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{Д о 6 рв људ и). Психологија н ј~сте друго . чиме на1шађује 
~дицу инвенције. Она је најчешће спојена с хумором, и од
носи се на опште људсРLе мане - себичност стнщ;ања, старачРLо 
сумњичење, брачно оптуживање и протуоптужнвање - а то још 
једном свеДочн о осРiуднцн инвенције. Те мале психолошРLе ана
лизе .дате су у финим градацијама. 

Г. Ћопић поседује и извесне уЖе стил·сЋе особине Fioje њего
вом течном причању дају живости, промене- и интереса. То је пре 

свега 'чест днјалошЋн облиРL, Ћао FiOд Љубише, ма да умереније 
употребљен 1 неl'iад унутрашњи дијалог, јер се !Најчешће појављује 
само једно лице у причи. Ако бн поменули још И. Андрића, Уiо
чнћа, па и Н. Шопа, онда смо углавном набројилн писце с l'iој:има 
је више мање сродан стилсl'iИ или идејно. То не значи, наравно, 

да он има динамизам Уiочићев, или да попут И. Андрића открива 
корене мрачним наганима људским, Ћао што нема {у причама о 
На:страдин-хоџи) нн нсториске боје његове. Г. Ћопић има ·свој по

себан свет; а то је много боље. 
Нн: његов богат народни јези:к .нема Уiочићеве страсти и сили

не, нити тврдоће и оl'iоштости Андрићева рељефа, па ипаR је ван
редно свеж и једар. Он њим влада лal'io и без напора, и зато му 

тече природан, нетражен и без рогобатности. У дијалозима, ме

ђутим, ·са~ува пу~Ну поЋрај:инску боју речи, без икаква глађења и 
удешазаања. Језик је једна велика одлика ових прича и г. Ћопи

ћа. А да· ли и ограничење~ 
М. ЖЕЖЕЉ 

НАУЧНИ ПРЕГЛЕД 

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ ЧЛАНУiА О СТАРИМ CPifICF\ИM 

ШТАМПАРИЈАМА 

Када је 1924 Естер Пасторело пи·сао о ~..!летачким штампаримtа, 
издавачима и :књижарима из XV ве:ка, није споменуо браћу 
Љубавиће из Горажда, Ђурђа (+ 2 м~рта 1519) и јеромонаха Тео
дора (+ по·сле 21 о:ктобра 1523), ни Бсжидара Вуковића Подгорича
вива (+ пре 1540), ни Божидаровоr tина Виценца (+ после 1574/75), 
ви Божидарове сараднике јеромонаха Пахомија "от Црније Гори 

Реке" (радЈЈо од оснивања Божидарове штампарије, око средине 
1519, па до 6 марта 1521, а vожда и доцније), јерођаl'\она Мојсија 
"от монастира глагољемаго Дечанах", родом из Будимља (1'\од Бо
жидара од 1535, ако не и раније), јеромонаха Теодосија и јеромо
наха fенадија, параеюхе·сијарха манастира Милешева, "отачаством 

ж~ 91 -мес:tт~ Пријеu.о.ља" (били су у Божидаревој щтампарији 9А 
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1535/36 1до 27 јула 1537, а · можда и пре и после тога времена). Код 
ПастореЛа није Забеле.жен: , ни Стефан "от града CFiaдpa", Iюји је 
1560-и 1561 штампао једну богослужбену 1'\ЊИгу у штампарији: Ви
Ценца :Вуl'iовића. 24 децембра 1563 "маистро Камило За.нети" до

вршио је другу једну бого·службену l'iњигу у Стефановој штампа
рији у Скадру. · О FiамиЛ:у Занетију Пасторело даје важна библио
графска упутства. J~Fioв "от места нарицајема К-амена Pel'ia:· (Fioд 
Ћустендила), · Fiоји је 1566 држао под закуп Виценцову штампарију, 
није таl'i·ође •споменут; у :књизи Е. Пасторела. · У тој :књизи не нала
з·и се ни Которанин Јеролим Загуровић, у чијој је штампарији ра

дио Јаков "от места зовом · Софија, Крај:ков син" ·(1569-1570}. Из
rледа да је тај JaFiOB 1571/72 има·о ·своју штампарију. Ни он није 
забележен Fi·oд Па:сторела. Од толиFiи:х штампара :к·оји ·су радили 
~а 'српско{ :књизи у Венецији не наводи се ни један једини! То је 

· заиста · најбоље ·Сведочанство FiOЛИ1'io се ван наmе земље мало зна 
о нашим стварима. _ 

Девет година Доцније, 1933, Пасторело је објавио ИсторисFiо
аналитич~у библиографију штампарске вешти.не· у Млецима. Ту 
је забележен ·и један чланак Павла Шафарика, у ко.ме се даје пре
rлед рада ·старих српсЋИХ штампарија. У чланI'iу се говори и о 
штампаријама у ВлашЋој н Ердељу. На чешком јези:ку чланаЋ је 

,' ~бјављен у часопису ЧеmЋога музеја 1842, а прештампан је у Ша
\_ ЬариFiовим Сабраним ,списима {III, 1865). Пасторело зна за · тај 

,~п~:нак по немачком преводу који је изишао 1843 у часопису Sera
peum (то је био први часопис посвећен питањима која се односе . 
на: би6): ··tИотеке и библиотеl'i.арство). Из чланка је Пасторело испи
-sао и:ме.а, "1 свих оних штампара старих српсЋИХ FiЊИГа који су ра

;rmлп у· Веа" ·~цији. Павле Шафарик је. поло~ио ·солидне о.снове про-
·ањ"· , .тт ... ">ИХ .српсРiИХ · штам-парИЈа ·СВОЈИМ стручним и детаљ-

уча:в У '"""--.t ,,., . . 
сом~ n ">ВИХ српсl'iих штампаЕих I'iњига. laJ Је опис изи-

яим опи . . :t · • • 1829 (Ј h Ь" h d L' В ) ·м·· ·а· ·-""о м эезиl'iу ЈОШ а r uc er er Ateratur, еч . 
шао на не .-in · • . " • 

у ·· ено·м: я. , :\Оnуњеном облику, и то опет на немачком Јези-
прошир ~- 't.. • И . . 

е у 1\'f:"I: ....... " · 1арирrо·в·ОЈ ст·орИЈИ Јужнословенс:ке FiЊИжевно-
Rу, налази ·С ~ . 
.. (IП 1865) J'liO]··a. је об1ављена после Шафарикове смрти. Један 
сти 1 1 • б ш 'ф . · валац· п:р"'"""'" ета као што Је · ио а· арик мора·о эе дати 
та~ав позна ..,.,...~ ... , ·. . 
· .

6
· · ед рада старА~х срп.с1шх штампарИЈа. И заиста Шафа-

до ар преrл . -. . . 
- лед из Ча:соп",..·С "i чешI'iога музе]а може ]'ОШ yвeFi да 

риков прег . · '" "· . . · 
. них обавештење. . Пасторело Је добро учинио што Је 

пру.жи :корис · · . б 
· Шафариков чле.:~аl'i, али эе несумњиво тре· ало · на

уnутио на таЈ · . 3 . П . _ 
вести и .Шафарикову Историју. , а њу 1е асторело морао да з.на, 

· . · а·· :5· у·' .де добар библи~~rраф. Са Шафаршюм почиње 
а:ао эе хтео д . .. . . . . 
систематски научни .рад о старим С~"'ПСF\ИМ штампарИ)ама и њихо-

после њега Ј. е много 'ађено и доста урађено. Не-
-зим издањима. · . ,__ . 

· · · и на немачко,м Језиl'iу. Бар би то требало· да буде 
што Је, штампано . . . 
· . · ·им ·библ" иографима ! . М. еђ ~НаЈважниэе прилоге из , , познатр ·стран . · . 
· б .,;"тн долази без сваке сумњ расправа · В. Јагића . о 

те иа.уч_не . о !!°'"" .. " . . ". . . . . 
·цет:Ињ:ском октоИху. Она зе обзављена на . мачl'\ом, · и то ЈОЦI у 
Н~Дfi:ЊИМа Sеч~ а!\ад~~~~~ на~~а (1894);. У њ~1 , е говори и о ·ства-
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рима Roje морају да интересују Пасторела као библиографа ве
,нецијанс:ке штам.парс:ке вешти~е. За -њу Паст<;>рел0 ицщi на зва, 
или ј _е бар не. нав~ди . 

. ШафариРLов чланаl'i бележи и Тама ро де .М~ри~м:с .У библио- · 
графији · :коју · је дао у Италијанс:РLој .енцимопеди.јfi. сИза рвоrа Пре
гледа ист·ор:ије штампарсl'iе в.еII!ти~е (у тому,-."33, \ 193Z;;,fi.Од~р,ечи Ј:и
пографија). У . томе ·св·ом преrледу Де МарИ!ЈИС дрс;:;в~.ћуј.е~.једЈ:~н 
мали одељаl'i Југославији. Ту има; п,q.:гпун~,.· нем:огу~~х . :qr~apи~ , За 
монаха МаРiарија ·се каже да · је .из. Венеције и. да , ј,е. ,у .. нЕ;п'iQ1УI .. . мана
стиру на Ријеци :код Цетиња штампао О1'iт1оих ,глагољ1с.юџуr .. <;;дови-. - . . -' . ~ . 

ма. Да је штампарија Црнојевића. објаВ.Јf>ИВала :књиг(?. .rлаr.о~ь:цц9;м, 
Де Маринис наравно. није нашао РiОД · Шафарика. У н~рзI:Qву Ша-

. фарю'i.Овог чланl'iа l'iaжe .се изрич!I10 да се у чланку говори о ћири
личким -:књигама. Де Маринис . доноси сниман једне · с~ра11е ~з 
О:РLтоиха -- (узет је 1са пример1'iа Fюји . се .. Чув.а у , :Ррнтанс:к·ом. :му~е.ју 

·у Лондону}. Даје и ·снимl'\е" глагољсFi.ИХ l'iњига , (;м:иса,д, щтам:Пан у 
Сењу 1494., :затим мисали из Венеције".1528 и .. еез. Ријеке 1~~1). Сни
мак Мисала из Венеције налази ·Се .на истој стрВЈiИ ~а којој је и 
СНИМа1'i Октоиха из. штампарије Црнојевића. Та дв.а снимка ' :су 
један поред другог, ·захватају читаву страцу.. Испод Ми.сал.а .· пИше 
да је глагољски. Све је ~ао удешено да буде: деманти тврдње у 
-самом - члаиl'iу. Од српс1шх штампарија Де Мар~iнис помиње само 
београдску, али погрешно наводи . да је почеriа .да, ради , 1548 .. 

Нешто је бољи чланак о југословенсFiом штамп.ар,ств.у. .у важној 
(и иначе -веома доброј и Fi.орисној) пубri:иl'iацији Lexikon , de·s gesam
!en Buchwesens (П, 1936}. Писац чланка, К. Schotteлloher, поред 
штампарије на Цетињу бележи и београдску штампарију, за коју 
пише да је радила између 1548 и 1552. О цетињској штампарији 

ва.писао је и посебни чланаl'i (I, 1935), и то веома добар. Тај је чла
Еаl'i рађен по Јагићевој расправи о ЦетињсFiо~~ октоиху, па није ни 
чудо што nружа тачна и поуздана обавештења. I!осеб11и мали 
чпав:ав писац је дао и о Ријеци у . Црној Гори {III, 1937). Из тога 

ое 'ЧПан:ка види да писащ није упућен у научну i1 пуб}IицистИчl'iу 
распру о Ободу1 у :коме је тобож основана штампарија Црнојевића. 

Примери l'iaje :смо навели (нарочито онај из ИтапијансFiе е.ици
юrопедије) до очигледности показ.ују колиЋо је неопх,одан једаlН 

добар преглед рада старих српСl'iИХ штампарија1 Ђ,ој:и; би био 
објављен на HeFiOM од 1страних јеЗИI'iа. ' Не треба нарочито ~~агЛа-
mавати да тај преглед мора бити израђен на осн-ову најновијих 

-. научних резултата и с . потпу.ним познавањем сви~ н&учни:х; пцта

ња юја долазе у обзир . . !Прашки часопи.с Slavische Дundschau иъщо 
.. је Ћамеру да да такав преглед . . Свој најновији двоброј (св. 1 и 2 

· за 1940) посветио је ра~воју штампарства код словенсFtих народа. 
' Тиме је хтео да узме учешћа у прослави петстоr<:>дищњице Гу'!'_ем
берговог пронала·ска. О -почецима штампарст;ва код ЈулпIИ~ Сло
зена-, у томе двоброју говори г. Отон Берrюпец. Три одеЉFi.а С.вога 
чланЋа ~П, ПI и IV) г~ Беркопец. је употребио Да изложи историју 
постанка и рад првих српс:ких шт.ампарија . . На девет с~раНа ко-
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лико обухватају ти одељци моrло се доста рећи, :могао се дати 
леп пр~rлед досадашњих научних резултата из те области наше 
културне ·историје. 

Од Шафариковоr чланRа из Часописа чеш:кога музеја до члан
ка r. БерRопеца протеRло је скоро сто година. И један и други 
чланак штампан је у Прагу. Поређење ·Се иамеhе само од себе. 
И, да одмах :кажемо, оно изгледа веома неповољно за г. Бер:копеца. 
Истина, Шафарик је велики научник. С њим ј-е опасно упоређи
вати обичне научне раднике. Могло би чак изгледати да је и ие
п'раведио чинити таRва поређења. 

Шафариков чланаR био је на висини о.ндашње науке, а члаваR 
r. Беркопеца не налази се иа оној виси~ни до :које је до·спела дана
шња наука. · ШафариR је углавном износио резултате свога ПЈ?О· 
у'!авања. Г. Беркопец је имао да изложи оно што су други утвр
дили. То није лак посао, али се он да са·свим лепо савладати. На
равно, треба знати разликовати праве научне резултате од публи
цистичкоr писања, Roje може бити од неке Рi:ористи једино утоли
Р\о уколико доприноси развијању љубави према прошлости. Из
гnеда да r. Берl'iопецу није бил-а јасна та разлиl'iа. Он је ·српсР\е 

ддељке свога члаю~а великим делом писао nрема публикацијама 

r. С; М. Штедимлије, које :немају научни карактер, иа:ко се писац 
тру~ио да и сам решава извесна . научна питања. Истина, за г. 

Штедимлију се код г. Беркопе~ца :каже да је 11угледан црногорсFiИ 
научник", али то је .ствар мишљења и убеђења г. БерRопеца, а не 

неоспорна 'tињеница. 

Прва српска штампарија је основана у Зети (Црној Гори). То 
је mтамnарија Црнојевиli.а. Зна се за пет њених издања: Октоих 

1-4 гласа, Октоих 5-8 гласова, Псалтир, Молитвеник и Четворо· 
јеванђеље. На Псалтиру, Рiојн је завршен 22 септембра 1494, стоји 
да је штампа!И: на Цетињу. По томе се у науци закљу'!ује да је 

'iII'Х'аМ.Париј ·В. ра.цила иа Цетињу. За Обод .се ·залажу писци :ноји 

не могу да одоле nривлачној дражи народног предања. Међу њи

ма је и г. Штеди~ија, коrа се и у овом питању држи г. БерРiопец. 
Интересантно би било да. се утврди доба постанка тог народног 
nредања 6 Ободу. По ·ОВој прилици оно неће бити много удаље· 
но од tt.amиx дана. Г. Беркопец не износи оне податке који· јасно 

сведоче колико су биле цењене књиге из те прве српске штампа
рије. 1514 у Дубровнику је била истицана лепота њихових слова. 
1518 преписан је О~~;тоих 1-4 гласа, и то можда у самој Пећ:кој 
патријаршији. ·О'!евидно се 1сматрало да је његов текст добар и 

поуздан. А да је потпуно оправдано што ~се та:ко мислило, мо·же 

се видети из Јагићеве расправе, Pioja је напред поменута. Између 
1554 и 1561 преписан је у северној Молда:вији један одељак Це
тињског п.салтира. 1548 преписан·о је Четворојеванђеље. То је 

учинио презвитер Вук у Буђановцима (у Срему) no заповести бео· 
rрадско-сремс:ког митрополита Лонгина. Да није нађен тај преnис 
оа заttйсом о "изводу од форми Црнојевића от сложен:ија Ма.ка
ријева", ие ои се ии знало да је у штампарији Црнојевића штам-
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пано и Четворојеванђеље. О ,свему томе говорио ·сам у својој ра
справи о ш т а м п: а р и ј и ц р н о ј е в и_ ћ .а, ~ој а је обј авље1;а у 
"Гласнику СF\опског научног друштва" {XIX, 1938}. V њој се , ра
справља и о свима о.стал.им питањима која се односе . на ту штам

парију. Г. Беркопецу изгледа није била позната та моја ра·справа, 

која би га, поред осталог, упутила и_ на другу научну литера'Ј.'УРУ· 
Да је боље и темељније проучио изворе и литературу о штампа

рији Црнојевића, г. Берnоп~ц би се вероватно ослободио утицаја 

г. Штедимлије, па би о много чему друRчије писао. 

Друга ·српсРiа штампарија је постала у Венецији, а рад је свој 

ра·звила у _ Горажду у Херцеговини (1519-1523). Њу су 1основали 

Љубавићи1 Ђурађ и јеромонах Теодор, синови старца Божидара 
Горажда.нина. У поговорима књига из те штампарије стоји да је 
Божидар био "родитељ" Ђурђа Љубавића и јеромонаха Теодора . 
. А из погов'ора нај ·старије од тих књига, Служабнш'iа (довршеног 

1 јула 1519), зна се да је Ђурађ Љубавић био нпо плти брат" Тео
доров. Љуб. Стојановић се пита10 да ли су Ђурађ и Теодор били 

рођени или са:r-1ю духовни синови старца Божидара Горал~данина. 
Због тога и г. Беркопец пише да је то питање нерешено. Да је 

знао за распра.ву Е. Пик,оа о руму1нсЋим штампаријама из XVI вel'ia 
(објављена је 1895), Љуб. Стојановић би сигурно дошао до за~ључ
ка да су Ђурађ и Теодор били рођени синови Божидарови. Rод 

ПиЋоа би Стојановић могао да нађе С:нимаРi поговора из Молитве~ 

RИPia, штампаног 1545 у Трговишту у Вла.шI'i'Ој. На снимр;у се лепо 

вв.ци да у поговору пише како је књига штампана ,/С :мадрами 

( атрицама) Димитра .Љубавића". За Димитрија се зна да је 1547 
рговишту штампао Апостол. У поговору тог Апостола Дими-

- ·е F\аже да је "внур; Божидаров". Тај Божидар није Вожидар 
В виh.1 као што је Љуб. Стојановић погрешно закључивао, веh 
Божидар Горажданин . . Да је то Божидар Горажданин, иЗлази из 
поговора Молитвеню'iа, у Рiоме се Димитрије н:аЗива Љубавићем. 
Напо евимо и то да нема ника.У.вог разлога да се ·сумња да ли су 

ДимН'I'рНје Љубавиh из 1545 и логотет Димитрије из 1547 једно 
исто лице. Из податаl'\а l'iojи ·СУ напред .наведени моrтАе се извести 
још један много важнији заЕључаv.. Када се у Тргов:юлту Штам· 
пало пс мадрам:И" Љубавића, зн~чи да је штампарија Љубавића 
пренета нз Горажде. у ВлашRу. О томе је говорио г. Рад. М. Гру
јић 1909, прнRазујући у овом часопису библиографију старих ру
мунсРщх издања Ћоју су .саставили Биа.ни и Ходош (Ir 1903). r. Гру
јић је о томе преношењу штампарије Љубавиli.а п11са.о и у својој 
расправи о mт.ампарији из манастира Грачаниrц,е (у ГласниР>у 
СЋопсRог научног друштва XV-XVI, 1936). АЋо ни ту г. Грујиће
ву расправу г. БерЋопец није имао у рукама, могао је о томе са
знати из једне напомене код г. Штеди:мл:ије. Ту ,се укратl'iо износи 
шта о штампарији Љубавића. стоји у расправи г. Грујића. 

Хронологиј~ издања штампарије Љуба.вића претставља веп:~:.:~Ћу 
тemPi.ohy за испитиваче. О њој је писао и Иларион Руварац у Ја
rићевом Архиву (23, 1901). Г. Бер1'iоnец ,наводи :ка:ко је Љуб. Сто-
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јановић израчунао да -је Служабни:к изишао 1519, а не 1527 :каRЬ 
пише у поговору. Он је веома добро учинио ·што се није упуштао 
ма у 1'iaFiвa објашњења. Мало је веро·ватно да би се снашао у тој 
замршеној хронологији. То је иначе занимљив пример погрешио 
употребљене алекс8.1Н:дрнсЋе ере. · 

Веома је l'iомпли:ковано н питање хронологије првих издања 
Божидара Вуковића. То 1су ~оне Ћњиге Ћ·оје је штампао јеромонах 
Пахомије "от Црније Гори од Ре:ке". Г: Бер:копец се и ту држи 
Љуб. Стојановића. Од решења питања те хрон·ологије и од реше
ња :питања хронологије оснивања и рада штампарије Љубавића 
зависи место l'ioje те Две штампарије треба да заузму- у :истори
Сl'iом развьју <:::рп·с:ког штампарства. Ја налазим да је штампарија 

Љубавића старија од штампарије Божидара Ву:ковића. Своје ми
шљење yRpaтl'io ·сам обра"зложио у расправи: Д а л и ј е у XV 
23 е 1'i у п о с т о ј ·а л а ш т а м п а р и ј а у П о д г о р иц н? (Бого

словље XV, 1940). 10.Стало је да иа другом ЈМесту изнесем ·све своје 
разлоге. 

За осн:ивача треће српске штампарије, Божидара ВуRовића, г. 

Беркопец узима да је идентичан ·с логотетом Божидаром Грl'i.ом из 
1486. Та идентифИЋација је ,само наслућивање и претпо·ставl'iа Ил. 

Руварца, а не утврђена · чињеница. Осим тога, Божидар Грк : ~није 
био ло:rотет Ђурђа Црнојев:И:ћа, већ његовог оца : ивана. : Божидар 
ВуRови~ није почео да употребљава свој Грб тel'i од 1537,. ве ЈУ мно-

. Го раније. У Старинару за 1932 госn. Л. Мирl'iовић је објавио за-

. нимљив члана!'\ о Иl'i.они ·са записом · Божидара · ВуRов·ића. Из члан

i'Lа .се види да се на икони налази "белег војв·оде Божидара", а и:ко
на је "писаније" јеромонах·а Пахомија из марта 1520 (ја бих·· годину 

поправио у 1521). ЗанИм1Ьиво је истаћи да је према грбу Божи
дара Ву1-ювића .састављен Грб грофа Тюрђа Бранl'iовнћа, као што је 
запазио још Ил. Руварац. Г. Бер:ко·пецу није била позната та и:ко

на са · записом Божидара Вуl'iовића. А она је ' важно сведочанство 

да :Се Божидар и тим ПО·СЛовима бавио. r. Вер:копец . нав1оди да је 
досад утврђено OFi'O десет Fiњига из штамnарије Божидара Вукови

ћа. Љуб. ·~тојановић помиње ·Само седам. ·· Г.> Бер:ко·пец се и ту по
вео за г. Штедимлијом. Да видимо откуд та . разли:ка. Под ·бр. 4 
код г. Штедимлије · је ·за.бележен Молитвеник, · за · :који се зна по 
подац:има Fioje је Добровсl'iи исписао :из једног· :каталога. · Под бр. 5 
стављен је Катихизис ИЗ 1527, о FiOMe су та:kође постојале непо
уздане вести. Ту је напоме·нуто да је Yteneн Помишљао ·да су Мо

литвеник nод бр. 4 и о:вај Уiатихизнс исто дело. Г. БерFiопец '· та:ко 

пише да изгледа Fiao да се ·слаже ·с Уiепеном. ·AYio би тако било, 
о.н:да би наравно требало nоправити број Бсж:идарових издања 
Roje даје г. Беркопец · по г. ШтеДимлији. · ,МолйтвЕЭник и Уiатихизис 
су заиста једна иста RњИга, али она · н:Ије · издање~ ·штампарије · Бо

жидара Вуl'iовића већ Андрије Торезан:Ија. · То је-- уnрав·о · онај In· 
trodu·ctorium croatice (из 1527) :који г. Бер:Коiiец наводи међу :књи- , 
гама хрватсl'iих штампар:иј а. Да је г. Беркопецу била · позната лепа 
ра.справа г. П. У\Qлендића о нај .старијем нашем буFiв·ару ·.(објављена 



је у Cl'iOПCPiOM Јужном прегшщу 1934 год.), не би допустио да га 
г. Штедимлија наведе на Tal'iвy библиографс,~у пorpeшl'iy: r~ Бер
юпец не помиње да ·су постојала ЈЗqжидарq~а . издања , штампана 
на пергаменту. О томе ·су писали В. Јагић и Љуб. -Стојановић, а 
има о томе помена и Рiод КарсРiог у ње~вој !Палеографији. 

Штампарију Божидара Вуl'iовића наследио је његов 'син Ви
ценцо, Рiоји је на·ставио да ради. Посл~дњ_е његово издање, бар 
колиЋо нам је да~ас познато, потиче из 1 .~61. Г.' ЕерРiопещ изгледа 
да мисли да је Виценцо ycl'iopo после тога. умро. -Рад Јакова од 

Камен.е Pel'ie (1566) г. БерРiопец несумн.ив10 ставља после ·смрти Ви

ценцове. То поl'iазује да. је њему остало ~~п9~нато .Рiратко · саоп
штење г. Ћире Ћанелија о резултатима његовог ~рхивског истра
живања у Ватиl'iану. У књизи Д в а д у б р о в а ч- к а ј е з и ч :н а 
сп оме н: :ив а из XVI вијек а, коју је у издањима Cpпcl'ie кра

љев·ске академије објавио заје.цио са г. М. Решетаром {1938), г. Ћа
нещr је у једној :напомени изнео да је 1574/75 Вицеюцо Вуковић на
меравао "издати еванђеља и епистоле (свакако ле1щионар за _ :ка

толике, Рiад он предлаже за ревизора некаква дубровачког фра

њевца), да је у ту сврху нудио ·свој ·(дабоме ћирилски) штампарски 
алат кардиналу Сирлету ... " 

Крајем XVI ве:ка Штампарија ВуРiовића припадала је 13енеци
ј анском штампару Ћованију Антонију Рампацету. Позната су :ње

гова три ћириличка издања, и то ·сва три из једне исте године, из 

1597. После Зборника који је завршен 19 маја, штампана су два 
издања Буквара {20 и 25 маја) . То је ·први српски буквар. Код г. 
БерРiопеца он се не помиње, што је чудно и необјашњиво. 

Од штампарија које су радиле у нашој земљи г. Беркопец не 

наводи другу милешевску штампарију {у њој је штампан Псалтир 

1557} в: скадарску штампарију. Скадарску штампарију изоставља 

због rога што је код г. Штедимлије нашао да ће "бити несумњиво 
ИС!'в:в:нта" тБрдња г. П. Колендића, по којој та штампарија уопште 
није постој а.ла. О разлозима. г. Колендића писао сам у својој ра

справи: Ст ар и срп ск и Ст е ф ан "от . гр а; д_ а С кад р а" 
и цр кв а Ив ан ов ац к ·о д П ~ ћи (у -Цри-!Ј:озима за књижев
ност, језЯЋ, историју и фолклор XVIII, 1938). По _ моме мишљењу, 
Стефан ј е заиста имао штампарију "в отачаство в граде Скендери", 
Kal'i.O пвmе у ПОГО'ВОру ЊеГОВОГ Цветног трИ()Да (из 1563 ГО~д.). 

За београдску mтамnарију г. Штед.имлнја )е обећа-о да ће 
у'l'врдяти да није биnа "у Београду на Са~и, . не~о у Београду у 
Херцеговини". По г. Штедимли.ји, "разу~ије се" да ће о·н имати 
успеха у том nодухвату. Ја не МИ9Ј.1ИМ тако, _нао што 'ће се внде
ти из расправе у Гласни:ку Народi~е б~~!ХИОТеl'iе у Београду. r. 
БерRопец се унапред •слаже са г. Шт,~µим.nијом. · За г. Беркопеца 

-је најбоље сведочанство т·о што је у београдској mт~мnарији· радио 
-- јеромонах Мардарије из Мркшине : цр:к~е . . А Мр~шина :црква је, 
По r. Беркопец:у, била у Црној rори,· па је ~рема Т?М0 бил·а у бnи
зиии Херцеговине. о тој •Се цркви м.ало ·з~а. -~ви историски по
Д!:\ЦИ о њој потичу из Мардар~је_~их дО!.ОВ<?Р~· Још није тачно 
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утврђено где се она налазила. Али је нешто сигурно: она. није 
била у Црној Гори; већ у Србији, у подн.ожју планине Цр.не Горе. 
Где је та планина, такође се не зна, али да је била у смедеревској 
митрополији казује нам сам Мардарије. Требало је најпре · па

жљиво прочитати Мардаријев поговор у Цветном триоду :из 1565, 
па те:к онда доносити нeFLe зaI'iљyчFLe. 

Пре но што завршимо овај приказ морамо ·Се задржати још на 
једном месту из чланI'iа г. Бер:копеца. Оно се истина не односи 

на старе ·српске штампарије, већ на св. Ћирила и Методија. Г. 

Бер:копец је !Нашао за потребно и њих да унесе у свој чланак. По 

њему, "први зраци словенсl'iе просвете" синули су из ·средине бу

гарс:ког народа. 

За юьиге се :каже да имају своју судбину. То у пуној мери 
важи и за :књиге из старих српских штампарија. У.ао што · се из 

овог приказа могло видети, ћирилички Октоих из штампарије 

Црнојевића проглашен је за Ћњигу писану глагољицом. А од једне 
глагољсl'i.е књиге, од првог хрватсl'iог бу:r'iвара из 1527, .Iiачињене су 

две ћирил:Ич11iе :књиге, Молитвениl'i и :Катихизис. 

ЂОРЂЕ СП. Р АДОЈЙЧИЋ 

ПОЗОРIШIНИ ПРЕГЛЕД 

ЕУLВИНОЦИЈО 

од И. Вој новића 

Међу свима Војновиhевим драмама које прилично пате од 
eпcl'ie развучености, ·од затегнуте лири:nе, од тромог темпа салов

с:ких козера и од декадентске потребе светлуцања и бриљирања 

стилом и речником, Екв :ин оци ј ·О се једини издваја као право 

позориште, сав: драма - и личностима, и сукобима, и темпом -
и можда нарочито, и овде, речником. Садржајно он је сатР<ан од 

два паралелна сплета l'ioja се повлапају: општечовечансЋИ и со

~ијални !Мотив у разграни-qавању ... жене и човека у ди.намицв: за
о·сталог друштвеног живота с Rpaja прошлога веУ1:аi лоRалв::и . и 

специфични мотив ,чубровачl'iе околине са својом религиозном: 
малограђанском, и остацима патријархалне атмосфере. 

Прва линија мотива претставља опmтечовечаНСF\И проблем ' 
жене~~ њену судбину :ка:ко би ·Војновић :казао, у ·односу према чо
веку 1 проблем напуштене мајке - девојке1 жене - ?Fip~вe , жене 
иеж~не. и страсне у љубави, топrrе, болећиве, измучене стрпљењем 

и патњом, потчи:њеношhу и одрицањем према човеиу отимачу, 
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