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Писмеността е важен сегмент на 
културата и образованието, която 
се експонира чрез писмени памет-
ници, археологически и езикови 
факти, както и сакрални предме-

ти, и е най-ярък свидетел на времената, в които 
са създадени.

Трудно е да си представим колко документал-
ни материали за нашето минало са унищожени. 
Много от тях са изчезнали по време на завоева-
ния и природни бедствия, но ние самите също 
така сме допринесли за това.

Независимо от всичко днес са съхранени не 
малко свидетелства за нашето най-древно мина-
ло и култура. Това са стари надписи във всички 

НАЧАЛО НА 
ЧЕРНОГОРСКАТА 
ПИСМЕНОСТ

Божидар Шекуларац

форми на маюскулно и минускулно писмо на 
латинската, гръцката, а по-късно и кирилската 
азбуки. Известно е, например, че Архиеписко-
пията на Бар в кореспонденцията си с Римската 
курия е използвала беневентското писмо с на-
шите характеристики, папския минускул, каро-
лингски минускул, глаголическо ъглово писмо, 
и накрая – шрифта „хуманистичен минускул“. 
Освен писмеността на гръцка, латинска и ки-
рилска основа, с пристигането на османците на 
Балканите се появява и османо-турска такава.

Черногорската писменост и литература възник-
ват в региона на езерото Шкодра. В истинския 
смисъл на думата обаче книжовността започва 
с появата на християнството през IX век, когато 
чрез модифициране на гръцката азбука се съз-



Фототипно издание,
В. Топалович, Д. Мрденович, Б. Бркич

Официално издание, Белград, 1998
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дават славянски азбуки – глаголица и кирили-
ца. Това е време, когато въз основа на езикова-
та близост и комуникацията сред славяните се 
създава писмената форма на солунския диалект, 
наричана старославянски, а по-късно църков-
нославянски.

Бенедиктинският монашески орден, в чиито ма-
настири се е развивала книжовността, особено 
в крайбрежието на Дукля, е имал голямо значе-
ние за ограмотяване на славяните от региона. 
Тук са преписвани и събирани първите книги на 
латиница, а по-късно и на славянски език. В ма-
настирите се формират първите скриптории и 
работилници за изготвяне на книги. Дванадесе-
ти век бележи повратна точка, защото тогава се 
създават уникални черногорски произведения. 
Най-известните скриптории в средновековна-
та държава Зета са в Котор, Превлака, Шкод-
ра, Биело поле (църква „Св. Петър и Павел“), 
по-късно манастир Шудикова, Копорин и др. 
По времето на Балшичи и Църноевичи на бре-
га на Шкодренското езеро възникват няколко 
скриптории: Старчево, Морачник, Бешка, Жа-
бляк, Цетина и т. н. 

В скрипториите на Зета са създадени множество 
ръкописни книги от особено значение за разви-
тието на грамотността и културата в Черна Гора. 
От по-ранен период са „Дуклянски ръкопис“, 
„Мирославово евангелие“, „Евангелие на Вукан“ 
и „Иловичка кормчая“. През XIV и XV век се 
създава истинското богатство на черногорските 

ръкописи: „Дивошевото евангелие“, „Прологът 
на Старчева Горица“, „Четвероевангелие на Стар-
чева Горица“, „Горички сборник“, „Синтагма на 
Матей Властар“, „Копоринската хроника“, „Чет-
вероевангелие на Вранина“ и др. 

Скрипториите са в основата на появата на чер-
ногорските печатници, най-ранни от които са 
на: Андрия Палташич, Църноевич, Божидар Ву-
кович Подгоричанин и други.
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Работа на скулптора Стефан Лукетич
(Национална библиотека 

на Черна Гора „Гюрг Църноевич“, Цетина)

МЕМОРИАЛЕН БЮСТ НА ГЮРГ ЦЪРНОЕВИЧ

ЦЪРНОЕВИЧИ Е ТРЕТАТА ЧЕРНОГОРСКА ДИНАСТИЯ, СЛЕД 
ВОИСЛАВЛЕВИЧИ И БАЛШИЧИ.

ГЕОРГИ ЦЪРНОЕВИЧ (ОК. 1460–1503) Е СИН НА ИВАН ЦЪР-
НОЕВИЧ. ТОЙ УПРАВЛЯВА ЧЕРНА ГОРА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
НА ШЕСТ ГОДИНИ (1490–1496). БИЛ Е ВЛАДЕТЕЛ НА КНЯ-
ЖЕСТВО ЗЕТА. ОСНОВАТЕЛ Е НА ПЪРВАТА ЧЕРНОГОРСКА 
ПЕЧАТНИЦА – НАРЕЧЕНА ПЕЧАТНИЦАТА НА ЦЪРНОЕВИЧ. 
В СВОЯТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА Е ПОВЛИЯН ОТ ВЕНЕЦИ-
АНЦИТЕ, НА КОИТО МНОГО РАЗЧИТАЛ. ПОДДЪРЖА ВРЪЗ-
КИ С ФРЕНСКИЯ КРАЛ КАРЛ VIII В ОПИТ ДА ЗАПОЧНЕ КРЪ-
СТОНОСЕН ПОХОД СРЕЩУ ОСМАНЦИТЕ.

ПРЕЗ 1490–1491 Г. В КРАКОВ СА ОТПЕЧАТАНИ ПЪРВИТЕ 
СЛАВЯНСКИ КНИГИ НА КИРИ  ЛИЦА. СЛЕД ТОВА В ЧЕРНА 
ГОРА ПРЕЗ 1494 Г. ИЗДАВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА В ПЕЧАТНИ-
ЦАТА ЦЪРНОЕВИЧ. ТАЗИ ПЕЧАТНИЦА Е БИЛА ПЪРВАТА 
ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА В ЕВРОПА.
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ПЕЧАТНИЦАТА 
НА ЦЪРНОЕВИЧ

края на XV век, благодарение на 
Георги IV Църноевич – послед-
ният владетел на независимото 
княжество Зета (Черна Гора), е 
основана първата печатница на 

кирилица. Той я пренася през 1492 г. от Вене-
ция и още на следващата 1493 г. печатницата 
започва да работи в Обод, а после в Цетинския 
манастир. Неин управител става йеромонах Ма-
карий, който отпечатва богослужебни книги. В 
началото на 1494 г. излиза от печат първата кни-
га, т. нар. Ободски „Октоих първогласник“, кой-
то регистрира трайно черногорската книжнина 
на картата на европейското книгопечатане и 
става част от световната култура. Непосред-
ствено след него следва „Октоих петогласник“ 
(1494), „Псалтир с последования“ (1495), „Мо-

литвеник“ (Требник) (1496) и „Четвероеван-
гелие“ (1496). По този начин печатницата на 
Църноевич запълва липсата на богослужебни 
ръкописи и продължава традицията на мно-
жество други книжовни центрове.

С отпечатването на „Октоиха“ през 1494 г. за-
почва периода на печатане на книги на кирили-
ца на Балканите. Той излиза само четиридесет 
години след първата книга на Гутенберг и две 
години след откриването на Америка. Така ки-
рилската азбука оживява в печатните книги на 
южните славяни, което е от голямо значение, 
както за черногорската културна традиция, така 
и за историята на славянската култура. Това се 
ознаменува с черногорските издания и с появи-
лите се три години преди това краковски книги.
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Национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ 

– София (Република България)
Rc 494.1a – лист 1a

ОКТОИХ ПЪРВОГЛАСНИК (1494)
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Национална библиотека
 „Св. св. Кирил и Методий“ 

– София (Република България)
Rc 494.1a – листови 176b и 177a

ОКТОИХ ПЪРВОГЛАСНИК (1494)

В КРАЯ НА XV ВЕК, КОГАТО ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ 
ПОПАДАТ ПОД ЧУЖДА РЕЛИГИОЗНА ВЛАСТ, ДОСТАВКАТА 
НА НЕОБХОДИМИТЕ КНИГИ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕ СЕ ОКА-
ЗВА ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ.

УСТАНОВИЛИ СМЕ, ЧЕ В БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ ИМА ТРИ-
НАДЕСЕТ ИЗДАНИЯ ОТ ЦЕТИНЕ. ТОВА СА: 9 ЕКЗЕМПЛЯРА 
НА „ОКТОИХ ПЪРВОГЛАСНИК“ ОТ 1494 Г. И 4 ЕКЗЕМПЛЯРА 
НА „ПСАЛТИР“ ОТ 1495 Г.

д-р Мария Полимирова
Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев към 

СУ „Св. Климент Охридски – София (Република България) 



ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЧЕРНА 
ГОРА Е БИЛА НА МНОГО ВИСОКО НИВО, БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА ВРЪЗКИТЕ СИ С ВЕНЕЦИЯ. ЦЪРНОЕВИЧИ СА СЪЗДА-
ТЕЛИ НА ПЪРВАТА ПЕЧАТАРСКА РАБОТИЛНИЦА НА БАЛ-
КАНИТЕ – ТАЗИ В ЦЕТИНА.

Френсис Дворник 
Университет Харвард

ЙЕРОМОНАХ МАКАРИЙ (ОКОЛО 1463 – СЛЕД 1533) Е ПЪРВИЯТ 
ЧЕРНОГОРСКИ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИ ПЕЧАТАР НА КНИГИ НА 
КИРИЛИЦА.

ПЕЧАТНИЦАТА ЦЪРНОЕВИЧ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ ПРЕЗ 
1493 Г., СЛЕД ТЕЗИ В МАЙНЦ (1445), СТРАСБУРГ (1450), 
КЬОЛН (1465), СУБАК (ИТАЛИЯ, 1465), КРАКОВ (1465), НО 
ПРЕДИ ТЕЗИ, ОТКРИТИ В СЕНЬ (1494), СОЛУН (1515), БЕРЛИН 
(1540), БЕЛГРАД (1552), МОСКВА (1564), КЕЙМБРИДЖ (1639), 
НЮ ЙОРК (1693), КОНСТАНТИНОПОЛ (1726) И ДР. ЕТО ЗАЩО 
ПЕЧАТНИЦАТА НА ЦЕТИНА, В КОЯТО ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ПЕ-
ЧАТАТ КНИГИ НА СЛАВЯНСКИ ЕЗИК, С ПРАВО СЕ НАРИЧА 
„ПЪРВАТА ПЕЧАТНИЦА НА ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ“.

проф. д-р Валентина Миронска Христовска 
Университет „Св. Кирил и Методий“

Скопие (Република Северна Македония)

Работа на скулптора Анте Гржетич
(Национална библиотека 

на Черна Гора „Гюрг Църноевич“, Цетина)

МЕМОРИАЛЕН БЮСТ НА ПЕЧАТАРЯ МАКАРИЙ
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Първата държавна печатница на Църноевич 
успешно се ръководи от йеромонах Макарий от 
Черна Гора. Той изучава технологията на печата 
във Венеция при сънародника си Андрия Пал-
ташич Которанин. От 1477 г. последният печа-
ти класически произведения на латиница във 
Венеция. Имената на двамата първопечатници 
от Черна Гора са вписани със златни букви в 
историята на книгата от ХV век, тъй като тех-
ните произведения имат религиозна, културна, 
просветителска и образователна мисия през 
следващите векове.

Инкунабулите на печатницата на Църноевич са 
отпечатани на кирилица – на старославянски 
език. Макар, че тези книги са били предимно 
богослужебни, тези издания се използват ак-
тивно за педагогически цели, защото от тях са 
се учили на грамотност.

Макар, че краят на XV век е труден период в 
историята на княжество Зета, в двореца на 
черногорските владетели започва културен 
възход. Това е следствие на цивилизационния 
отблясък, който дава печатната книга, като 
най-значимия принос на Черна Гора в история-
та на славянската култура.
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Националната и университетска 
библиотека „Св. Климент Охридски“

– Скопие (Република Северна Македония)
Сигн. НУБ R.III-90

ОКТОИХ ПЕТОГЛАСНИК
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ТРИМАТА ХИМНОПИСЦИ – св. Йосиф, св. Йоан Дамаскин и св. Теофан
Октоих петогласник, Цетина 1494

ПЪРВАТА ЧЕРНОГОРСКА ПЕЧАТНИЦА Е ИЗИГРАЛА ЗНА-
ЧИТЕЛНА РОЛЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩОСЛАВЯН-
СКАТА ЛИТЕРАТУРНА КУЛТУРА И Е ОКАЗВАЛА РЕШАВАЩО 
ВЛИЯНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА КИРИЛ-
СКИЯ ПЕЧАТ, НАЙ-ВЕЧЕ В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ.

проф. д-р Евгений Львович Немировски
 руски славист

ЧЕТИРИ СЛАВЯНСКИ НАЦИИ МОГАТ ДА СЕ ПОХВАЛЯТ 
С ПЕЧАТАНЕ НА ИНКУНАБУЛИ: ЧЕХИ, УКРАИНЦИ, ЧЕР-
НОГОРЦИ И ХЪРВАТИ.
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Национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ 

– София (Република България)
Rc 495.1 – лист 976

Национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ 

– София (Република България)
Rc 495.1 –лист 188a

ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАНИЯ (1495) ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАНИЯ (1495)
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Макар печатарството в Черна гора да се за-
ражда в периферията на княжеството, издания 
като „Октоиха“ се превръщат в символ на чер-
ногорското и южнославянското печатарство за 
света. Те са революционно научно постижение 
за всички славяни. Обозначението на Цетина 
в „Псалтира“ отбелязва местоположението на 
известната държавна книгопечатница на черно-
горския владетел, която същевременно обслуж-
ва нуждите на Митрополията на Черна Гора.

„Октоихът“ заедно с другите черногорски инку-
набули, отпечатани в печатницата на Църно-
евич, представляват забележително културно-
исто рическо достижение, както по съдържание, 
така и по естетически вид. Необходимо е да се 
отбележи, че това изключителното достижение, 
е постигнато в малка балканска страна, извест-
на само с героизма и постоянната борба, водена 
срещу завоевателите. Освен това първата чер-
ногорска печатница на кирилица играе основна 
роля в южнославянската култура, запазвайки 
националното съзнание и православната вяра 
през трудния период на чуждото господство. Тя 
дава силен тласък в развитието на книгата сред 
черногорците през XVI и XVII век. Тиражът на 
„Октоих първогласник“ от 1494 г. е такъв, че по-
крива нуждите на църквата през целия ХVI век. 
През следващите векове никоя друга книга в 
нито една печатница не успява да надмине този 
шедьовър.

ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ КРАЙЪГЪЛНИ КАМЪНИ НА ЧЕРНО-
ГОРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА, И ПО-СПЕЦИАЛНО НА 
ЛИТЕРАТУРАТА, СЪС СИГУРНОСТ Е ПЕЧАТНИЦАТА НА ЦЪР-
НОЕВИЧИ ОТ КРАЯ НА XV ВЕК.

ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВСИЧКИ КНИГИ НА 
ПЕЧАТНИЦАТА НА ЦЪРНОЕВИЧИ ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ СТИ-
ЛА НА ЗЕТА, НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК И ПРАВОПИС. 
ТОВА Е БИЛО ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ТРАДИ-
ЦИЯ, ДАТИРАЩА ОТ ПЕРИОДА НА ДУКЛЯ, КОЯТО ОЖИВЯВА В 
ЕПОХИТЕ НА БАЛШИЧИ И ЦЪРНОЕВИЧИ.

проф. д-р Драгое Живкович
историк (Черна Гора)
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ожидар Вукович Подгорича-
нин (1460–1539) представлява 
диамант в короната на истори-
ята на черногорското книгопе-
чатане и писменост. Той е по-
следовател на черногорската 

традиция за създаване на църковни книги, пъ-
рвоначално в ръкописи, а след това в печатни 
издания. Неговият принос е неизмерим, за кое-
то свидетелства броя на книгите, отпечатани в 
печатницата му във Венеция, които след това са 
разпръснати из библиотеки и манастири в цяла 
Европа.

XVI век е период в европейската култура и исто-
рия, характерен със смесването на стилове в из-
куството, графиката и иконографията. Уменията 
и художественото майсторство на печатането от 

ПЕЧАТНИЦАТА НА 
БОЖИДАР ВУКОВИЧ 
ПОДГОРИЧАНИН

онова време бележат една епоха, намерила от-
ражение и място в Черна Гора. Вукович е сред 
първите, които издават книги след държавната 
печатница на Църноевич, наред с други ентуси-
асти и патриоти като: Андрия Палташич, Мака-
рий, Пахомий, Загурович, Маринович и др. 

Печатарят Божидар Вукович „от село Джуричи 
край Подгорица“ е типичен образ от епохата на 
Ренесанса. От земевладелец, около Подгорица и 
Шкодра, той се превръща в собственик на ти-
пография. С помощта на своите печатари той 
издава книги, разпространявани в различни 
страни. Като книголюбец Вукович оставя следа 
след себе си, не само с работата си, но и със своя 
наследник – известният печатар Винченцо Ву-
кович, който продължава делото на своя баща 
да печата книги на кирилица. Работа на скулптора Ристе Стийович

(Кралев парк, Подгорица)



17

БОЖИДАР ВУКОВИЧ ПОДГОРИЧАНИН (ДЖУРИЧИ, ПОДГО-
РИЦА, ОКОЛО 1460 Г. – ВЕНЕЦИЯ, 1539 Г.) – ХЕРЦОГ И ПЕЧА-
ТАР. РОДЕН В БЛАГОРОДНО СЕМЕЙСТВО. ПРЕДПОЛАГА СЕ, 
ЧЕ Е БИЛ ВИСШ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ЛОГОТЕТ, ГЛАВЕН 
ЧИНОВНИК В ДВОРЕЦА НА ИВАН ЦЪРНОЕВИЧ В ЦЕТИНА. 
СЛЕД ПАДАНЕТО НА ЗЕТА ПОД ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО 
ТОЙ ЗАМИНАВА ЗА ВЕНЕЦИЯ, КЪДЕТО СЪЗДАВА ПЕЧАТНИ-
ЦА И СЕ ЗАНИМАВА С ТЪРГОВИЯ. ОТ 1518 ДО 1540 Г. РАБОТИ 
КАТО ГЛАВЕН РЕДАКТОР, ИЗДАТЕЛ И ПЕЧАТАР. ПРЕЗ 1533 Г. 
ИМПЕРАТОР КАРЛ ХАБСБУРГСКИ МУ ДАВА ТИТЛАТА БЛАГО-
РОДНИК НА СВЕЩЕНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ.

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА ЗА РАЗПРО-
СТРАНЕНИЕ НА ПЪРВИТЕ СЛАВЯНСКИ ПЕЧАТНИ КНИ-
ГИ НА КИРИЛИЦА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ Е 
СВЪРЗАНО С ИМЕТО НА ЕДИН ЧЕРНОГОРЕЦ – БОЖИДАР 
ВУКОВИЧ, КОЙТО ОСНОВАВА ПЪРВАТА И НАЙ-ГОЛЯМА 
СЛАВЯНСКА ПЕЧАТНИЦА ВЪВ ВЕНЕЦИЯ. ТОЙ СЪСТАВЯ, 
ОТПЕЧАТВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ТЕЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТЪРСЕНИ БОГОСЛУЖЕБНИ КНИГИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ВЯРАТА И ДУХА НА ВСИЧКИ ЮЖНИ СЛАВЯНИ.

д-р Мария Полимирова
Център за славяно-византийски проучвания 

„Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски 
– София (Република България) 

ЛИЧНИЯТ ЗНАК 
НА БОЖИДАР ВУКОВИЧ ПОДГОРИЧАНИН

Работа на скулптора Ристе Стийович
(Кралев парк, Подгорица)

БЮСТ НА БОЖИДАР ВУКОВИЧ 
ПОДГОРИЧАНИН
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Венецианският издател Божидар Вукович е бил 
известен не само на Балканите и във Венеция, но 
и извън тях. На 3 февруари 1533 г. той е удосто-
ен с благородно звание и герб от краля на Ис-
пания и римско-германския император Карл V 
(1500–1558). 

Във Венеция и Западна Европа името на Божи-
дар се среща в много варианти. На италиански 
e: Dionisio della Vechia, а на латински: Dionisius a 
Vetula. Той е създател на истинско духовно и мате-
риално богатство. Най-много сведения има за по-
следните двадесет години от живота му. Инфор-
мация за пребиваването му във Венеция, както 
и за създаването на печатницата се съдържа в 
предговорите и послесловите на неговите книги. 
В „Псалтира“ от 1546 г. неговият наследник Вин-
ченцо споменава, че Божидар Вукович умира във 
Венеция, а тялото му е погребано „в църквата на 
Старчева Горица на Шкодренското езеро“.

Голямата популярност на книгите от печатни-
цата на Вукович се дължи на съдържанието, 
перфектния печат и илюстрациите, които с удо-
волствие са били „вземани назаем“ от стенопи-
сци и иконографи. Често са използвани някои 
композиции, детайли, образи и декорации. По-
следователността на издадените в печатницата 
на Вукович книги е следната: „Псалтир“ (1519), 
„Служебник“ (1519), „Молитвеник“ („Сборник 
за пътника“) (1520), „Молитвеник“ („Сборник за 
пътника“) (1536), „Октоих петогласник“ (1537), 
„Празничен миней“ (1538) и „Требник“ (1540).
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СЛУЖЕБНИК (1519)
Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ 
– София (Република България)

Rc 519.1а – лист 118a

СЛУЖЕБНИК (1519)
Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ 
– София (Република България)

Rc 519.1а – лист 234b
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Според направените проучвания, палеотипите 
на Божидар Вукович са популярни в много стра-
ни от Европа и най-вече в България, Сърбия, 
Македония и Румъния. Този факт се наблюдава 
и в записи от Котор, където са живяли емисари, 
отговорни за разпространението на тези книги. 
Синът на Божидар, Винченцо, продължава пе-
чатарската дейност във Венеция, а книгите му са 
преиздавани по-късно в много други печатници. 
Самият Винченцо Вукович (ок. 1518 – след 1575 г.) 
е отпечатал „Псалтир“ (1546), „Сборник“ (1547), 
„Служебник“ (1554), „Сборник от молитви (Мо-
литвослов)“ (1560), второ издание на „Псалтир“ 
(1561), „Октоих петогласник“ (ок. 1560).

Други черногорски печатари, които са работели 
във Венеция като напр. Йероним Загурович и 
Стефан Маринович от Шкодра, също са издава-
ли книги на кирилица. Те са преиздавали кни-
гите на Вукович, като по този начин са продъл-
жили живота на черногорската печатна книга с 
десетилетия.

Макар и формално, може да разделим историята 
на черногорското книгопечатане на два периода. 
Първият се обозначава като ободо-цетински, а 
дейността на Божидар Вукович може да бъде кла-
сифицирана като втори период.

Първите издания на Божидар Вукович са отпе-
чатвани както на хартия, така и на пергамент. Той 
не само печата книги във Венеция, но и излива 
букви, за да се справи с особеностите на право-
писа и графемите.

Божидар Вукович полага много усилия за външ-
ния вид на книгите, за да бъдат те художествено 
издържани. Затова изданията му са много кра-
сиво и интересно илюстрирани. „Празничният 
минией“ от 1536 г. е особено богато илюстриран 
като в него доминират Господските и Богоро-
дични празници. Направени са и няколко гра-
вюри на дърво с различни детайли, адаптирани 
към техниката на печат. Именно във Венеция, 
в края на XIV век се появяват първите такива 
илюстрации на неизвестни майстори.

В заключение можем да обобщим, че в изда-
нията на Божидар Вукович се усеща влияни-
ето както на италианския Ренесанс, така и на 
местната ръкописна традиция. Това се отнася 
до орнаментите, а илюстрациите от своя стра-
на са плод на създаването на собствен израз на 
източно-православната иконография, с незна-
чително западно влияние.

Всички тези издания са създадени в духа на 
традицията на ръкописната книга. Те показват 
придържането към вече установените ръко-
писни норми на старославянския език.

Между инициалите „които са създадени в ра-
ботилницата в Цетина“, доминира като декора-
тивен елемент стилизираната лоза. Те принад-
лежат изцяло на кръга на венецианския печат. 
Срещат се във всички известни книги на „пе-
чатницата на Макарий“, което показва вероят-
ността за връзка между печатниците на Вуко-
вич и тази на Църноевич.



ПРАЗНИЧЕН МИНЕЙ(1538)
Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ 
– София (Република България)

Rc 538.1g – лист 283а
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ВИНЧЕНЦО ВУКОВИЧ (ВЕНЕЦИЯ, ОКОЛО 1518 Г. – СЛЕД 
1575 Г.) – ПЕЧАТАР, СИН НА БОЖИДАР ВУКОВИЧ. ТОЙ ЗА-
ПОЧВА СВОЯТА ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 1546 Г. РАБО-
ТИ ПРЕДИМНО ВЪРХУ ПРЕИЗДАВАНЕТО НА КНИГИТЕ НА 
СВОЯ БАЩА, КАТО СЕ СТРЕМИ ДА ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО 
НА ПЕЧАТ. В НАЧАЛОТО НА 60-ТЕ ГОДИНИ, ЗАРАДИ ГОЛЯ-
МАТА КОНКУРЕНЦИЯ, ТОЙ ОТДАВА ПОД НАЕМ СВОЯТА 
ПЕЧАТНИЦА. ПО-КЪСНО, ПРЕЗ СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ 
НА XVI ВЕК, Е ПРИНУДЕН ДА Я ПРОДАДЕ. В ПЕЧАТНИЦАТА 
НА ВУКОВИЧ ОТ 1519 ДО 1638 Г. СА ОТПЕЧАТАНИ ОБЩО 28 
ЗАГЛАВИЯ.

МОЛИТВЕНИК (1547) 
Винченцо Вукович

(Ризница на Цетинския манастир, Цетина)
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ко за живота на Яков Крайков 
до заминаването му във Вене-
ция се знае малко и различни-
те предположения за неговата 

дейност и място на пребиваване все още са 
дискусионни, то за пребиваването му във Ве-
неция се знае относително повече. Вероятно пър-
воначално Яков Крайков е работил в гръцки-
те печатници, от които особено популярни са 
били тези на Бартоломей – баща и синовете му 
Христофор и Камило Занети. От бащата са из-
вестни 30 гръцки книги, отпечатани от 1535 до 
1545 г. В типографията на Занети са използвали 
двуцветния печат, който не се е прилагал във 
венецианските латински печатни книги. След 
работата при гръцките печатари, Яков Край-

ков поема през 1566 г. изоставената най-голяма 
славянска печатница във Венеция на Божидар 
и Винченцо Вукович. Открита през 1519 г., тази 
типография е разполагала с две печатни преси 
и с богат орнаментален и илюстративен мате-
риал, иползвани по-късно и от Яков Крайков. 
В послеслова на Часослова на Яков Крайков от 
1566 г. четем: „там обрятох стари калапи Божи-
дара воевода од негова сина Виценца от мно-
гими времени неписали“. Така вероятно тези 
материали, които са ставали за използване от 
печатницата на Вуковичите, Яков Крайков за-
пазва, похабените шрифтове заменя за нови, 
както сам отбелязва в изданията си, „мислим 
сътворити нови кипари в еже к божествими 
книгам“.

ЯКОВ КРАЙКОВ 
И ВЕНЕЦИЯ

Аксиния Джурова
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ЯКОВ КРАЙКО 
И ПЕЧАТНИЦАТА
НА ВУКОВИЧИТЕ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ

В част от изданията на Яков Крайков, като Псал-
тира от 1569/1570 г. и Молитвеника от 1570 г. се 
споменава името на Йеролим Загурович, което 
обаче надали може да постави под съмнение кой 
е собственикът на печатницата на Вуковичите. 
Отбелязването в послеслова на тези книги на 
представителя на знатния венецианско-далма-
тински род – „Йеролим Загурович властелин от 
града Котора“ би трябвало по-скоро да се прие-
ме във връзка със споменатото вече изискване 
на венецианските власти като гаранция за вер-
ността на славянските текстове с гръцките ори-

гинали пред църковните служители, което се е 
осигурявало от Йеролим Загурович (Атанасов, 
1966а, 103), защото в другите две книги – „Часо-
словът“ от 1566 г. и „Книга за пътника“ или „Раз-
лични потреби“ от 1571/1572 г., предназначени 
за широк кръг читатели, името на Загурович 
не се споменава. Но тук веднага бих искала да 
обър на внимание, че не споменаването на името 
на „властелина на града Котор“ Йеролим Загу-
рович в последните цитирани книги, би могло 
да се обясни и с възможността или той да не е 
бил между живите през 1571/1572 г. или с факта, 
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че по съдържание тези книги не са били пред-
назначени за богослужението, за разлика от 
„Псалтира“, „Октоиха“, „Четвероевангелието“, 
използвани при литургията. Именно включва-
нето в „Книга за пътника“ на текстове, извън по-
знатите с библейско и религиозно съдържание, 
с акцент върху християнските добродетели, мо-
литви и апокрифи, някои от които са се съхра-
нявали като амулети, предпазващи от зли сили, 
вероятно е било причина да не се изисква про-
текцията на Загурович пред църковните власти.

От изброените дотук факти бихме могли да за-
ключим, че Яков Крайков поема печатницата във 
Венеция като школуван вече майстор пачатар, 
книжовник и редактор и не на последно място 
и като художник гравьор-ксилограф. Издадени-
те от него в кратък диапазон от 1566 до 1572 г. 
няколко книги, от които богато илюстрира ният 
„Часослов“ и ососбено Сборникът „Различни 
потреби“, близък по съдържание с това на „Часо-
слова“, му отрежда не само особено място като 
първия български печатар, но и като оригина-
лен книжовник, събрал текстовете, насочени 
към любопитството на читателите извън стро-
го църковния канон, макар че в това отношение 
той продължава започнатото вече от фамилия-
та Вукович печатане на издания с литургичен и 
четивен дял, известни още като поучителни ан-
тологии, или с популярното име „Книги за път-
ници“. Някои от житията в Книга за пътника, 
молитвите, катависиите и тропарите за по-зна-
чителните християнски светци съвпадат с тези 

от „Часослова“ и с изданията на Вукович. С точ-
ност не може да се твърди докога печатницата 
на Яков Крайков е действала. Известно е обаче, 
че през 1597 г. тя вече е собственост на Антонио 
Рампацето, при който се отпечатва „Сборник“ 
от йеромонах Стефан Пащрович, извод от „Ча-
сослова“, на Яков Крайков, а през 1958 г. Мар-
ко Гинами, новият собственик на печатницата, 
издава Яковия псалтир със заставката, в която 
са поместени началните букви на Яков – IA (Пет 
векова, 1994, 126–127).
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