампане црквене књиге на грађанској ћирилици за потребе
српске цркве“. За неких петнаестак година, од 1761. до 1776, изашло је неколико десетина књига „са лажним датумом намењених
Србима“, што чини „неких 30-40% укупно штампаних књига током 18. века“.
Дозволе за издавање књига са „лажним датумом” (фалса дата)
издавао је венецијански Магистрат.

I LIBRI CON LA DATA FALSA
Per “allontanare la diffidenza del clero serbo verso i libri che arrivano
dagli ambienti cattolici“, i tipografi di Teodosio scrivevano nell’impressum che “i libri furono stampati a Mosca, Kiev, o a San Pietroburgo“, il
che “non era del tutto sbagliato, poiché si trattava spesso dei libri liturgici ristampati in cirillico civile per le necessità della chiesa serba“. In
una quindicina d’anni, dal 1761 al 1776, furono pubblicati decine di libri
“con la data falsa, destinati ai serbi“, il che fa “un 30-40% del numero
totale dei libri stampati durante il Settecento“.
I permessi per la pubblicazione dei libri con “la data falsa“ li rilasciava il Magistrato veneziano.
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КЊИГЕ ДИМИТРИЈА ТЕОДОСИЈА
Прва књига на српском језику, изашла из издавачке куће Теодосијевих, била је према Соларићевом каталогу, Прокопијевићева
књига, коју је венецијански штампар објавио са „лажним датумом“
„Москва 1759, месец новембар“. Новија истраживања откривају да
је ова књига вероватно издата после 1761, јер је Теодосије тек тада
набавио ћириличка слова. А према М. Пантићу, прве књиге изашле из „штампарских преса куће Теодосије“ y јесен 1761. године,
биле су један „Месјацослов“ и један „Молитвеник“, које у свом каталогу помиње и Соларић, обе објављене под „лажним датумом“,
као и поема „Горестни плач славнија иногда Сербији“, објављена,
судећи према импресуму, y новембру 1761. Према библиографији
Г. Михајловића, Димитрије Теодосије је издао око педесет српских
књига, од „којих је – како пише Д. Стошић – 42 видео сам аутор
а остале је донео по белешкама и изворима“. Пане Теодосије, настављач Теодосијевог издаваштва, од 1772. године када преузима
штампарију и издаваштво, па све до 1790, када је на четвртом издању „Псалтира“ потписао себе као издавача, књиге објављује под
именом Димитрија Теодосија.

I LIBRI DI DEMETRIO TEODOSIO
Il primo libro in serbo uscito dalla casa editrice dei Teodosio fu, secondo il catalogo di Solarić, il libro di Prokopijević che il tipografo veneziano pubblicò con la “falsa data“, “Mosca, 1759, mese di novembre“. Le
ricerche più recenti rivelano che il libro in questione fu probabilmente
pubblicato dopo il 1761, dato che Teodosio solo allora procurò i caratteri
cirillici. Secondo M. Pantić, i primi libri usciti “dai torchi tipografici
della casa Teodosio“ nell’autunno del 1761 furono un “Mesjacoslov“ (il
Lunario) e un “Molitvenik“ (il Breviario), menzionati anche da Solarić nel suo catalogo, entrambi pubblicati con la “falsa data“, e il poema
“Gorestni plač slavnija inogda Serbiji“ (Il pianto amaro per la Serbia
un tempo celebre), pubblicato, a giudicare dall’impressum, nel novembre del 1761. Demetrio Teodosio, secondo la biblografia di G. Mihajlović, pubblicò una cinquantina di libri serbi, “dei quali – come scrive D.
Stošić – 42 vide l’autore stesso e il resto lo portò negli appunti e nelle
fonti“. Il continuatore dell’editoria di Teodosio, Pano Teodosio, dal 1772,
quando prende la tipografia e l’editoria, fino al 1790, quando nella quarta edizione di “Psaltir“ (il Salterio) sottoscrive sé stesso come editore,
pubblicava i libri sotto il nome di Demetrio Teodosio.
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УРЕДНИЦИ Д. ТЕОДОСИЈА
Димитрије Теодосије је дуго тражио ревизора или уредника, односно стручног редактора који би био y стању да припреми књиге за објављивање. Коначно је 14. децембра 1755. године за првог
уредника своје издавачке делатности именовао свештеника Николу Гросета. А наредни, и сигурно најбољи Теодосијев уредник
који је јасније обликовао издавачки профил куће, био је према
Лазару Чурчићу, песник, историчар, преводилац, бакрорезац и
издавач Захарије Стефановић Орфелин (1726-1785), добар „познавалац српске књиге и књижарског тржишта“ јер је од средине 18. века радио код карловачког митрополита. За коректора и
ревизора књига, како се некад називао уредник, Орфелин је био
званично именован тек 1768, када је ванредним указом Реформатора Универзитета у Падови, добио статус поданика Републике.
Пре постављења за редактора-уредника Орфелин је код Теодосија
објавио „Горестни плач славнија иногда Сербији“ (1761), његову варијанту на „народном језику“ под насловом „Плач Сербијих“ (без
датума, али вероватно 1762. године), и кратки спис „Мелодија к
пролећу“ (1764).

I REDATTORI DI D. TEODOSIO
Demetrio Teodosio cercò a lungo un revisore o un redattore ovvero
redattore esperto che fosse in grado di preparare i libri per la pubblicazione. Finalmente il 14 dicembre del 1755 nominò il prete Nicola Grosseto primo redattore della sua attività editoriale. Il seguente, e di sicuro
il miglior redattore di Teodosio, che definì più chiaramente il profilo
editoriale della casa fu, secondo Lazar Ćurčić, poeta, storico, traduttore, incisore in rame ed editore Zaharije Stefanović Orfelin (1726-1785),
gran “conoscitore del libro serbo e del mercato dei libri“, poiché dalla
metà del Settecento lavorava presso il metropolita di Karlovci. Come
correttore e revisore dei libri, come si chiamava una volta il redattore,
Orfelin fu ufficialmente nominato solo nel 1768, quando, con il decreto
straordinario dei Riformatori dell’Università di Padova ottenne lo stato del suddito della Repubblica. Prima di diventare redattore-curatore,
Orfelin pubblicò presso Teodosio “Gorestni plač slavnija inogda Serbiji“
(1761), la sua variante in “volgare“ con il titotlo “Plač Serbijih“ (Il pianto
per la Serbia, senza data, ma probabilmente nel 1762), e uno scritto breve “Melodija k proleću“ (La melodia alla primavera, 1764).
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ЗАХАРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ ОРФЕЛИН
Најкреативнији период у издавачкој делатности штампарије Теодосијевих настао је 1764. године, доласком Захарија Орфелина
и његовим преузимањем уредништва. Орфелин је као уредник,
понекад приређивач а веома често и као аутор, објавио између
осталог и „историографско ремек-дело“ Павла Јулинца, „Краткоје
введеније в историју происхожденија славено-сербскаго народа“
(1765), затим уџбенике „Новаја сербскаја аритметика“ Василија
Дамјановића и „Первие начатки латинскаго јазика“ (1767), „Епитом“ Дионисија Новаковића, први литургијски приручник y историји српске књижевности, и „Буквар“ (1767), прештампан у Бечу
(1792), који поред црквене садржи и грађанску азбуку. Најважније
у Орфелиновом уредничком раду је то што је започео издавање
„световних дела првих српских просветитеља: Захарија Орфелина, Атанасија Стојковића, Доситеја Обрадовића и Павла Соларића“.

ZAHARIJE STEFANOVIĆ ORFELIN
(ZACCARIA ORFELINI)
Il periodo più creativo dell’attività editoriale dei Teodosio fu con l’arrivo di Zaharije Orfelin e con la sua assunzione dell’editoria nel 1764.
Orfelin, in qualità di redattore, a volte di curatore, e molto spesso in
qualità di autore, pubblicò tra l’altro “il capolavoro della storiografia”
di Pavle Julinac “Kratkoje vvedenije v istoriju proishoždenija slaveno-serbskago naroda” (Un breve riassunto della storia del popolo slaveno-serbo, 1765), poi i manuali “Novaja serbskaja aritmetika” (La nuova
aritmetica serba) di Vasilije Damjanović, e “Pervie načatki latinskago
jazika” (Le prime nozioni di lingua latina) del 1767, “Epitom” (l’Epitome) di Dionisije Novaković, il primo manuale liturgico nella storia
della letteratura serba e “Bukvar” (il Sillabario), nel 1767, ristampato
a Vienna nel 1792, il quale contiene, oltre a quello ecclesiastico, anche
l’alfabeto civile. Ciò che è più importante nel lavoro di Orfelin in qualità
di redattore, è che diede inizio alla pubblicazione “delle opere profane
dei primi illuministi serbi, Zaharije Orfelin, Atanasije Stojković, Dositej Obradović e Pavle Solarić“.
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СЛАВЕНО-СЕРБСКИ МАГАЗИН
Најзначајније Орфелиново издање је „Славено-сербски магазин“ (1768), који је по структури и садржају био „типичан европски
књижевни часопис енциклопедијског карактера“ карактеристичан за епоху просветитељства. Посебно је вредан „предговор, нека
врста програмског манифеста y којем је Орфелин изложио своје
просветитељске идеје“.

SLAVENO-SERBSKI MAGAZIN
L’edizione più significativa di Orfelin è “Slaveno-serbski magazin“
(La rivista slaveno-serba, 1768), il quale per la struttura e per il contenuto fu “una rivista letteraria tipica europea di carattere enciclopedico“, proprio dell’epoca dell’Illuminismo. Particolarmente preziosa è “la
prefazione, una specie di manifesto programmatico nel quale Orfelin
espose le proprie idee illuministiche“.
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ЖИТИЈЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГ
„Житије Петра Великог“ Захарија Орфелина из 1772, према Д.
Медаковићy, прва je монографија о Петру Великом написана на
неком од словенских језика. Дело је од изузетног значаја како због
свог обима и богатства употребљене документарне грађе, тако и
због научног метода излагања садржаја. Орфелинова монографија била је добро примљена и y Русији, па је издање „на руском
језику“, иначе истоветно оном на српском језику јер је Орфелин
писао на ондашњем рускословенском језику, објављено у Академији наука y Санкт Петербургу 1774. године. Посебно је вредно веома ретко илустровано издање „Житија Петра Великаго“, настало
након Орфелиновог напуштања Теодосијеве штампарије. Тада је
aутор овог „малог ремек-дела“ понео са собом „невелики број комплета“ и скупих графика израђених y техници бакрореза, које је у
Новом Саду „повезао ех ново“ и тако направио „најлепшу књигу
српског 18. века“.

ŽITIJE PETRA VELIKOG
(LA VITA DI PIETRO IL GRANDE)
“Žitije Petra Velikog“ (La vita di Pietro il Grande) di Zaharije Orfelin
del 1772 fu, secondo D. Medaković, la prima monografia su Pietro il
Grande scritta in slavo. L’opera è di particolare valore sia per la sua
quantità e per la ricchezza della documentazione usata, sia per il metodo scientifico dell’esposizione del contenuto. La monografia di Orfelin
fu accettata bene anche in Russia, e così l’edizione “in russo”, tra l’altro identica a quella in serbo, dato che Orfelin scriveva nella redazione
russa dello slavo ecclesiastico, fu pubblicata presso l’Accademia delle
scienze a San Pietroburgo nel 1774.
Specialmente preziosa è un’edizione illustrata molto rara di “Žitije
Petra Velikago“ (La vita di Pietro il Grande) nata dopo l’abbandono di
Orfelin della tipografia di Teodosio. Allora l’autore di questo “piccolo
capolavoro“ portò con sé “pochi completi“ e grafiche costose fatti con la
tecnica di incisione in ramo, che lui a Novi Sad “rilegò ex novo“ e fece in
questo modo “il più bel libro del Settecento serbo“.
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БАКРОРЕЗНА ИЗДАЊА
Бакрорезна издања су уз материјалну потпору цркве од средине 18. века приређивали уметници бакроресци, Христофор Жефаровић и Захарије Орфелин, гравер, калиграф, сликар и писац.
Жефаровић је, према Дејану Медаковићу, од 1741. до 1748. године
издавао „књиге од изузетне важности за Србе“ као што је „Стематографија“, док је Орфелин започео самосталну издавачку делатност након напуштања штампарије Димитрија Теодосија 1770.
године где је усавршио технику израде бакрореза, најпре у Сремским Карловцима на машини за штампање техником бакрореза
купљеној y Венецији, a затим са великим успехом у Бечу.

LE EDIZIONI INCISE IN RAME
Le edizioni incise in rame furono curate dalla metà del Settecento,
con l’aiuto materiale della chiesa, dagli artisti incisori in rame Hristofor
Žefarović e Zaharije Orfelin, incisore, calligrafo, pittore e scrittore. Žefarović, secondo Dejan Madaković, pubblicava dal 1741 al 1748 “libri di
grande valore per i serbi”, come “Stematografija” (la Stemmatografia),
mentre Orfelin, dopo l’abbandono della tipografia di Demetrio Teodosio nel 1770, dove perfezionò la tecnica dell’incisione in rame, cominciò
la propria attività editoriale prima a Sremski Karlovci con la macchina
per la stampa con la tecnica di incisione in rame comprata a Venezia,
che con grande successo avrebbe continuato a Vienna.
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ПАНЕ ТЕОДОСИЈЕ
Штампарију Димитрија Теодосија преузео је после његовог повлачења нећак Пане Теодосије. У мају 1769. године Пане је добио
дозволу да се упише y еснафски цех како би научио занат и наставио успешну књижарску и штампарску делатност Димитрија Теодосија. Прва књига која носи Паново име y импресуму је „Псалтир“ из 1790. а последња је издата 1824.

PANO TEODOSIO
La tipografia di Demetrio Teodosio, dopo il suo ritiro, fu rilevata dal
nipote Pano Teodosio. Nel maggio del 1769 Pano ottenne il permesso di
iscriversi all’arte per poterlo apprendere e continuare l’attività libraria
e tipografica di Demetrio Teodosio che ebbe molto successo. Il primo
libro portante il nome di Pano nell’impressum è “Psaltir” (il Salterio)
del 1790, e l’ultimo fu pubblicato nel 1824.
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УРЕДНИЦИ
Издавачка кућа Теодосијевих је и под управом Пане Теодосија имала запосленог ревизора, неку врсту коректора-уредника
српских издања. Једно време уредник је био Захарије Орфелин, а
после његовог одласка у Беч у септембру 1770. године када креће
издавање српских књига у Бечу, Лајпцигу и Будиму, функцију ревизора куће „Теодосије“ преузео је прво Грк Спиридон Руђери, а
после њега и најобразованији српски књижевник свог доба, Павле
Соларић.

REDATTORI
La casa editrice dei Teodosio anche sotto la gestione di Pano Teodosio aveva un revisore, una specie di correttore-redattore delle edizioni
serbe. Per un periodo di tempo il redattore fu Zaharije Orfelin, a dopo
la sua partenza per Vienna nel settembre del 1770, quando comincia
la pubblicazione dei libri serbi a Vienna, Lipsia e Buda, la funzione del
revisore della casa dei Teodosio fu rilevata prima dal greco Spiridone
Ruggeri, e dopo di lui dal letterato serbo più colto del suo tempo Pavle
Solarić.
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РУСКА ГРАЖДАНСКА ЋИРИЛИЦА
Теодосије је најпре штампао књиге на глагољици и, од куповине друге пресе на „илирском“ писму на српском језику, на „руској
гражданској ћирилици“, коју је y првој деценији 18. века увео цар
Петар Први „ради штампања текстова превасходно световног карактера“. Павле Соларић, сарадник Пане Теодосија y 19. векy, у
свом предговору „Каталогу“ старих издања српских књига тврди да су ћириличка слова увезена из Москве док су глагољичка
купљена у Риму.
Највредније књиге у издању издавачке куће Теодосијевих биле
су одштампане на српском језику, на „илирском“ писму, руском
„гражданском ћирилицом“.
Први српски аутори чија су дела штампана на „гражданској азбуци“, били су Захарије Орфелин, Доситеј, Емануил Јанковић, Лукијан Мушицкки и Саво Мркаљ.

IL CIRILLICO CIVILE RUSSO
(GRAŽDANSKA ĆIRILICA)
Teodosio stampava anzitutto i libri in glagolitico e, dall’acquisto del
secondo torchio, nella scrittura “illirica“, in serbo, nel “cirillico civile
russo“, che nel primo decennio del Settecento introdusse lo zar Pietro I
“per la stampa dei testi di carattere innanzitutto profano“. Pavle Solarić, collaboratore di Pano Tedosio nell’Ottocento, nella sua prefazione
al “Catalogo“ delle vecchie edizioni dei libri serbi, afferma che i caratteri cirillici furono importati da Mosca, mentre quelli glagolitici furono
comprati a Roma.
I libri più preziosi nell’edizione della casa editrice dei Teodosio furono stampati in serbo, nella scrittura “illirica“, con il “cirillico russo
civile“.
I primi autori serbi le cui opere vennero stampate in “cirillico civile“
furono Zaharije Orfelin, Dositej, Emanuil Janković, Lukijan Mušicki e
Savo Mrkalj.
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ПАВЛЕ СОЛАРИЋ
Најбољи уредник Пане Теодосија био је Павле Соларић. Рођен
је 7. августа 1779. године у Великој Писаници код Бјеловара, у
угледној породици која је „дала шест свештеника“, у кући којој су
се поред страних налазиле и српске књиге штампане у Венецији.
Школовао се у Крижевцима, Загребу и Сремским Карловцима.
Завршио је студије филозофије и права на загребачкој Краљевској академији. Из манастира Ораховица, духовног центра Срба
Славонске Подравине и Барање, по препоруци митрополита Стратимировића одлази у Италију с намером да се посвети књижевности и науци. У Падови се 10. децембра 1803. сусреће са Доситејем
Обрадовићем и Атанасијем Стојковићем, а од 1804. на њихово наговарање и препоруку почиње да ради као коректор и уредник у
штампарији Пане Теодосија.
Соларић је био песник, преводио је филозофске, географске,
историјске и друге текстове и списе, био је реформатор српског
језика и правописа, филолог, творац српске терминологије у
више научних дисциплина и писац једне од првих српских историја штампарства. Знао је славеносерпски, латински, немачки и
српски народни језик. Умро је на Богојављење, 18. јануара 1821.
године, у Венецији.
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PAVLE SOLARIĆ
Il miglior redattore di Pano Teodosio fu Pavle Solarić. Nato il 7 agosto 1779 a Velika Pisanica vicino a Bjelovar, nella distinta famiglia che
“creò sei preti”, nella casa in cui, oltre a quelli stranieri, si trovavano
anche i libri serbi, stampati a Venezia. Frequentò le scuole di Križevci,
Zagabria e Sremski Karlovci. Completò gli studi di filosofia e di diritto
presso l’Accademia reale di Zagabria. Dal monastero Orahovica, centro
spirituale dei serbi della Slavonska Podravina e Baranja, su raccomandazione del metropolita Stratimirović, partì per l’Italia, con l’intenzione di dedicarsi alle lettere e alla scienza. A Padova, il 10 dicembre 1803,
incontrò Dositej Obradović e Atanasije Stojković, e dal 1804 sul loro
consiglio e raccomandazione cominciò a lavorare come correttore e redattore presso la tipografia di Pano Teodosio.
Solarić fu poeta, tradusse testi di filosofia, geografia, storia e altri
scritti, fu riformatore della lingua e dell’ortografia serba, filologo, creatore della terminologia serba in più discipline scientifiche, e scrittore di
una delle prime storie della tipografia serba. Sapeva lo slaveno-serbo,
il latino, il tedesco, e il serbo volgare. Morì il giorno dell’Epifania, il 18
gennaio 1821, a Venezia.
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„ПОМНИК“
Павле Соларић је писац „Помника“, прве историје нашег штампарства и издаваштва, правог „ремек-дела ране српске библиографије“. У другом делу ове књиге, у Каталогу, Соларић је описао,
према Д. Панковић, 72 књиге, од којих су 42 из 18. века, а 30 из
прве деценије 19. века.

“POMNIK” (IL MONUMENTO)
Pavle Solarić fu scrittore di “Pomnik“ (il Monumento), la prima storia della nostra tipografia ed editoria, un vero “capolavoro della prima
bibliografia serba“. Nella seconda parte del libro, nel Catalogo, Solarić
descrisse, secondo D. Panković, 72 libri, di cui 42 appartenenti al Settecento e 30 del primo decennio dell’Ottocento.
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