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Сажетак
Српске штампане књиге, које називамо старим, јављају се од последње деценије 15. века, а последња из те категорије 
изашла је 1638. године. Револуционарност појаве штампарства у историји цивилизације узрок је томе што се у 
нашој библиологији готово никад за овај период не користи квалитативно другачији термин „издаваштво“. Тако је 
штампарство, као суштински услужна делатност, теоретски превагнуло над издаваштвом као свеобухватним процесом 
бављења књигом. Стога је потребно овом последњем коначно дати приоритет. Додатни текстови старих српских 
штампаних књига (обавезни предговори и/или поговори), осим што су првокласни историјски извори, откривају не 
само идеје првих српских издавача, него нам, уз употребу извесне књижевне анализе, показују унутрашње односе у 
оквиру издавачког процеса, који је тако разложен на иницијални, организаторски, финансијски, стручни и технички 
аспект. Појавом тиража, лична и историјско-есхатолошка издавачка мотивација меша се са меркантилном, а различите 
и принципијелно одвојене улоге финансијера, стручног приређивача текста и мајстора штампара бивају јасније и 
логичније истакнуте. То потврђује тезу да старо српско штампарство треба звати издаваштвом.
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По не кој чуд ној на ви ци, пр ве срп ске штам па не 
књи ге у на шој се на у ци го то во ни кад не ста вља ју 
у кон текст из да ва штва. Тек сто ви ко ји се њи ма ба-
ве го то во сви до јед ног ову про бле ма ти ку, уме сто 
за из да ва штво, ве зу ју ис кљу чи во за штам пар ство. 
Су де ћи по њи ма, ове књи ге ни су об ја вље не, не го 
су про сто штам па не, а де ло Ђур ђа Цр но је ви ћа, 
Бо жи да ра Ву ко ви ћа, го ра ждан ских Љу ба ви ћа... 
ско ро се ни кад не на зи ва из да ва штвом, не го је-
ди но и ис кљу чи во штам пар ством. Та ко се и је дан 
узо ри ти збор ник, из дат о пет сто го ди шњи ци по ја ве 
пр ве срп ске штам па не књи ге (1494–1994) на зи ва 
Пет ве ко ва срп ског штам пар ства. Као да је чи ње-
ни ца про на ла ска штам па ња по крет ним сло ви ма,1 
ре во лу ци о нар ног изу ма ко ји је пре суд но ути цао 
на раз вој ци ви ли за ци је, то ли ко за се ни ла су шти ну 

1   Увек тре ба на гла ша ва ти син таг му „по крет на сло ва“, јер је штам па ње 
са мо по се би, као тех ни ка пе ча та, по сто ја ло мно го ра ни је, па су се и 
књи ге та ко мо гле про из во ди ти у „блок“ тех ни ци (као што су ка сни је, 
на при мер, ра ђе не у 18. ве ку и срп ске ба кро ре зне књи ге).

овог пи та ња, да се за бо ра вља на јед ну про сту чи-
ње ни цу: да је тај про на ла зак ствар пр вен стве но 
тех но ло шког ка рак те ра, ма кар и би ла не по ре ци-
ва чи ње ни ца да је омо гу ћио огро ман ква ли та тив-
ни скок у исто ри ји дру штва. Штам пар ска пре са 
је озна чи ла тех нич ку ино ва ци ју ко ја је зна чај но 
убр за ва ла по сао, али ко ја, са ма по се би, не мо-
же ста ја ти на пр вом и нај ва жни јем ме сту тог про-
це са: оно сва ка ко при па да ор га ни за ци о ном уму 
ко ји сто ји иза ње га. Иако је чи ње ни ца да је та ма-
ши на отво ри ла јед ну са свим но ву ви зи ју раз во ја 
ци ви ли за ци је књи ге, ње на тех но ло ги ја, са ма по 
се би, не мо же се про гла си ти нај ва жни јим ње го-
вим мо мен том. Про ме на, ме ђу тим, уоби ча је не 
тач ке гле ди шта, то јест пре ме шта ње те жи шта са 
штам пар ства као тех но ло шког пи та ња на из да ва-
штво као све о бу хват ни про цес ба вље ња књи гом, 
ве о ма је ва жна и за срп ску би бли о ло ги ју, јер ме-
ња пер спек ти ву, те се са мим тим пру жа мо гућ-
ност до сти за ња ква ли та тив но дру га чи јег ни воа 
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са зна ња. Са овог ста но ви шта нам до дат ни тек-
сто ви, тач ни је, пред го во ри и по го во ри у ста рим 
срп ским штам па ним књи га ма, о ко ји ма се мно го 
пи са ло као исто риј ско-је зич ким из во ри ма и ко ји 
ће ов де би ти украт ко раз мо тре ни са ста но ви шта 
из да вач ке и аутор ске од го вор но сти, из гле да ју 
дру га чи је, па иако на пр ви по глед не ну де но ве 
по дат ке, као да су нам на рас по ла га њу за не ка 
дру га чи ја ту ма че ња.

По себ но је пи та ње да ли и ово ме прет хо де ћи 
пе ри од, то јест епо ха ру ко пи сних књи га, мо же би-
ти про ма тран у кон тек сту те о ри је из да ва штва. Ако 
се он са гле да у све тлу чи ње ни це да се ту не ра ди 
са мо о пре пи си ва њу, по што је и оно, по пут штам-
па ња, тек пи та ње тех но ло ги је, не го о про це су ко ји 
ре дом под ра зу ме ва:

1.  из бор текст(ов)а (ко ји углав ном не чи ни сам 
пре пи си вач),

2.  по том ре дак ци ју тек ста (ко ју мо ра оба ви ти 
не ко учен, што пре пи си вач не мо ра би ти),

3.  а на ро чи то на бав ку ма те ри ја ла за пи са ње 
(пре ску пи пер га мент или не што јеф ти ни ја 
хар ти ја, ма сти ло, ко жа и дач ши це за ко ри-
че ње, ме тал не коп че, итд., што под ра зу ме ва 
сна жну ма те ри јал ну по др шку),

4.  по том и ре ша ва ње фи нан сиј ског ста ту са 
пре пи си ва ча (ко ји по сао не оба вља на свој 
тро шак),

5.  а узме мо ли у об зир и до ка за ну прак су исто-
вре ме ног пре пи си ва ња ве ћег бро ја књи га 
на истом ме сту (у скрип то ри ји), што под ра-
зу ме ва ми ну ци о зни ју ор га ни за ци ју „од о зго“ 
у свим аспек ти ма, до ла зи мо до за кључ ка да 
је и тра ди ци о нал на пре пи си вач ка про из вод-
ња књи га у нај ма њу ру ку про то и зда ва штво. 
Исто ри ја срп ске књи ге са овог ста но ви шта 
као да за до би ја но ве об ли ке и мо гућ ност но-
вих ту ма че ња.

Гу тен бер гов изум у Евро пи је озна чио зо ру но-
вог да на. Ме ђу тим, код Ср ба је он до шао у су мрак. 
Пр ва до ма ћа штам пар ска пре са сти гла је у по след-
њу сло бод ну срп ску зе мљу, ко ја је бро ја ла, у бу-
квал ном сми слу, та ко ђе сво је по след ње да не. Оно 
што је за оста так Евро пе би ло пи та ње на прет ка, за 
зе мље ко је су убр за но па да ле под осман ску власт 
би ло је пи та ње ег зи стен ци је. У тој исто риј ској си-
ту а ци ји ја сно је да пр во срп ско мо дер но из да ва-
штво ни је мо гло има ти успе ха ни из бли за ко ли ко 

европ ско.2 Упра во за то, оно што ја сно раз два ја и 
од ли ку је срп ско, је сте на гла ше на исто риј ска пер-
спек ти ва ко ју на ла зи мо у пред го во ри ма и по го во-
ри ма ср бу ља, тек сто ви ма че сто књи жев ног ка рак-
те ра, ујед но и пр во кла сним исто риј ским из во ри ма. 
Због ста ња у ко јем се на ла зи срп ски на род и ње-
го ве ин сти ту ци је, та пер спек ти ва ће ујед но би ти и 
сна жно ес ха то ло шки обо је на. Ова ам пли ту да ја-
сно ће се по ка за ти већ у пр вим до дат ним тек сто-
ви ма це тињ ских из да ња, са ста вља ним упра во по-
во дом њи хо вог об ја вљи ва ња. Они нас уво де у те му 
из да вач ке мо ти ва ци је.

У на шој на у ци одав но је утвр ђе но да ста ре срп-
ске штам па не књи ге у фор мал ном и струк тур ном 
ви ду пред ста вља ју, на ро чи то у по чет ку, тех но ло-
шки друк чи је из ве де не ко пи је ру ко пи сне књи ге.3 
Слич но ће би ти и са по е ти ком до дат них тек сто ва, 
ко ји се осла ња ју на тра ди ци ју за пи са као по себ ног 
књи жев ног жан ра. Њи хо ва струк ту ра ће у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва би ти иден тич на, што се ла ко да де 
ви де ти пра те ћи ти по ло ги ју ко ју из но си Ђор ђе Три-
фу но вић.4 На ла зи мо и у јед ни ма и у дру ги ма го-
то во оба ве зну по чет ну три ни тар ну ин во ка ци ју, што 
је илу стра ци ја сред њо ве ков ног ре ли ги о зног до жи-
вља ја за по чи ња ња и до вр ша ва ња сва ког де ла, тим 
пре што се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ра ди о бо-
го слу жбе ним књи га ма. Њу че сто пра ти би блиј ска 
ре ка пи ту ла ци ја ко ја об у хва та пе ри од од Ства ра ња 
до Пе де сет ни це, и по не кад за ла зи у па три стич ко 
вре ме (че сто се по ми њу све ти Оци као на ста вља чи 
до мо стро ја спа се ња и пи сци цр кве них слу жби). Са 
ове тач ке се че сто по том пре ла зи у са вре ме ност, 
при че му се ево ци ра тре нут но исто риј ско ста ње. 
Ов де на ста је жи жа на шег ис тра жи вач ког ин те ре-
са, јер ту на ла зи мо оно што смо го ре на зва ли ис-
по ља ва њем исто риј ског са зна ња, обич но про же тог 
ес ха то ло шким ду хом. Тек сто ви ко је ће мо про ма-
тра ти све до че нам упра во на овом ме сту о про ме ни 

2   Изум штам пар ске ма ши не иза звао је пре лом у све сти европ ског ин-
те лек ту ал ца. Код нас се то ни је мо гло де си ти, јер ни је би ло до вољ но 
вре ме на за до вр ша ва ње те ре во лу ци је, ни ти је мо гла због то га на ста ти 
кри тич на ма са штам па них књи га, ко ја би пре о бра зи ла кул тур ну пер-
цеп ци ју срп ског чи та о ца. Ње го ва свест сто га још ду го оста је „ру ко-
пи сна“: при ре ђи вач пр вих срп ских штам па них књи га уме ће за се бе 
ре ћи да је књи гу „спи сао“, баш као и ње гов тех но ло шки прет ход ник, 
пи сар ру ко пи сне књи ге. Уоста лом, срп ска ру ко пи сна књи га над жи ве-
ће тај пр ви пе ри од штам па не, ко ји се за вр ша ва Ђи на ми је вим Псал ти-
ром 1638; не са мо да пре пи си ва ње у тој епо хи ни кад ни је пре ста ја ло, 
већ се про ду жи ло, у не до стат ку штам па них књи га, и у 18. ве ку.

3   То се пре све га од но си на спо ља шње фор мал не ка рак те ри сти ке: не-
до ста так на слов не стра не, струк ту ри са ње тек ста без па су са, итд.

4   Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них пој мо-
ва (Бе о град: „Вук Ка ра џић“, 1974), 79-93.
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ко ја се зби ва у све сти пр вог срп ског из да ва ча на 
пре ла зу из јед ног у дру го тех но ло шко – и по том ци-
ви ли за циј ско – до ба, тј. о пи та њу мо ти ва ци је.

Ка ква је „пре пи си вач ка“ мо ти ва ци ја, ко ју смо 
го ре име но ва ли „про то и зда вач ком“? Ре кло би 
се да је у су шти ни иден тич на из да вач кој, ко ју у 
срп ском слу ча ју пра ти мо од по ја ве из да вач ке ку-
ће Ђур ђа Цр но је ви ћа.5 Но ве књи ге се про из во де 
углав ном по по тре би, тј. кад ста ре не ста ну, ако се 
то ли ко оште те да ви ше ни су за упо тре бу, или је по-
треб но опре ми ти но во бо го слу жбе но ме сто (у ви-
ду имам пре све га бо го слу жбе не књи ге и њи хо вог 
„ко лек тив ног“ на ру чи о ца, ма на стир или па ро хи ју; 
те о ло шке на ста ју углав ном по же љи на ру чи о ца 
по је дин ца). Ме ђу тим, основ ну раз ли ку у по и ма-
њу овог по сла учи ни ће јед на кључ на ка те го ри ја 
омо гу ће на тех но ло шким на прет ком: то је из да вач-
ки ти раж, ко ји у пре пи си вач кој ци ви ли за ци ји не 
по сто ји, јер она про из во ди уни ка те. Упра во ов де 
до ла зи до про ме не све сти у окви ру про це са про из-
вод ње књи ге, ко ја ће се ис по љи ти на тач ки укр шта-
ња са да тим исто риј ским окол но сти ма. О то ме све-
до чи пр ви срп ски на штам па ни текст у пред го во ру 
Ок то и ха пр во гла сни ка (1493/1494):

„По што у Тро ји ци по што ва ни Бог бла го и зво ле 
ис пу ни ти Сво ју Цр кву раз лич ним књи га ма, то и ја, 
у Хри сту Бо гу бла го вер ни и Бо гом чу ва ни го спо дин 
Ђу рађ Цр но је вић, ви дев ши да се цр кве, гре хо ва 
на ших ра ди, ис пра зни ше од све тих књи га пљач ком 
и уни шта ва њем ага рен ских че да, уз рев но вах по-
спе ше њем Све то га Ду ха и љу ба вљу ка бо жан стве-
ним цр ква ма, и пе ча тах ову ду ше спа си тељ ну књи гу 
Осмо гла сник на ис пу ње ње сла во сло вља три сун ча-
ног Бо жан ства Ко ме се у Је ди ни ци по кла ња мо.“6

Слич на ми си о нар ска мо ти ва ци ја чу ће се и у 
по го во ру, слич ним ре чи ма.7 Де ло зет ског вој во де 
ти че се, да кле, пре све га по ве ћа ва ња ег зи стен-
ци јал ног од брам бе ног ка па ци те та Пра во слав не 
цр кве и, ши ре, на ро да, у вре ме исто риј ске низ-
бр ди це, та ко што ће се на док на ђи ва ти оно што је 

5   Под вла чи мо још јед ном да ов де не ће мо ко ри сти ти увре же ни тер мин 
„Штам па ри ја Ђур ђа Цр но је ви ћа“ (или Бо жи да ра Ву ко ви ћа, итд.). Ра-
ди се о пра вом из да вач ком пред у зе ћу ко је у окви ру свог ра да по се-
ду је и штам па ри ју. Ла ко се да де за ми сли ти си ту а ци ја да из да вач, као 
што то и да нас би ва, не ма сво је ма ши не, не го сво ја де ла об ја вљу је 
та ко што се слу жи услу га ма оног ко их по се ду је. Штам пар ство је та ко, 
у сво јој тех но ло шкој су шти ни, са мо услу жна де лат ност.

6   Пре ве де но пре ма: Из да ва чи, штам па ри, пре пи си ва чи (Це ти ње: Обод, 
1996), 15. Иако ова ан то ло ги ја, уз ори ги нал не (ма да фо не ти зо ва не) 
тек сто ве, са др жи упо ре до и пре во де при ре ђи ва ча, аутор овог тек ста 
од лу чио је да за ову при ли ку пру жи сво је пре во де. 

7  Исто, 19.

у ме ђу вре ме ну уни ште но. Има се, да кле, у пла ну 
ши ри по ду хват про дук ци је ве ли ког бро ја књи га. 
Ово је упра во основ ни ди фе рен ци јал ни мо мент 
у од но су на пре пи си вач ку ци ви ли за ци ју: Ђу рађ 
Цр но је вић ни ка да не би мо гао да ти ова кву са мо-
све сну из ја ву по во дом свог под у зе ћа да му усво је-
ни тех но ло шки на пре дак ни је омо гу ћио да књи ге 
про из во ди у до тад не за ми сли вом бро ју. Ни је дан 
пре пи си вач не би мо гао твр ди ти да је ње гов циљ да 
на до ме сти књи ге ко је Исма ил ћа ни уни шта ва ју, не 
са мо због уоби ча је ног сми ре но у мља, не го и због 
не мо гућ но сти оства ре ња те иде је тра ди ци о нал ним 
сред стви ма, при че му се пре пи си ва ње јед не књи ге 
мо же про тег ну ти на ви ше ме се ци. На су прот то ме, 
је ро мо нах Ма ка ри је, као ру ко во ди лац пр вог мо-
дер ног срп ског из да вач ког по ду хва та, уз по моћ се-
дам љу ди, до вр шио је Ок то их пр во гла сник за осам 
ме се ци. Ти раж је не по знат, али се мо же прет по-
ста ви ти да ни је био ни у ком слу ча ју ис под пет сто-
ти на. Об ја вљи ва ње јед ног на сло ва у то ли ком бро ју 
при ме ра ка зна чи до тад не ви ђе ну мо гућ ност да се 
он на ђе у вр ло крат ком ро ку у не ко ли ко сто ти на 
цр ка ва, што зна чи да бо го слу жбе ни жи вот – а у 
сред њо ве ков ној кул ту ри то је осно ва ег зи стен ци-
је уоп ште – мо же да се на ста ви и да тра је упр кос 
исто риј ској ка та стро фи. То је ди рект на по сле ди ца 
ре во лу ци о нар не по ја ве из да вач ког ти ра жа, што је 
пре суд но ути ца ло не са мо на свест пр вог из да ва-
ча, ка ко смо ви де ли у ње го вом (да ли аутор ском?) 
тек сту, не го је тре ба ло по том да про ме ни и свест 
пра во слав не за јед ни це.

Ово схва та ње сми сла и ци ља из да вач ког по сла 
пре у зе ће од Ђур ђа Цр но је ви ћа и Бо жи дар Ву ко-
вић. У сво јој дру гој об ја вље ној књи зи, Псал ти ру с 
по сле до ва њем (1519/1520), он ће (или ње гов књи-
жев ни „за ступ ник“, тј. при ре ђи вач ње го вих књи-
га), на сли чан на чин фор му ли са ти сво ју из да вач ку 
мо ти ва ци ју:

„То га ра ди и ја, гре шни и међ љу ди ма нај ма њи 
Бо жи дар Ву ко вић Под го ри ча нин од Ђу ри ћа, же-
љом за же лех ду ше ко ри сним књи га ма ис пу ни ти 
не до стат ке, оно што ума ли ше и опљач ка ше Исма-
ил ћа ни по Бож јем до пу ште њу.“8

Ова мо ти ва ци ја ја ви ће се по том и у не ким дру-
гим Ву ко ви ће вим из да њи ма („као што пре ђе ре кох 

8  Пре ве де но пре ма: Из да ва чи, штам па ри, пре пи си ва чи, 39.
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у дру гим књи га ма“9, под се ћа он, ус по ста вља ју ћи 
кон ти ну и тет иде ја и у окви ру соп стве ног из да ва-
штва). Ње но стал но по ја вљи ва ње и екс пли ци ра ње 
слич них ми сли све до чи о кон ти ну и те ту све сти ме-
ђу Ср би ма о по тре би на док на ђи ва ња уни ште ног у 
вре ме осман ског те ро ра, што је по ду хват ег зи стен-
ци јал ног ка рак те ра. Ага рен ска уни шта ва ња по ме-
ну ће и Сте фан Ска дра нин у свом По сном три о ду 
(1561).10 Ов де не ће мо на во ди ти до дат не тек сто-
ве из из да ња Бо жи да ре вог си на Ви ћен ца, јер је 
он углав ном пре штам па вао оне из оче вих, што је 
мер кан тил ни ауто ма ти зам и не ин вен тив ност сво је 
вр сте, ма кар су на ко ри сни ка/чи та о ца тих књи га и 
ти по но вље ни из ра зи мо ра ли не сма ње но де ло ва-
ти. Дру гим ре чи ма, ако од штам па них ни су има ли 
Бо жи да ре ва, не го су до ба ви ли тек ње го ва из да ња, 
то је био на чин да ори ги нал на иде ја ипак стиг не 
до њих: у том сми слу ње но фор мал но по на вља ње 
уоп ште не сме та, не го је и по жељ но. У сва ком слу-
ча ју, исто ри ци стич ка из да вач ка мо ти ва ци ја ко ја 
по ти че од Ђур ђа Цр но је ви ћа по ста ла је нор ма тив-
на фор му ла у ста рим срп ским пе ча та ним књи га ма. 
Чак и та мо где се, гле да но из ка сни је пер спек ти ве, 
осе ћа као ствар пу ког фор ма ли зма (као у Ви ћен-
цо вим из да њи ма), она не гу би на свом ре ал ном 
по тен ци ја лу, ко јег ожи вља ва и по твр ђу је ак ту ел но 
исто риј ско ста ње пра во слав ног на ро да.

До дат ни тек сто ви ста рих срп ских штам па них 
књи га све до че и да се ова уни вер зал на, про то на-
ци о нал но-цр кве на ми си о нар ска ин спи ра ци ја, ко ја 
је ре зул то ва ла по ја вом срп ског из да ва штва, пре-
пли ће са лич ним на дах ну ћем. Лич на мо ти ва ци ја 
је не за о би ла зан мо мент сред њо ве ков ног ба вље ња 
књи гом. За пи си из ру ко пи сних књи га на ста вља ју 
свој жи вот у окви ру но вих тех но ло шких фор ми и 
та мо где је у пр ви план до ла зи ла лич ност не ка да-
шњег пре пи си ва ча, нај че шће у ко ло фо ни ма. Ипак, 
раз ли ка је знат на: ста ри пре пи си вач че сто оста је за 
нас ано ни ман, док ње го ви на след ни ци – но ви из да-
вач, као и мај стор штам пар/при ре ђи вач за по слен 
код ње га – углав ном не про пу шта ју да ма ње-ви ше 
ја сно ис так ну свој до при нос у об ја вље ној књи зи. 
За то је сва ка ко за слу жна но во на ста ју ћа књи жна 

9   Исто, 69. Пред го вор Пра знич ном ми не ју (тј. Збор ни ку, 1536/1538). Ово ја-
сно го во ри и о стал ном при су ству те исто риј ске ми си о нар ске све сти код 
Бо жи да ра Ву ко ви ћа (иако је већ ње гов из да вач ки по ду хват био у ве ли кој 
ме ри тр го вач ког ка рак те ра). У ис тој књи зи ис ка за ће је и у по го во ру: „Ви-
дев ши у по след ња вре ме на ве ли ко раз ру ше ње и уни ште ње све тих цр ка ва 
и ума ље ње бо жан стве них књи га од ино вер них на ро да [...] пе ча тах ову 
бо жан стве ну и мно го на ро чи ту књи гу зва ну Збор ник...“ (Исто, 75).

10  Исто, 101.

ци ви ли за ци ја ко ја, уз по моћ из да вач ког ти ра жа 
(јер упра во он омо гу ћа ва фик си ра ност тек ста, што 
зна чи ње го ву ста бил ност, не про ме њи вост, трај-
ност, да кле и нор ма тив ност11), пру жа ефи ка сну 
ин ди ви ду ал ну ме мо ри ју, фик си ра ну умно жа ва њем 
иден тич них по је ди нач них ме ди ја ње ног рас про-
сти ра ња. О пре пи си ва чу је мо гао зна ти, на осно ву 
ње го вог за пи са, са мо уски круг ко ри сни ка „ње го ве“ 
уни кат не књи ге, на уза ном про сто ру, у ор би ти јед-
ног бо го слу жбе ног ме ста; о из да ва чу, због ши ре ња 
исто вет них при ме ра ка са исто вет ним тек стом, мо-
гло се зна ти од Ве не ци је до Мо скве. Ову си ту а ци ју 
пр ви из да ва чи ко ри сте и та ко што ће бу ду ћим чи-
та о ци ма да ти до зна ња о соп стве ној жр тви, ко ја је 
ујед но ду хов на и ма те ри јал на. Увек се, на рав но, 
ра ди о си нер ги ји Бож је бла го да ти – на дах ну ћа од о-
зго и чо ве ко ве до бре на ме ре и уло же не сна ге. Овај 
пр ви пол ни кад се не пре ћут ку је, он је нор ма тив ног, 
би блиј ског ка рак те ра, но све че шће и ви ше се ин-
си сти ра и на овом дру гом.

„(...) уста до смо на ово бо жан стве но де ло, ко је 
же лех од мла до сти сво је, и са свом љу ба вљу ср дач-
ном по тру дих се, па ни сна чак сво јим очи ма не 
да дох, ни ти ште дех од има ња сво је га, ко је ми је 
дао Бог, док не до ђох до свр шет ка све те књи ге ове, 
зва не Ок то их, и уз Бож ју по моћ на пе ча тах и до-
вр ших са ве ли ким тру дом у за пад ним стра на ма.“12

Дру гим ре чи ма, но ви на ко ју нам до но се ови 
до дат ни тек сто ви је сте аутор ско „ја“ ко је се са мо-
све шћу, пот по мог ну том ти ра жом, ја сно одва ја у 
од но су на оно са мо скри ва ју ће „ја“ тра ди ци о нал не 
сред њо ве ков не књи жев но сти.

Пр ви срп ски из да ва чи ја сно све до че, да кле, о 
свом ми си о нар ском по ду хва ту, али уба цу ју и тра-
ди ци о нал не, из ру ко пи сне ци ви ли за ци је на сле ђе не 
фор му ла тив не из ра зе и оп шта ме ста. Ако је до сад 
опи си ва на из да вач ка мо ти ва ци ја би ла исто ри ци-
стич ког ка рак те ра, до дат на мо ти ва ци ја је сва ка ко 
ес ха то ло шког, ујед но лич ног и уни вер зал ног. Ово 
дру го се увек ти че осе ћа ња по след њих вре ме на, 
ко је је то ја че што се исто риј ско клуп ко од мо та-
ва кр ва ви је, као у цр но је вић ко до ба. Под ву ци мо 

11   Нор ма тив ност бо го слу жбе ног тек ста би ће омо гу ће на тек на овај на-
чин, кад ве ли ки број иден тич них ко пи ја јед не књи ге бу де мо гао до-
спе ти у ма лом вре мен ском ро ку на ве ћи ну бо го слу жбе них ме ста; 
Ни ко но ва ре фор ма у Ру си ји би ла би без то га не мо гу ћа, као што ни 
про пи си ва ње ли тур гиј ске нор ме у Кар ло вач кој ми тро по ли ји 18. ве ка 
не би мо гло би ти про ве де но да се у исти мах у њој ни је мо гло на ћи сто-
ти не истих бо го слу жбе них књи га свих ти по ва са утвр ђе ним тек стом.

12   Ок то их пе то гла сник (1536), пред го вор Бо жи да ра Ву ко ви ћа. Пре ве-
де но пре ма: Из да ва чи, штам па ри, пре пи си ва чи, 65-66.
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да при ме ћу је мо ја сну ам пли ту ду из ме ђу исто риј-
ског и ме та и сто риј ског. Она се, на рав но, ти че лич-
ног спа се ња, ко јим из да вач обра зла же свој по ду-
хват, тра же ћи по том, у по зна том сти лу, уна пред 
пра шта ње због евен ту ал них „пи сар ских“ гре ша ка, 
као и бла го слов, прав да ју ћи се чо веч јом не мо ћи.13 
Рав но те жа с лич ним гре хом, из во ром веч не про-
па сти, по ку ша ва се ус по ста ви ти до брим де ли ма, а 
ис пу ња ва ње цр ка ва но вим књи га ма је та кво де ло 
par ex cel len ce, чи ме се из мо ља ва веч ни спо мен.14 
Из да вач ка ку ћа Ђур ђа Цр но је ви ћа је уста но ва чи-
ја је са мо и ден ти фи ка ци ја у пу ном сми слу усме ре-
на на об је ди ње ни мо тив ро до љу бља и бо го љу бља, 
без об зи ра на ве ли ку из ве сност да су се ње ни про-
из во ди про да ва ли, што се, пре ма не ким ису ви ше 
иде а ли стич ким схва та њи ма о не у ти ли тар но сти бо-
го у год них де ла, мо жда не би сла га ло јед но с дру-
гим. То, ме ђу тим, у овом слу ча ју као да не сме та: 
дру гим ре чи ма, да их он ни је ства рао, не би се где 
има ли на ба ви ти, што би зна чи ло гу би так вер ског 
и ота ча стве ног иден ти те та. Слич ну мо ти ва ци ју на-
ла зи мо, као што смо ви де ли, ба рем де кла ра тив но, 
код Бо жи да ра Ву ко ви ћа, иако је он био ти пи чан 
тр го вац (не са мо књи га ма),15 па по том и код не ких 
дру гих из да ва ча. Јед на од бит них функ ци ја ових 
до дат них тек сто ва је, сто га, по ди за ње спо ме ни ка 
„тру див шим се“.16

Ов де, ме ђу тим, тре ба по ста ви ти јед но су штин-
ско пи та ње, ко је се ти че, мо дер но ре че но, при по-
ве дач ке по зи ци је, иден ти те та го вор ни ка, то јест 
са мо све сног аутор ског „ја“ у овим пред го во ри-
ма и по го во ри ма. Да ли је пр во ли це ко је оба ве-
зно у њи ма на ла зи мо иден тич но име ну под ко јим 
се по ја вљу је? У бо го слу жбе ним књи га ма ко је ов-
де узи ма мо као из во ре по сто ји, ка ко смо ви де-
ли, дво сте пе ност тек ста. Пр ви, основ ни сте пен је 
сам бо го слу жбе ни текст по зна тих или не по зна тих 

13   Ова кве из ја ве ни је по треб но на во ди ти, јер су ра ђе не до слов но пре ма 
ма три ца ма пре у зе тим из ру ко пи сних књи га. То је за то јер ду хов на 
кли ма оста је исто вет на.

14   По не где ова по кај нич ка пер спек ти ва пре ла зи у пра ву ис по вед ну књи-
жев ност, као у слу ча ју по го во ра у Слу жаб ни ку бра ће Љу ба ви ћа (1520), 
на сло вље ном „Мо ље ни је Ђу ра Љу ба ви ћа ка ча сним пре зви те ром“. 
Ту ма че ње ви де ти код: Ђор ђе Три фу но вић, „Мо ље ни је Те о до ра Љу ба-
ви ћа“, Збор ник Му зе ја при ме ње не умет но сти, 11 (1967): 55-57.

15   О то ме ви де ти по след њи об ја вљен текст: Ми ро слав Ла зић, „Из ме ђу 
па три о ти зма, по бо жно сти и тр го ви не: мо ти ви из да вач ке де лат но сти 
Бо жи да ра Ву ко ви ћа“, Ар хе о граф ски при ло зи 35 (2013): 49-93.

16   Бо жи дар Ву ко вић пот по мо гао је ан га жман на лич ној про мо ци ји ста-
вља њем свог гр ба на не ка сво ја из да ња, што је не за ми сли во за тра ди-
ци ју ру ко пи сне књи ге. У овом све тлу, то је ли ков на ана ло ги ја до дат ним 
тек сто ви ма о ко ји ма је ов де реч. Лич на афир ма ци ја се очи глед но и на 
овај на чин тра жи ис ти ца њем по твр де ак ту ел ног дру штве ног ста ту са.

цр кве них ауто ра, због ко јег се књи га и об ја вљу је; 
дру ги сте пен су до дат ни тек сто ви ко ји окру жу ју те 
пр во сте пе не. Иден ти тет пр во сте пе них за ову при-
ли ку ни је би тан, јер су они одав но про шли ре цеп-
ци ју цр кве не за јед ни це, а њи ма се, уоста лом, ов де 
и не ба ви мо. Ме ђу тим, да ли је је дин ствен глас у 
дру го сте пе ним, пра те ћим тек сто ви ма? Кра так по-
глед на њих ка зу је нам да се у њи ма ја вља иден ти-
тет нај ма ње јед не, а углав ном две ли те рар не лич но-
сти. Пр ва је из да вач – Ђу рађ Цр но је вић, Бо жи дар 
Ву ко вић, Ви ћен цо Ву ко вић..., а дру га не ко ко ме је 
те шко на ћи пра во име, али се у на шој на у ци нај-
че шће на зи ва „штам па ром“ или „мај сто ром“: то су 
је ро мо нах Ма ка ри је (код Ђур ђа Цр но је ви ћа), је-
ро мо нах Па хо ми је, је ро ђа кон Мој сеј, мо на си Те-
о до си је и Ђе на ди је (код Бо жи да ра Ву ко ви ћа) итд., 
да кле – име на при сут на у де ло ви ма тек ста ко ји 
ујед но са др же и им пре су ме, као и оба ве зно да ти-
ра ње. Ов де се не мо же мо де таљ но ба ви ти пи та њем 
при ре ђи ва ња пу бли ка ци ја, то јест уде лом из да ва-
ча у од ре ђи ва њу тек сто ва бо го слу жбе них књи га, 
као ни ти ме да ли су они ко је смо го ре са мно го ре-
зер ве на зва ли „мај сто ри ма“ мо жда ви ше од то га, 
на при мер – при ре ђи ва чи, у са вре ме ном сми слу. 
То би зах те ва ло ми ну ци о зну ана ли зу сва ког пред-
го во ра и по го во ра, као и по при лич но до ми шља ња 
и упо тре бе ло ги ке ко ја мо жда и не ма до вољ но упо-
ри шних та ча ка, јер нам не ке од бит них ин фор ма-
ци ја про сто не до ста ју.17

17   Пи та ње аутор ске од го вор но сти у при ре ђи ва њу бо го слу жбе них тек-
сто ва и пу бли ка ци ја ко је их са др же у овом слу ча ју је по ма ло кли зав 
те рен. До вољ но ја сних по да та ка ту не ма, а са ми до дат ни тек сто ви 
те шко мо гу би ти си гур но све до чан ство о то ме, иако је би ло по ку ша-
ја раз гра ни ча ва ња. Ре ци мо, Де јан Ме да ко вић је, на осно ву не баш 
до след но спро ве де не ана ли зе, ус твр дио да је Бо жи дар Ву ко вић „нај-
ве ро ват ни је при пре мао тек сто ве за штам пу“ (Де јан Ме да ко вић, Гра-
фи ка срп ских штам па них књи га XV-XVII ве ка (Бе о град: На уч но де ло, 
1958), 47). Ме ђу тим, ло ги ци ства ри не од го ва ра тврд ња да је при ре-
ђи вач ли тур гиј ских тек сто ва ла ик-тр го вац; пре ће би ти да је то по сао 
оних мо на ха ко ји су би ли за по сле ни у Ву ко ви ће вом пред у зе ћу и ко ји 
су ина че сво јим чи ном нај при сни је и „нај струч ни је“ ве за ни за њих. 
Те шко да би се са мом Ву ко ви ћу, пре не го њи ма, мо гла при пи са ти 
сле де ћа ре че ни ца из Псал ти ра с по сле до ва њем (ко је ина че не ма ока-
ме ње ну струк ту ру, што зна чи – тек сто ви се мо ра ју ода бра ти, као што 
се ви ди из до њег ци та та):
„Са вр ши ше се ове све те и бо жан стве не књи ге зва не Псал тир, ко јем 
при ло жи смо си нак са ре го ди шњег кру га, тро па ре и кон да ке све ти-
ма, та ко ђе и по сни си нак сар, при ло жи смо и ча со сло вац, са ноћ ном 
и днев ном слу жбом по уста ву пре по доб ног оца на ше га Са ве Је ру са-
лим ског.“ (пре ве де но пре ма: Из да ва чи, штам па ри, пре пи си ва чи, 45).
Тре ба обра ти ти па жњу и на мно жи ну ко ја се у овој ре че ни ци упо-
тре бља ва. По што из да вач о се би у увод ном де лу увек го во ри у пр вом 
ли цу, ов де упо тре бље на мно жи на упу ћу је у нај ма њу ру ку на из ве сно 
при ре ђи вач ко ко а у тор ство. У сва ком слу ча ју, при ре ђи ва ње јед не 
ова кве бо го слу жбе не књи ге, ко ја тре ба да за ме ни не ко ли ко дру гих, 
су штин ски мо же би ти де ло са мо ис ку сног све ште но слу жи те ља. То је 
те ма ко ја за ди ре ду бо ко у исто ри ју ру ко пи сне књи ге.
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Ста ре штам па не књи ге са др же је дин ствен фе-
но мен за про бле ме срп ске би бли о ло ги је, јер се у 
њи ма, у окви ру до дат них тек сто ва, ја вља оба ве зно 
сло во из да ва ча. Из да на шње пер спек ти ве чи ни се 
да је оно има нен тан део ових пу бли ка ци ја, јер не-
ма ни јед не ко ја би се ја ви ла без ње га, на су прот 
да на шњим оби ча ји ма, где је из да вач ви дљив са-
мо фор мал но. Ипак, мо же мо по ку ша ти да од го-
во ри мо на пи та ње: да ли је сам сред њо ве ков ни 
из да вач, са сво јим име ном и пре зи ме ном, као 
глас ко ји се у овим тек сто ви ма по ја вљу је у ви ду 
го вор ни ка у пр вом ли цу, за и ста њи хов са ста вљач? 
Ре ци мо од мах да аутор ско при по ве да ње или ис-
по ве да ње у пр вом ли цу не мо ра ни у ком слу ча ју 
зна чи ти да је оно за и ста про из вод тог ли ца. Мо-
же се про сто ра ди ти о ли те ра ри за ци ји, та мо где 
је мо жда не би смо оче ки ва ли. До вољ но је при се-
ти ти се по го во ра го ра ждан ском Слу жаб ни ку под 
на сло вом „Мо ље ни је Ђу ра Љу ба ви ћа ка ча сним 
пре зви те ром“: ово мо ље ни је је ис пи са но у фор-
ми пр вог ли ца, али је Ђу ро, ко ји се ис по ве да пред 
чи та о ци ма, већ мр тав. Дру ги глас ко ји се ја вља у 
том тек сту, у не пре ки ну том ни зу, та ко ђе у ја-фор-
ми, при па да ње го вом бра ту Те о до ру, због че га мо-
же мо по ми сли ти са ве ли ком ве ро ват но ћом да је 
ова ли те ра ри за ци ја ње го во де ло.18 Да кле, да ли је 
пи сац пр вог срп ског штам па ног тек ста, пред го во-
ра Ок то и ху пр во гла сни ку, за и ста и до слов но Ђу рађ 
Цр но је вић, ка ко је та мо име но ван? Или су са мо 
иде је ње го ве, а њи хов ли те рар ни уоб ли чи тељ је 
не ко дру ги, мо жда сам Ма ка ри је, чо век књи ге, ко ји 
го во ри о се би у про ду жет ку, та ко ђе у пр вом ли-
цу? Мо же ли се за ми сли ти си ту а ци ја у ко јој нај-
пре Ђу рађ Цр но је вић, као из да вач, свој текст на-
ме њен об ја вљи ва њу у ви ду пред го во ра, са ста вља 
на хар ти ји или га дик ти ра у пе ро, да би га ка сни је 
мај сто ри сла га чи пре не ли у штам пар ске „фор ме“; 
или свом евен ту ал ном књи жев ном за ступ ни ку са-
оп шта ва сво је ми сли, ко је овај по том пре та че у 
фор мал но туђ текст, ту ђе пр во ли це? Па ра ле лу 
мо же мо мо жда на ћи у арен га ма по ве ља, ко је су 
из ве сно са ста вља ли, на за по вест вел мо жа, гра ма-
ти ци; ово је мо гу ће тим пре што мно ге иде је у та-
квим при ли ка ма би ва ју пре у зе те из скрив ни це оп-
штих ме ста ко ја се у ова квим при ли ка ма мо гу или 
мо ра ју ис ко ри сти ти.

18   То је сва ка ко са став ни део сред њо ве ков не по е ти ке: чин по гре бе ња 
та ко ђе по зна је ис по вест по кој ни ка у пр вом ли цу, као што и на мно-
гим над гроб ним спо ме ни ци ма на ла зи мо лич но об ра ћа ње по кој ни ка 
по се ти о цу гро ба.

Те зу о ли те ра ри за ци ји из ра жа ва ња из да вач ке 
во ље од лич но под у пи ре до дат ни текст Бе о град ског 
че творо је ван ђе ља, чи је је штам па ње за по чео кнез 
Ра ди ша Дми тро вић, а до вр шио Тро јан Гун ду лић, 
јер је Дми тро ви ћа не на да но за де си ла смрт. Овај 
текст је тро гла сан: нај пре го во ри Дми тро вић као 
за чет ник, по том Гун ду лић као из вр ши тељ, а он да 
штам пар/при ре ђи вач је ро мо нах Мар да ри је као 
струч но ли це. Ипак, Дми тро ви ћев го вор са ста вио 
је не ко дру ги, јер се он, иако у ја-фор ми, обра ћа 
чи та о цу са оно га све та.

„... и не ште дех од сво је га Бо гом да но га има ња 
док не са ста вих сло ва за пе чат њу. И од јед ном до ђе 
грд ни час смр ти, и узе дух мој; и по смр ти сво јој 
оста вих ове фор ме знан цу сво је му“.19 [= Тро ја ну 
Гундулићу]

Мо же мо с раз ло гом прет по ста ви ти да Гун ду лић 
као Ду бров ча нин нај ве ро ват ни је ни је рас по ла гао 
уме ћем књи жев ног срп ско сло вен ског из ра за, што 
зна чи да ни ње гов аутор ски ли те рар ни удео ов де 
ни је ори ги на лан. То би био нај бо љи до каз да је 
цео овај до дат ни текст у ства ри Мар да ри јев: у пр-
вом ње го вом де лу он ево ци ра успо ме ну на Ра ди-
шу Дми тро ви ћа пред ста вља ју ћи га књи жев но као 
жи вог го вор ни ка, у дру гом де лу фор му ла тив ним 
из ра зи ма опи су је уло гу Гун ду ли ћа као на ста вља ча 
и свог по сло дав ца (та ко ђе у пр вом – Гун ду ли ће-
вом – ли цу),20 а на кра ју оста вља скро ман, стан-
дар дан за пис о се би.21 Да кле, иако на ла зи мо три 
пр ва ли ца у јед ном тек сту, ње гов аутор је по след-
њи го вор ник.

Ва жно је ис та ћи пре све га струк ту ру по ја вљи ва-
ња раз ли чи тих гла со ва у овим пра те ћим тек сто ви-
ма. Њи хо во раз ли ко ва ње је очи глед но про грам ско, 
уна пред сра чу на то, што зна чи да они оба вља ју, 
или пред ста вља ју, раз ли чи те функ ци је. Осим то га, 
њи хов ре до след је хи је рар хиј ског ка рак те ра. Нај пре 
до ла зи (1) сло во кон крет но име но ва ног из да ва ча, 
ко ји об ја шња ва, ка ко смо ви де ли, сво ју мо ти ва ци ју 
– у окви ру ових дру го сте пе них тек сто ва, тај је глас 
сва ка ко при ма ран. (2) Глас „мај сто ра“/„штам па-
ра“ (а пре ће би ти по сло во ђе/при ре ђи ва ча) у од-
но су на ње га сва ка ко је се кун да ран.

„(1) у Хри сту Бо гу бла го вер ни и Бо гом чу ва-
ни го спо дин Ђу рађ Цр но је вић ... уз рев но вах... 

19   Бе о град ско че тво ро је ван ђе ље 1552. (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср-
би је, 2000), 211.

20  Исто, 211-212.
21  Исто, 212.
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(2) За по ве шћу го спо да ра ми Ђур ђа Цр но је ви-
ћа, ја, Хри стов раб, све ште но и нок Ма ка ри је, 
ру ко де ли сах...“ 

Овај се ре до след као нор ма ти ван чу ва од Ђур-
ђа Цр но је ви ћа на да ље у свим до дат ним тек сто ви-
ма ста рих срп ских штам па них књи га.

То би зна чи ло и да је овај дру ги глас ни жег ни-
воа, што се по твр ђу је чи ње ни цом да сло во из да-
ва ча ни кад не не до ста је, док ово дру го по не кад 
из о ста не.22 Ипак, чи ни се да упра во ов де мо же-
мо до ћи до па ра док сал ног обр та. Ако смо бли жи 
схва та њу да по сао при ре ђи ва ња пу бли ка ци је ни је 
оно чи ме се ба ви из да вач, он да смо бли же и иде ји 
да ни при мар ни текст – у окви ру до дат них тек сто-
ва – нај ве ро ват ни је ни је у пу ном сми слу де ло ње-
го вог име но ва ног го вор ни ка, тј. из да ва ча, не го да 
пред ста вља из ве сну сти ли за ци ју од стра не уче ни-
јег при ре ђи ва ча, чи ји глас чу је мо у се кун дар ном 
тек сту; у нај ма њу ру ку, ра ди се о из ве сном са рад-
ни штву.23 То би зна чи ло да он вољ но сво ју уло гу 
ста вља на дру го ме сто та ко што нај пре ис ти че из-
да ва ча и ње го во де ло. Уоста лом, то је у скла ду са 

22   Из у зе так су ма на стир ске штам па ри је, где не ма мо ин ди ви ду ал ну 
ини ци ја ти ву – тач ни је, она ни је ја сно ис так ну та на књи га ма, што је 
у скла ду са мо на шком прак сом. У њи хо вом слу ча ју не ма мо по дат ке 
ка ко до ла зи до об ја вљи ва ња књи ге, а те жи ште се у до дат ним тек-
сто ви ма пре о кре ће: не ма мо реч из да ва ча, а има мо реч штам па ра/
при ре ђи ва ча.

23   Слич не иде је, ве за не ујед но и за пи та ње ре дак ци је тек сто ва, из не ла је 
и На де жда Син дик, без те мељ ни јег обра зла га ња: „Иако се из да ва чи 
раз ли ку ју, штам па ри или тех нич ки из во ђа чи су у оба слу ча ја цр кве на 
ли ца ко ји су у исто вре ме и ре дак то ри и лек то ри глав них тек сто ва, 
умет нич ки офор ми те љи и ауто ри или ко а у то ри у са ста вља њу пред го-
во ра и по го во ра“ (На да Син дик, „Пред го во ри и по го во ри као из во ри 
за исто ри ју ста ре срп ске штам па не књи ге“, у Су сре ти би бли о гра фа у 
спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа 1984 (Ин ђи ја: На род на би бли о-
те ка „Др Ђор ђе На то ше вић”, 1985), 14). Ин ди ка тив но је и ка рак те-
ри стич но ме ша ње тех но ло шког штам пар ског ра да и ин те лек ту ал ног 
при ре ђи вач ког.

сред њо ве ков ном тра ди ци јом „са мо сми ра ва ња“ 
и, с дру ге стра не, при хва ће ним по рет ком. До-
дај мо и да је лич на мо ти ва ци ја оба гла са ко ји се 
по ја вљу ју иста, со ти ри о ло шка: то је „оста вље ни је 
гре хов“, и сти ца ње веч ног жи во та, исто она ко ка-
ко би ва у тра ди ци о нал ним за пи си ма ру ко пи сних 
књи га.24

Кад се у 18. ве ку, по сле за сто ја од ско ро сто-
ти ну го ди на (ра чу на мо ли као крај њу тач ку уса-
мље ну по ја ву Ђи на ми је вог Псал ти ра 1638. у Ве-
не ци ји, је ди ну срп ску књи гу штам па ну у 17. ве ку), 
об но ви из да ва ње срп ских књи га, си ту а ци ја је већ 
би ла дра стич но из ме ње на. Но ви срп ски из да ва чи 
и при ре ђи ва чи, ко ји се по ја вљу ју у сре ди ни и дру-
штву дру га чи јем од оног у ко јем су де ло ва ли њи-
хо ви прет ход ни ци, углав ном се ни су од лу чи ва ли 
на оп шир ни је и са др жај ни је са оп шта ва ње сво јих 
иде ја у окви ру пред го во ра или по го во ра но вих пу-
бли ка ци ја. То је ујед но и раз лог за што нам че сто 
не до ста ју основ ни по да ци о пу ту на ста ја ња тих но-
вих књи га, због че га их мо ра мо углав ном тра жи-
ти у ар хив ској гра ђи. Про тив но то ме, пр ви срп ски 
из да ва чи, од Це ти ња, пре ко Го ра жда, до Ве не ци је 
и Бе о гра да, про го во ри ли су о сво јим по ду хва ти ма 
ја сно, от кри ва ју ћи сво ју мо ти ва ци ју и на чин свог 
ба вље ња књи гом, и то у тек сто ви ма че сто ли те рар-
ног ка рак те ра. Та ко је и срп ска књи жев ност до би-
ла је дан спе ци фи чан жа нр ко ји, на став ши на бо-
га тој тра ди ци ји сред њо ве ков них за пи са, го во ри о 
ра ђа њу но ве све сти, но вом до бу у ко јем се на шла 
срп ска књи га и о но вим прав ци ма ко је је тре ба ло 
про пу сти ти.

24   Све то већ има мо у по го во ру Ок то и ха пр во гла сни ка (в. Из да ва чи, 
штам па ри, пре пи си ва чи, 18-19).
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Additional Texts of Old Printed Books  
in the Context of the Beginnings of Serbian Publishing

Summary
Serbian printed books, referred to as old books, appear in the last decade of the 15th century. The last book in this category 
was issued in 1638. Revolutionary features of the printing phenomenon in the history of civilization is the reason why, in 
our bibliology, when speaking of this period, we almost never use the qualitatively different term publishing. Thus printing, 
as an essentially service activity, has in theory prevailed over publishing as a comprehensive process of dealing with books. 
Therefore, it is necessary to finally give priority to the latter. Change of balance in favor of the latter concept changes 
bibliological perspective and gives a different insight into the problems of the old Serbian printed books. Starting from the 
premise that copying books by hand in the previous period represents the earliest form of publishing, with the argumentation 
that it was often being performed within the detailed organizational process, particular attention has been paid to the 
additional texts of the old Serbian printed books as successors of introductory or closing records in manuscript books. 
Obligatory forewords and/or afterwords in the new printed books, besides being the first-class historical sources, reveal to 
us not only the motivation of the first Serbian publishers, but using a sort of literary analysis show the internal relationships 
within the publishing process, deconstructing it into initial, organizational, financial, professional and technical aspect. With 
the appearance of the concept of edition, which includes the entire number of copies of a publication issued at one time, the 
personal, historical and eschatological publishing motivation mingled with the mercantile, while different and separated roles 
of financiers, professional text editors and typographers became clearer and more logically highlighted. Although they have 
specific functions within the publishing process, they are all united by the missionary idea of supplying books for collections of 
monasteries and churches destroyed during the Turkish conquests, as well as by personal soteriological inspiration. It has been 
found that the texts of these books have a two-level feature, wherein the additional texts, even though being secondary, are 
the primary bibliological source. There are two levels in them as well, since firstly they give a literary word of the publisher 
(financier), followed by a word of the typographer, who is most likely their author. This practice indicates the birth of a new 
consciousness in the history of Serbian culture.    
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