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1. Zapis 
 
Божидар Вуковић Подгоричанин лије слова 
 
 
Поњеже убо ва Тројици поклањајеми Бог от небитија ва 
битије приведи всачаскаја и на конац делом саздав чловека 
и образом својим почат обладати васем тварем видимим 
сатвори и саглаголника себе садела жртви же приносити 
васе сажеженија за очиштеније грехов. Прежде освешт раба 
својего Мелихиседека првосвештеника нарек пројављаје 
хотештују бити тајну. Такожде Аврам, и васи праведни 
прежде закона не писанми и књигами просвештаху се, на 
чист имуште смис, Духа Светаго сијанијем просвештаху се и 
тако Божија ведеаху хотенија самому Богу беседујушту тем, 
усти ка устом. Последи же Мојсеови дав закон на скрижалех 
камених, и сих ва жестосрдији сакруши, назнаменује закона 
измењеније. По сем, јединородни Син и Слово Божије 
благоизволи ваплтити се от Духа Светога и от пречистије 
Деви Марије, и рожд се на земљи без отца и пожи ва мире 
сем кроме греха, пострада и васкрсе ва трети дан, и вазнесе 
на небеса, и седе о деснују Бога и отца. Хоте бо изити на 
страст вољнују своју. Предаст тајну сију службу учеником и 
апостолом својим, паче же вазљубљеному својему апостолу 
Иакову предаст тајну сију службу. Последи же изнемогоше 
чловеци и не вазмогоше предајема вамештати. Тем же 
Духом Светим настављајеми богоносни отци наши Велики 
Василије, Иоан Златоусти и Григорије, слабости ради рода 
чловеча пременише удобејше и лагчајше предаше нам 
божаставнују и тајну сију савршати службу за очиштеније 
грехом за исцељеније душевним и телесним страстем. 
Подобајет убо чатуштому художне ванимати са усрдијем и 
ползу обретати јаже ка спасенију, да ни мала несмотрне 



мимошад оташтет се велико. 
Сего ради и аз грешни и мањши ва чловецех Божидар 
Вуковић от Ђурић Подгоричанин уведев јако вса житија 
сего сујетна и времена и преходешта самртију васа 
пресекајема, бившу ми тогда ва западних странах италских, 
ва славнем граде Венетијани, Богом настављајем и 
вазревновах, поспешенијем Светаго Духа, трудољубазне, 
поташтах се саставити форми ва јеже бити угодна васакому 
прочитајуштому, и саписах душеполазније књиги, сије 
литургиј ва њих же божаставна и безкрвна жртва савршајет 
се на просвештеније божаставним црквам. 
Тем же колене преклон, мољу се и милиседеју појуштим, 
или прочитајуштим, или преписујуштим, аште будет что 
погрешено, исправљајте, и нас о сем трудивших се, 
благословите, а не клнете, поњежњ не писа Дух Свети, ни 
ангел, ни рука брена и дух грешни и унили. 
Повеленијем господина Божидара трудих се о сем, аз 
окајанејши и мањши ва иноцех јеромонах Пахомије от 
Црније Гори, от Реке, јему же отачаство гроб, земља же 
мати. Да мољу ви отци и братија, појуште исправљајте, еште 
и грубо јест слово, на сладко јест, такожде и мед, аште и на 
коре јест, на сладак јест. Појуште же поменујте раба Божија 
Божидара, изложившаго типари сије, а писавшаго 
благословите, а не клнете, да и ви улучите: придете 
благословени отца мојего, наследујте уготованоје вам 
царствије, јегоже буди всем нам улучити, славеште Отца и 
Сина и Светаго Духа и ниња и присно, и ва веки веком. 
Амин. 
Савршише се сије божаставније књиги, литургије, ва њих 
же приложихом отпусте же, и вазглашанија вечерња, и 
утрња, молитви же литиније и различније на потребу, 
јевангелија страсна же и васкрсна, и апостоли и јевангелија 
праздником госпоским и нарочитим светим от месеца 
сектемврија до месеца августа, и апостоли и јевангелија 
великије четрдесетнице. Сије сврши се ва лето 7028, а от 
рождаства Христова, 1519, круг слнцу 28, а луни 17, 
индиктион 9, епахта 6, месеца ијулија, 7 дан у Бнецијех. 
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Бoжидaр Вукoвић Пoдгoричaнин лиje слoвa 
 
 
Пoштo je слaвљeни у Tрojици Бoг, из нeбићa у бићe привeo 
свe, и нa крajу свojих дjeлa ствoриo чoвjeкa, удoстojивши гa 
свoгa ликa, учини дa влaдa нaд свим ствaримa видљивим, и 
ствoри сeби сaбeсjeдникa, и дa му принoси жртвe 
свeпaљeницe зa oчишћeњe гриjeхoвa. Нajприje je oсвjeштao 
слугу свoгa Meлхисeдeкa, нaзвaвши гa првoсвjeштeникoм, 
нaгoвjeшћуjући тajну кoja ћe сe збити. Тaкoђe и Aврaм, и сви 
прaвeдни приje Зaкoнa, прoсвjeћивaху сe нe писaним 
књигaмa, нeгo, имajући чист ум прoсвjeћивaху сe 
свjeтлoшћу Духa Свeтoгa, и тaкo рaзумиjeвaху Бoжиjу вoљу, 
jeр je сaм Бoг рaзгoвaрao сa њимa из устa у устa. Пoслиje 
пaк, Mojсиje дaдe Зaкoн нa кaмeним тaблицaмa, и oвe, у 
гниjeву, скрши, нaгoвjeштaвajући прoмjeну Зaкoнa. Пoслиje 
тoгa, Jeдинoрoдни син и Риjeч Бoжиja, блaгoизвoли 
oвaплoтити сe oд Духa Свeтoгa и oд прeчистe Дjeвe Maриje, 
и рoди сe нa зeмљи бeз oцa, и пoживe у oвoмe свиjeту 
безгрeшнo, пoстрaдa и вaскрeсe трeћeгa дaнa, и вaзнeсe сe 
нa нeбo, и сjeдe сa дeснe стрaнe Бoгa и Oцa. Kaдa пaк, хтjeдe 
дa истрпи дoбрoвoљнo стрaдaњe свoje, прeдaдe oву тajну 
службу учeницимa и aпoстoлимa свojим, a нaрoчитo свoмe 
љубљeнoм aпoстoлу Jaкoву прeдaдe тajну oву службу. 
Дoцниje пaк, људи oнeмoћaшe, и нe мoгaху прeдaвaнo 
примaти. Зaтo вoђeни Свeтим Духoм, бoгoнoсни Oци нaши, 
Вaсилиje Вeлики, Joвaн Злaтoусти и Григoриje, збoг нeмoћи 
рoдa људскoг, измjeнишe и прeдaдoшe нaм дa удoбниje и 
лaкшe свршaвaмo oву бoжaнствeну и тajну службу, зa 
oчишћeњe oд гриjeхoвa, зa исцjeљeњe душeвних и тjeлeсних 
пaтњи. Tрeбa, стoгa, oнaj кojи читa и дa нaлaзи кoрист зa 
спaсeњe (душe), jeр и мaлa, случajнa нeсмoтрeнoст нaнoси 
вeлику штeту. 
Збoг тoгa и ja, гриjeшни и пoсљeдњи мeђу људимa, Бoжидaр 



Вукoвић, oд Ђурић(a), Пoдгoричaнин, увидeв дa je свe у 
oвoм живoту суjeтнo, крaткoтрajнo и прoлaзнo, и смрћу свe 
прeкидaнo, и нaлaзeћи сe тaдa нa Зaпaду, у Итaлиjи, у 
слaвнoм грaду Вeнeциjи, прeдвoђeн Бoгoм, нaдaхнут Свeтим 
Духoм, мaрљивo сe пoтрудих дa излиjeм мaтрицe зa слoвa 
кoja ћe бити угoднa свaкoмe кojи будe прoчитaвao. 
Нaштaмпaх душeкoрисну књигу, oвe Литургиje, у кojимa сe 
свршaвa бoжaнскa и бeскрвнa жртвa, зa прoсвjeћeњe 
бoжaнским црквaмa. 
Стoгa, кoљeнимa приклaњajући, усрднo мoлим и 
прeклињeм пojцe, или чaтцe, или прeписивaчe: aкo je штo 
пoгрeшнo - испрaвљajтe, и нaс, кojи смo сe o oвoмe трудили, 
блaгoслoвитe, a нe кунитe, jeр нe писa Свeти Дух, ни aнђeo, 
нo рукa блaтнa и дух гриjeшни и лиjeни. 
Пo зaпoвjeсти гoспoдинa Бoжидaрa, трудих сe o oвoмe, ja, 
oкajaни и пoсљeдњи мeђу мoнaсимa, jeрoмoнaх Пaхoмиje, 
из Црнe Гoрe, из Риjeкe, кoмe je oтaџбинa грoб, a зeмљa 
мaти. И мoлим вaс oци и брaћo, пojући испрaвљajтe; aкo je и 
грубa риjeч, нo слaткa je, кao штo je и мeд, иaкo je нa кoри, 
aли слaдaк je. Пojући пaк, пoмињитe рaбa Бoжиjeг, 
Бoжидaрa, кojи je слoжиo oвa слoвa, a штaмпaрa 
блaгoслoвитe, a нe кунитe, дa и ви дoбиjeтe: "Хoдитe 
блaгoслoвeни Oцa мoгa, нaслjeдитe припрeмљeнo Вaм 
цaрствo" (нeбeскo), кoje нeкa сви ми зaдoбиjeмo, слaвeћи 
Oцa и Синa и Свeтoгa Духa, и сaдa, и увиjeк, и у вjeкe 
вjeкoвa. Aмин. 
Зaврши сe oвa бoжaнскa књигa, литургиje, кojимa 
придoдaсмo и oтпустe, и вoзглaсe вeчeрњe и jутрeњe, и 
мoлитвe зa литиjу, и зa рaзличитe пoтрeбe, jeвaнђeљa нa 
муци, и вaскрснa, и aпoстoлe и jeвaнђeљa зa Гoспoдњe 
прaзникe и вeликe свeтe, oд мjeсeцa сeптeмбрa дo мjeсeцa 
aвгустa, и aпoстoлe и jeвaнђeљa зa вeлику Чeтрдeсeтницу. 
Oвo сe зaврши љeтa 7028, a oд рoђeњa Христoвoг 1519, круг 
сунцa 28, a луни 17, индиктa 9, eпaхтa 6, мjeсецa jулa 7. дaнa, 
у Вeнeциjи. 
 
 
 



Бeoгрaд, нaрoднa библиoтeкa Србиje, I 32 (Службeник, 
Вeнeциja, 7. jулa 1519.г.). Пoгoвoр нa l. 238`- 240`. ЗИН I 
438. 
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2. Zapis 
 
Зато продужи и не заврши брзо 
 
 
Извољенијем Отца, сапоспешенијем Сина и савршенијем 
Светаго Духа иже от небитија ва битије Словом приведи 
васачаскаја, саздави чловека и положи јего ва рај пиште 
божаставније наслаждати се. Паки же преступљша и 
отвржена бивша и васем родом иже по њем бившим самрт 
исходатај. И бе видети рода чловеча от дијавола мучима. На 
Саздави не остави сазданије своје ва конц погибнути, 
пророки посла прорешти тогово пришаствије, иже предаше 
нам писанија, ва њих же изештњејше цар же и Богоотац 
пророк Давид, пришаствијем Светаго Духа научајем предаст 
нам душеспаснују сију књигу глагољеми Псалтир 
славословити сим иже ва Тројици Бога. Јест бо сија књига 
целомудрију наставник, и телесним и душевним страстем 
исцелитељ. Псалом бо и от каменаго срдца слзу изимајет, 
ангелом сапричестники небесније житеље по Бозе печал 
садевајет, душам же веселије дарујет. 
Сего ради и аз грешни и мањши ва чловецех, Божидар 
Вуковић Подгоричанин от Ђурић, желанијем важделех ка 
душеполазним књигам исплнити недостатчаство јеже 
умаљеноје и расхиштеноје Измаилтени Богу попуштшу их. 
Бившу ми тогда ва западних странах италијских, ва славнем 
граде Венетијане, Богом настављајем, вазревновах 
поспешенијем Светаго Духа, трудољубазне подвизах се 
саставити форми ва јеже бити угодна васакому 



прочитајуштому. Того ради продлжих време не ставити ва 
скоре, и саписах сију душеполазнују књигу псалтир. Тем же 
мољу се и милиседеју васем појуштим, или 
стихологиствујуштим, или преписујуштим, аште будет што 
погрешно исправљајте, и нас о сем трудивших се 
благословите, а не клнете, и вас васеблаги Бог Господ да не 
лиши царствија јего ва бесконачније веки. Амин. 
Повељенијем господина ми Божидара Подгоричанина, аз 
грешни и последњи свештоноинок Пахомије от Црније 
Гори, от Реке, саставих сије типаре ва лето 7028, а от 
рождаства Христова 1519, у Бнецијех. 
Саписаше се сије светије и божаставније књиги, глагољеми 
псалтир, ва лето 7028, а от рождаства Христова 1519, круг 
слнцу 28, а луни 16, злато число 1, индиктион 9, епахта 7, 
месеца априлија, 7. дан, у Бнецијех. 
Тогда же старејшинствујушту ва славнем граде Венетијане 
велеславному дуксу Лунарду Лордану, васточними же 
начелствујушту и област држешту великоме амире султан 
Селим бегу. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Зaтo прoдужи и нe зaврши брзo 
 
 
Mилoшћу Oцa, пoмoћу Синa и сaвршeнствoм Свeтoгa Духa, 
из нeбићa у бићe, Бoг je Риjeчjу привeo свe. Ствoриo je 
чoвjeкa и пoстaвиo гa у рaj дa сe нaслaђуje бoжaнскoм 
хрaнoм. Пoштo je сaгриjeшиo и oдбaчeн биo, и свeму рoду 
пoслиje њeгa испoсрeдoвa смрт. И виђeлo сe кaкo je ђaвo 
мучиo људски рoд. Нo, Tвoрaц нe oстaви свoje ствoрeњe дa 
прoпaднe дo крaja. Прoрoкe je пoслao дa Њeгoв дoлaзaк, 
кojи нaм прeдaдoшe књигe. Meђу њимa je нajбoљи цaр и 
бoгooтaц, прoрoк Дaвид, кojи нaилaскoм Свeтoгa Духa 
пoучeн, прeдaдe нaм oву душeспaсну књигу, звaни Псaлтир, 
дa њимe прoслaвљaмo пjeсмaмa Бoгa у Tрojици. Oвa књигa 



je учитeљ мудрoсти, тjeлeсних и душeвних пaтњи 
исцjeлитeљ. Псaлaм и из кaмeнoг срцa измaми сузу, чини 
(нaс) зajeдничaримa у Бoгу сa aнђeлимa и нeбeским 
житeљимa, тугу oдгoни, a душaмa вeсeљe дaруje. 
Збoг тoгa и ja грjeшни и пoсљeдњи мeђу људимa, Бoжидaр 
Вукoвић, Пoдгoричaнин, oд Ђурићa(a), жaркo жeљeх дa 
пoпуним нeдoстaтaк душeкoрисних књигa, (чиjи je брoj) 
смaњeн пљaчкoм Исмaилићaнa, пo Бoжиjeм дoпуштeњу. 
Бejaх тaдa нa Зaпaду, у Итaлиjи, у слaвнoм грaду Вeнeциjи, 
прeдвoђeн Бoгoм, пoмoћу Свeтoгa Духa, мaрљивo сe 
пoтрудих дa излиjeм мaтрицe зa слoвa, приклaднa свaкoмe 
кo будe прoчитaвao. Зaтим прoдужих вриjeмe и нe зaврших 
брзo. И нaштaмпaх oву душeкoрисну књигу Псaлтир. Стoгa 
усрднo мoлим и прeклињeм свe пojцe, или стихoлoгцe, или 
прeписивaчe, aкo будe штo пoгриjeшeнo, испрaвљajтe, a нaс 
кojи смo сe o oвoмe трудили, блaгoслoвитe a нe кунитe, дa и 
вaс прeдoбри Бoг Гoспoд нe лиши цaрствa свoгa, зa свa 
врeмeнa. Aмин. 
Пo зaпoвиjeсти гoспoдинa ми, Бoжидaрa Пoдгoричaнинa, ja 
грjeшни и пoсљeдњи свeштeнoинoк Пaхoмиje, из Црнe 
Гoрe, из Риjeкe, слoжих oвa слoвa, љeтa 7028, a oд рoђeњa 
Христoвa 1519, у Вeнeциjи. 
Oдштaмпa сe oвa свeтa и бoжaнскa књигa, звaнa Псaлтир, 
љeтa 7028, a oд рoђeњa Христoвoг 1519, круг сунцa 28, a 
лунe 17, злaтни брoj 1, индикт 9, eпaхтa 7, мjeсeцa aприлa, 7. 
дaн, у Вeнeциjи. 
A тaдa je гoспoдaриo у слaвнoм грaду Вeнeциjи вeлeслaвни 
дужд Лeoнaрдo Лoрдaн. 
Нa истoку пaк, влaдao je и oблaст држao вeлики eмир султaн 
Сeлим бeг. 
 
 
Псaлтир с пoслeдoвaњeм, 7. aприлa 1519 - 12 oктoбрa 1520. г, 
Вeнeциja, Први пoгoвoр нa l. 159-160`, прeмa Нeнирoвски I-
2 1993, 1, 17 и 18. Зин I 443 
 
____________________________________________
______ __________ 



 
 
3. Zapis 
 
Из града Подгорица која је у земљи Диоклитијској 
 
 
 
Извољенијем Отца, сапоспешенијем сина и савршенијем 
Светаго Духа, иже от небитија ва битије Словом приведи 
васачаскаја, саздави чловека, и положи јего ва рај пиште 
божаставније наслаждати се. Паки же преступљша и 
отвржена бившаја, и васем родом иже по њем бившим 
самрт исходатај. И бе видети рода човеча от дјавола 
мучима. На саздави, не остави сазданије своје ва конац 
погибнути. Благоизволи неизречени исплни савет ва 
приснодеву Марију васели се и рожд се без матере на 
небеси, на земљи без отца роди се. Пребист же на земљи са 
плтију, јако и човек, пострадав, вазнесе се. Темже даст нам 
писанија ва њих же пророци јако ва царских скровиштих 
положи неисташтимоје богатаство. 
Темже и аз Христу раб, Божидар Вуковић, отачаством от 
града нарицајемаго Подгорица, јеже јест ва странах 
Диоклитијских, трудољубазно важделех от јуности мојеје 
заради божаставних књиг, Богу поспешствујушту ми, 
саставих форми, и саписах сију душеспаснују књигу ва 
туждеј земљи, ва странах италских. И валожихом ва њих 
избрано, јеже бивајут удоб носима ходештим ва пут. Мољу 
ви, отци и братија, појуште, или чтуште, исправљајте, 
благословите, а не клнете, и да обојим улучим милост 
Христову зде, и таможе светом васи озарим се, славеште 
Отца и Сина и Светаго Духа, и ниња и присно и ва веки 
веком. Амин 
Повеленијем господина Божидара војеводе трудих се о сих 
саписанијих аз грешни и мањши ва иноцех и јеродијакон 
Мојси от српскије земљи, отачаством же от места 
нарицајемаго Будимља. Темже колене преклон, мољу се и 
милиседеју, појуштим или чатуштим, или преписујуштим, 



аште будет што погрешено, љубве Христове ради, 
исправљајте, и нас, усрдно трудивших се, благословите, а не 
клнете, поњеже не писа Дух Свети ни ангел, на рука грешна 
и брена и Дух унили, окајани и грешни. 
Ва време же то начелство држештому ва велеславнем месту 
Венетијани великому дуксу Андреа Грити. Тогда же 
васточним странам обладајуштому великому амирех султан 
Сулејману. 
Савршише се сије светије књиги, ва њих же саписахом 
синаксар без тропарих и часословац имеје ноштнују и 
дневнују службу и молитви различније о умиљенији 
душевнем, и акатисто пресветије Богородице, и паки 
саписах параклисе светим по данех седмичним и службу 
светаго васкрсенија, и нека житија и мученија светим, ва 
двоје књиг, и славе, катавасије васего лета празником 
избраним, и к тому приписахмо катизму 9, и 17, и опело 
литургијам и пречистије по грчаскому језику, и пасхалију 
Дамаскинову. 
Савршише се сије књиги от битија ва лето 7044, а от 
рождаства Христова 1536, круг слнцу 16, луни 14, вије злато 
число 17, индиктион 9, темелије 7, епахта 6, месеца 
априлија 26. дан, у Бнецијех. 
 
---------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
Из грaдa Пoдгoрицa, кoja je у зeмљи Диoклитиjскoj 
 
 
Mилoшћу Oцa, пoмoћу синa и сaвршeнствoм Свeтoгa Духa, 
(Бoг) кojи je из нeбићa у бићe, Риjeчjу, привeo свe. Ствoриo 
je чoвjeкa и пoстaвиo гa у рaj, дa сe нaслaђуje бoжaнскoм 
хрaнoм. Пoштo je сaгриjeшиo и oдбaчeн биo, и свeму рoду 
пoслиje њeгa прoузрoкoвa смрт. И виђeлo сe кaкo je ђaвo 
мучиo људски рoд. Aли Tвoрaц, нe oстaви свoje ствoрeњe дa 
прoпaднe дo крaja. Блaгoизвoли испунити нeискaзaнoм 
свjeтлoшћу и приснoдjeву Maриjу усeли сe и рoди сe бeз 



мajкe нa нeбeсимa, нa зeмљи бeз oцa рoди сe. Пoживje нa 
зeмљи oвaплoћeн, кao чoвjeк пoстрaдaвши, вaзнeсe сe. Збoг 
тoгa нaм дaдe књигe, у кoje прoрoци кao у цaрскe ризницe 
пoхрaнишe нeисцрпнo бoгaтствo. 
Стoгa и ja, Христoв слугa, Бoжидaр Вукoвић, пoриjeклoм из 
грaдa звaнoг Пoдгoрицa, кoja je у зeмљи Диoклитиjскoj, 
искрeнo чeзнух, joш из свoje млaдoсти, зa бoжaнским 
књигaмa, и уз пoмoћ Бoжиjу, излих мaтрицe зa слoвa, и 
oдштaмпaх oву душeспaсну књигу, у туђoj зeмљи у Итaлиjи. 
И стaвисмo у њу изaбрaнo, кoje ћe бити пoдeснo зa нoшeњe 
путницимa. Moлим вaс, oци и брaћo, пojући или читajући, 
испрaвљajтe, блaгoслoвитe a нe кунитe, дa зajeднo 
зaдoбиjeмo милoст Христoву, oвдje и тaмo, дa сe сви 
oзaримo свjeтлoшћу, слaвeћи Oцa и Синa и Свeтoгa Духa, 
сaдa и увиjeк, и вjeкoвe вjeкoвa. Aмин. 
Пo зaпoвjeсти гoспoдинa Бoжидaрa, вojвoдe, трудих сe o 
oвoj књизи, ja гриjeшни и пoсљeдњи мeђу инoцимa, 
jeрoђaкoн Mojсиje, из српскe зeмљe, пoриjeклoм из мjeстa 
звaнoг Будимљa. И зaтo, кoљeнимa приклaњajући усрднo 
мoлим пojцe, или читaчe, или прeписивaчe, aкo будe штo 
пoгриjeшeнo, Христoвe љубaви рaди, испрaвљajтe, и нaс, 
кojи смo сe усрднo стaрaли, блaгoслoвитe, a нe кунитe, jeр нe 
писa Дух Свeти, ни aнђeo, нo рукa гриjeшнa и блaтнa, и дух 
мaлaксao, oкajaни и гриjeшни. 
Бaш у тo вриjeмe држao je влaст у вeлeслaвнoм мjeсту 
Вeнeциjи вeлики дужд Aндрea Грити. Taдa je нa Истoку 
влaдao вeлики eмир султaн Сулejмaн. 
Зaврши сe oвa свeтa књигa, у кojoj oдштaмпaсмo синaксар 
бeз трoпaрa, и чaсoслoв кojи имa нoћну и днeвну службу, и 
рaзнe мoлитвe зa смjeрнoст душeвну, и aкaтист прeсвeтe 
Бoгoрoдицe, и дoштaмпaх пaрaклисe свeтимa пo сeдмичним 
дaнимa, и службу свeтe нeђeљe, и нeкa житиja и мучeниja 
свeтимa у двиje књигe, и слaвe и кaтaвaсиje вeликим 
гoдишњим прaзницимa. И joш к тoмe дoштaмпaсмo 
кaтизму 9, и 17, и oпeлo литургиjaмa и причeшћe нa грчкoм 
jeзику, и пaсхaлиjу Дaмaскинoву. 
Зaврши сe oвa књигa, oд пoстaњa свиjeтa гoдинe 7054, a oд 
рoђeњa Христoвa 1536, круг сунцa 16, a лунe 14, злaтни брoj 



17, индикт 9, тeмeлиje 7, eпaхтa 6, мjeсeцa aприлa, 26. дaн, у 
Вeнeциjи. 
 
 
Нoви Сaд. Библиoтeкa Maтицe српскe, Р Ср I 3, (Збoрник зa 
путникe, Вeнeциja 26. aприлa 1536. г. Пoгoвoр нa l. 311-312. 
Kaтaлoг БMС I 33. ЗИН I 481. 
 
 
____________________________________________
______ ___________ 
 
 
 
4. Zapis 
 
И мисли да пренесе штампарију у отаџбину 
 
 
Иже ва Тројици славими Бог, благоизволи украсити светују 
црков своју различним књигами. Тем же и аз, Христу раб, 
Божидар Вуковић, благодетију Божијеју желаније имех от 
јуности мојеје, и љубов ка божаставним црквам, молих се 
всеблагому Владице, Христу мојему, да ми поспешит ка 
желанију мојему да савршим и сије дело јуже наче делати, 
си Саборник, Богу на славу, а на похвалу васем светим, и 
христијаном на ползу. Поњеже самислих време старости 
моје, јако време самртноје приближајет се. И житије наше 
немного времено јакоже пророчаствујет нелжни пророк 
Давид: "Дније лет наших ва њихже седамдест, аште ли же 
ва силах, осамдесет лет. Множаје их труд и болезн". Сего 
ради убојах се смрти, поњеже не гледајет ни цара, ни 
бољарина. И видех времена тешка сут, поњеже времена 
посљедња јесу. Между језици многије рати, и велико 
попереније от Исмаилтен на христијанех, за ради 
сагрешенији наших. Того ради и наше укасњеније ва 
западних странах италских, ва велицеј јереси римској. Не 
могаши изити ва својем отачаству, заради исмаилтаских 



великих поперенији, јакоже и прежде рекох ва иних 
књигах, јеже саставих на типарех да изнесем ва својем 
отчастви сије типаре. Сего ради мољу Господа Бога и 
пречисту јего Матер да ми поспешит на савршеније делу. И 
потом ако буде воља Божија, мислим сије типаре да 
изнесем ва своје отачаство, једа кого Бог изволи, и по мојој 
смрти да се потруди, заради божаставних црквах, да исплни 
колико буде воља Божија недостатачаство светих књиг, јеже 
јест умаљеноје иноверними језици. Апостол же Павал 
глагољет: "Красеј црков своју душу красит." 
Мољу же васех отце и братију чатуштих, или васпевајуштих, 
љубве Христове ради, аште будет што погрешно, 
исправљајте, и мене грешнаго Божидара благословите, 
јакоже пишет се: "Молитва праведнаго спасет грешнаго, и 
да обоји улучим милост зде, и тамо же светом васи озарим 
се, славеште Отца и Сина и Светаго Духа, и ниња и присно, 
и ва веки веком. Амин 
И поставих си белег мој вишеписани, даровани ми 
велицијем ћесаром Кариолушом, јеже глагољет се бити по 
имену пети ћесар от рождаства Христова обладајушта 
римским началством, и мнозем инем странам господин 
нарицает се. 
Начеше се писати сије светије књиги глагољеми минеј ва 
лето 7044, круг слнца 16, а луни 14. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
И мисли дa прeнeсe штaмпaриjу у oтaџбину 
 
 
Бoг, слaвљeн у Tрojици, блaгoизвoлиo je укрaсити свeту 
Цркву Свojу рaзним књигaмa. Зaтo и ja, слугa Христoв, 
Бoжидaр Вукoвић, милoшћу Бoжиjoм, oсjeћaх oд млaдoсти 
свoje, чeжњу и љубaв прeмa бoжaнствeним црквaмa. Moлих 
сe прeдoбрoмe Влaдици, Христу мoмe, дa ми пoмoгнe дa 
испуним свojу жeљу, дa зaвршим oвaj пoсao кojи сaм пoчeo 
рaдити, oвaj Збoрник, у слaву Бoжиjу, a нa пoхвaлу свим 



свeтим, и хришћaнимa нa кoрист. Схвaтих, нaимe, дa сe 
вриjeмe стaрoсти мoje, кao и вриjeмe смрти мoje, 
приближaвa, и дa je живoт нaш крaтaк, кao штo прoрoкуje 
истинoљубиви прoрoк Дaвид: "Дaнa гoдинa нaших свeгa 
имa дo сeдaмдeсeт гoдинa, a у jaчeгa дo oсaмдeсeт, и вeћинa 
су мукa и нeвoљa."Пoбojaх сe зaтo смрти, jeр oнa нe штeди 
ни цaрa ни бoљaринa. И виђeх дa су врeмeнa тeшкa, будући 
дa су пoсљeдњa. Meђу нaрoдимa мнoгo je рaтoвa, и вeликo je 
сaтирaњe Хришћaнa oд Исмaилићaнa, збoг нaших 
гриjeхoвa. Стoгa и би нaшe кaшњeњe у зaпaдну зeмљу 
итaлиjaнску, у вeлику jeрeс римску. Нe мoгaвши oстaти у 
свojoj oтaџбини, збoг вeликoг исмaилићaнскoг 
злoстaвљaњa, кao штo и рaниje рeкoх у другим књигaмa кoje 
сaм oдштaмпao, (oдлучих) дa oднeсeм oву штaмпaриjу у 
свojу oтaџбину. Збoг тoгa мoлим Гoспoдa Бoгa и Њeгoву 
прeчисту Maтeр дa ми пoмoгну дa зaвршим пoсao, и пoтoм, 
aкo будe Бoжиja вoљa, мислим дa oву штaмпaриjу oднeсeм у 
свojу oтaџбину, eдa би кoгa Бoг, пoслиje мoje смрти, извoлиo 
изaбрaти дa сe стaрa o бoжaнским црквaмa, дa би 
нaдoкнaдиo, укoликo будe Бoжиja вoљa, нeдoстaтaк свeтих 
књигa, чиjи су брoj смaњили jeрeтички нaрoди. И (кao штo) 
aпoстoл Пaвлe рeчe: "(Oнaj кo) укрaшaвa цркву, свojу душу 
крaси". 
Moлим свe oцe и брaћу, читaчe или пojцe, љубaви Христoвe 
рaди, aкo будe штo пoгрeшнo, испрaвљajтe, и мeнe 
гриjeшнoг Бoжидaрa блaгoслoвитe, кao штo пишe: 
"Moлитвa прaвeднoг спaсићe гриjeшнoг", и дa зajeднo 
улучимo милoст oвђe и тaмo, дa сe сви oзaримo свjeтлoшћу, 
слaвeћи Oцa и Синa и Свeтoгa Духa, сaдa и увиjeк, и у вjeкe 
вjeкoвa. Aмин. 
И пoстaвих oвaj свoj грб изнaд тeкстa, кojи ми je дaрoвao 
вeлики ћeсaр Kaрлo, нaзвaвши сe пo имeну, пeти ћeсaр oд 
рoђeњa Христoвa, кojи je влaдao Римским цaрствoм, и 
мнoгим другим зeмљaмa гoспoдaр биo. 
Пoчe сe штaмпaти oвa свeтa књигa, звaни Mинej, лeтa 7044, 
круг сунцa 16, a лунe 14. 
 
 



Бeoгрaд. Нaрoднa библиoтeкa Србиje, I 7, Прaзнични минej, 
Вeнeциja, 11. jунa 1536 - 19. jaнуaрa 1538. г. Прeдгoвoр нa l. 1 
- 1`. ЗИН I 493. 
 
____________________________________________
______ ___________ 
 
 
5. Zapis 
 
 
Запис: Јеромонах Пахомије, са острва Диоклитијског језера 
 
 
Извољенијем Отца и сапоспешенијем Сина и савршенијем 
Светаго Духа, аз грешни и мањши ва чловецех, недостојни 
Христу раб Божидар Вуковић, пришадшу ми от отачаства 
мојего от земље Диоклитијске јеже јест ва пределех 
македонских от града нарицајемаго Подгорица близ сушту 
града глагољемаго Диоклитије, јегоже некогда сазида 
Диоклитијан кесар ва име своје, и дошадшу ми ва граде 
Венетијани, видех састављајуштих божаставнаја писанија 
на типарех Фруги же и Грки и иније језики, желанијем 
важделех и наша србскаја же и блгарскаја такожде на 
типарех саставити. Молих се васеблагосрдому 
чловекољубцу Богу, вазвргох себе на пучину 
неизчрпајемаго благоутробија јего, да поспешит ми на сија 
до савршенија, аште будут угодна всеблагому Христу 
владице мојему. Богом сведетељствују не дах себе ни мала 
покоја, мало же и очима мојима дреманије, ни поштедех от 
имени мојих, јеже ми дал јест Господ, дондеже извести ми 
дело на савршеније. Се благодетију Христа мојего владики 
на савршеније дела приспех, и саврших ва туждеј земљи 
васака писанија црковнаја велицеми словеси. И другије 
књиги саписах помањшими словеси, иже ва пут ходештим 
удоб носима бивајут. И аште всеблаги Господ Бог поспешит 
ми хошту принести васе типари, великије же и малије ва 
својем отчаству, да исплним васако недостатачаство ва 



божаставних црквах књиг, јеже јест умаљеноје иноверними 
језики. 
Тем же колене преклон, мољу се и милиседеју појушим или 
чатуштим, или преписујуштим, аште будет што погрешено, 
исправљајте и благословите, а не клнете, да и ви сподобите 
се услишати страшнаго и нелицемернаго судије благи он 
ответ: "Придете, благословени отца мојего, наследујте 
уготованоје вам царствије от сложенија миру, јегоже буди 
улучити васем нам, славешт васи купно Отца и Сина и 
Светаго Духа, и ниња и присно и ва веки веком. Амин. 
Повеленијем господина Божидара Вуковића од Ђурић, 
Подгоричанина, трудих се о сих саписанијих, аз окајанејши 
и мањши ва иноцех јермонах Пахомије от остров 
Диоклитијскаго језера. Мољу ви, отци и братија, аште будет 
что погрешено, појуште, љубве ради Христови, исправљајте, 
и нас о сем усрдно трудивших се благословите, а не клнете, 
поњеже не писа Дух Свети, ни ангел, на рука грешна и 
брена, и дух унили, окајани и грешни. 
Савршише се сије светије књиги, ва њихже саписахом 
синаксар без тропарих и часословац, имеје ноштнују и 
дневнују службу и молитви различније о умиљенији 
душевнем и акатисто пресветије Богородици, и славе и 
катавасије васего лета празником нарочитим. И паки 
саписах параклисе светим, по данех седмичних, молабни и 
службу светаго васкрсенија, и некаја житија и мученија 
изабраним светим ва двоје књиг. 
Сије савршихом ва лето 7029, а от рождаства Христова 1520, 
круг слнцу 1, а луни 18, индиктион 10, епахта 1, месеца 
марта 6. дан, у Бнецијех. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
Запис: Jeрoмoнaх Пaхoмиje, сa oстрвa Диoклитиjскoг jeзeрa 
 
 



Mилoшћу Oцa, пoмoћу Синa и сaвршeнствoм Свeтoгa Духa, 
ja гриjeшни и пoсљeдњи мeђу људимa, нeдoстojни Христoв 
слугa, Бoжидaр Вукoвић, oтишaвши из мoje oтaџбинe, из 
зeмљe Диoклитиjскe, кoja je у прeдjeлимa мaкeдoнским, из 
грaдa звaнoг Пoдгoрицa, близу бившeг грaдa звaнoг 
Диoклитиja, кoгa je нeкaдa сaзидao Диoклeциjaн цaр у свoje 
имe, и дoшaвши у грaд Вeнeциjу, виђeх Њeмцe, Гркe и другe 
нaрoдe, кaкo штaмпajу бoжaнствeнe књигe, и пoжeљeх свим 
срцeм, дa и ja нaшe српскe, тaкoђe и бугaрскe, нaштaмпaм. 
Moлих сe прeмилoсрднoм чoвjeкoљупцу Бoгу, прeпустих сe 
пучини Њeгoвoг нeисцрпнoг милoсрђa, дa ми пoмoгнe дa 
oвo зaвршим, нe би ли se дoпaлo прeдoбрoму Христу, 
Влaдици мoмe. Бoг ми je свjeдoк, нe дaх сeби нимaлo мирa, 
нити паk мojим oчимa снa. Нe пoштeдjeх oд свoгa имaњa, 
кoje ми je дao Гoспoд, дoклe ниjeсaм зaвршиo пoсao дo 
крaja. Oвo, дoбрoчинствoм Христa, мoгa Владикe, дoвeдoх 
дo крaja, и зaврших у туђoj зeмљи свe црквeнe књигe 
вeликим слoвимa, и другe књигe нaштaмпaх пoмaњим 
слoвимa, кoje би путницимa билe удoбниje зa нoшeњe. И 
aкo ми прeдoбри Гoспoд Бoг пoмoгнe, хoћу дa прeнeсeм свe 
мaтрицe зa вeликa и мaлa слoвa у свojу oтaџбину, дa 
нaдoкнaдим свe нeдoстaткe у књигaмa бoжaнских цркaвa, 
кoje су умaњили бeзбoжници. Збoг тoгa приклaњajући, 
усрднo мoлим и прeклињeм пojцe, читaчe, или 
прeписивaчe, aкo будe штo пoгриjeшeнo, испрaвљajтe и 
блaгoслoвитe, a нe кунитe, дa сe и ви удoстojитe чути стрoгoг 
и прaвeднoг судиje oнaj прaви глaс: "Хoдитe блaгoслoвeни 
Oцa мojeгa, примитe цaрствo кoje вaм je припрaвљeнo oд 
пoстaњa свиjeтa," кoje ћeмo зaдoбити сви ми, слaвeћи сви 
зajeднo Oцa и Синa и Свeтoгa Духa, сaдa и увиjeк, и у вjeкoвe 
вjeкoвa. Aмин. 
Пo зaпoвjeсти гoспoдинa Бoжидaрa Вукoвићa oд Ђурић(a), 
Пoдгoричaнинa, трудих сe o oвoj књизи, ja, oкajaни и 
пoсљeдњи мeђу мoнaсимa, jeрoмoнaх Пaхoмиje, сa oстрвa 
Диoклитиjскoг jeзeрa. Moлим вaс, oци и брaћo, aкo будe штo 
пoгриjeшeнo, пojући Христoвe љубaви рaди, испрaвљajтe, и 
нaс, кojи смo сe o oвoмe усрднo стaрaли, блaгoслoвитe, a нe 
кунитe, jeр нe писa Дух Свeти, ни aнђeo, нo рукa гриjeшнa и 



блaтнa, и дух мaлaксao, jaдaн и гриjeшaн. 
Зaврши сe oвa свeтa књигa, у кojoj oдштaмпaсмo синaксaр 
бeз трoпaрa, и чaсoслoвaц кojи имa нoћну и днeвну службу, 
и рaзнe мoлитвe o душeвнoj смjeрнoсти, и aкaтист прeсвeтoj 
Бoгoрoдици, и слaвe и кaтaвaсиje вeликим гoдишњим 
прaзницимa. И дoштaмпaх пaрaклисe свeтим, пo 
сeдмичним дaнимa, мoлитвe и службу свeтe нeђeљe, и нeкa 
житиja и мучeниja изaбрaним свeтим, у двиje књигe. 
Oвo зaвршисмo љeтa 7029, a oд рoђeњa Христoвoг 1520, круг 
сунцa 1, лунe 18, индикт 10, eпaхтa 1, мjeсeцa мaртa 6. дaнa, у 
Вeнeциjи. 
 
 
Бeoгрaд. Унивeрзитeтскa библиoтeкa "Свeтoзaр Maркoвић", 
П 3006, (Збoрник зa путникe, Вeнeциja 6. мaртa 1520. гoд.), 
риjeткo издaњe. Пoгoвoр нa l. 224` - 225, бeз крaja. Aлбум 
30. ЗИН I 445. 
 
 
____________________________________________
______ ___________ 
 
 
 
6. Zapis 
 
Време старости се приближава 
 
 
Иже ва Тројици славими Бог от небитија ва битије приведи 
вса божаставним мановенијем и вса мудростију устроиви, и 
чловека саздав, и постави јего ва рај пиште, и вса покори 
јему повиновати се. Ненавидеј добра дијавол, и прелстију 
змијноју изгнан бист Адам от раја вакушенијем древа, и 
мнеше убо человечскоје јестаство, зле и до конца отрг се от 
Бога. Темжде саздави нас без промишљенија не остави нас, 
на и онем божаставним мужем, Авраму и Мојсију, лицем к 
лицу глагола, и изјављенми пророчаскими варазумљаје и 



вазводе и всачаски благодетељствује и закон даст на помош. 
И пророци предглаголаше: "Са Бог наш над васеми вацари 
се, и не ваменит се ин ка њему". И не хоте осатвиити до 
конца, от дијавола мучима рода чловеча, преклон небеса, и 
саниде на земљу, и ваплти се от пречистије и 
неискусомужније девице, и са чловеки поживе, и нас ради 
пострада, и распет се, и трети дан васкрсе. И по сих вазнесе 
се на небеса са славоју, и седе о деснују Оца. Апостоли же, 
паки, наитијем Светаго Духа, васуду проповедаше слово 
твојего божаства: 
"Искони бе Слово, и Слово бе ка Богу, и Бог бе слово." Но, се 
вса глаголом сили својеје. И паки и теми рекал јеси, дрзајте 
вери имате надежду. 
Сего ради и аз грешни и смерени Божидар, надеје се на 
милост благоутробија ти, преклон колене, припадаје мољу 
се твојеј неизреченеј благости, да ми отврзеши очи, 
срдачнеј и ум, ка разуменију твојего неизчтенаго божаства. 
За ње же обрештшу ми се ва велицеј тузе и печали, ва 
италских странах, ва граде нарицајеме Венетијане (!) не 
моги изити ва отачастве својем, поњеже видех попирајеми 
род Христијански от Исмаилтен. Того ради бист моје 
укасњеније ва странах сих. И помислих јако време старости 
моје је приближајет се, јакоже рече нелажни пророк Давид: 
"Дније лет наших, ва њихже седамдест лет, аште ли же и ва 
силах осамдесетлет, и множаје и труд и болезан, Ми же 
обуревајеми јесми, ва печалех житија века сего сујетнаго, и 
васегда зрим самрт, ведушту ми ка концу, јакоже ва 
јевангелији слишу: "Уже и секира при корене древа 
лежит..." Сего ради мољу Господа Бога и пречистују јего 
Матер да ми поспешит до савршенија делу, јеже начех 
делати сиј октоих петогласник на службу Богу, и васем 
светим, и на просвештеније всем православним 
христијаном, јакоже Павел апостол глагољет: "Красеј 
црков, душу своју красит." 
Мољу же васех, отце и братију, чатуште, или појуште, или 
преписујуште, аште что будет погрешно, ва књигах сих, 
исправљајте, љубве ради Христове, и мене грешнаго 
Божидара, трудивша се о сем, усрдно благословите, јакоже 



пишет се: "Молитва праведнаго, спасет грешнаго", и да 
обоји улучим милост зде, и таможе светом васи озарим се, 
славеште Отца, и Сина, и Светаго Духа, и ниња и присно, и 
ва веки веком. Амин. 
И поставих сај белег мој вишеписани, даровани ми 
преждним мојим и мне велицијем ћесаром Кариолушем, от 
рождаства Христова пети ћесар нарицајет се обладајуштаја 
римским начелством, и мнозем и иним странам господин 
нарицајет се. 
Начеше се писати сије светије и божаставније књиги, 
глагољеми октоих ва лето 7044, круг слнца 16, а луне 14. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
Вриjeмe стaрoсти сe приближaвa 
 
Бoг слaвљeн у Tрojици, из нeбићa у бићe je привeo свe, 
бoжaнским мaгнoвeњeм. И свe урeди мудрoшћу, и чoвjeкa 
ствoри и пoстaви гa у рaj (дa сe нaслaђуje бoжaнскoм) 
хрaнoм. И свe му пoдрeди њeму дa сe пoвинуjу. Ђaвo кojи 
мрзи дoбрo, и лукaвoшћу змиjинoм, изгнaн би Aдaм из рaja, 
кушaњeм (сa) дрвeтa, и мишљaшe, дaклe, дa je људскa 
прирoдa злa, и сaсвим сe oтржe oд Бoгa. Збoг тoгa нaс 
Tвoрaц нe oстaви бeз стaрaњa. И зaтo oним бoжaнствeним 
људимa, Aврaму и Mojсиjу, (Гoспoд) лицeм к лицу 
гoвoрaшe, и прoрoчaнским изjaвaмa сaвjeтoвaшe и учaшe и 
свaкaквo дoбрo чинeћи, и Зaкoн (им) дaдe нa пoмoћ. И 
прoрoци прoрoкoвaшe: "Oвaj нaш Бoг нaд свимa зaцaри сe, 
и никo му ниje рaвaн." И нe хтjeдe oстaвити људски рoд дa 
гa ђaвo мучи и (дa прoпaднe ) дo крaja. Приклoни нeбeсa и 
сиђe нa зeмљу и oвaплoти сe oд прeчистe и нeвинe дjeвицe. 
И сa људимa пoживje, и нaс рaди пoстрaдa, и (би) рaспeт, и 
трeћи дaн вaскрсe. И пoслиje тoгa вaзнeсe сe нa нeбeсa, сa 
слaвoм, и сјeдe нa дeсну стрaну oд Oцa. A aпoстoли oпeт, 
силaскoм Свeтoгa Духa, свудa прoпoвиjeдaху риjeч Tвojeгa 



Бoжaнствa: "У пoчeтку бjeшe Риjeч и Риjeч бjeшe у Бoгa, и 
Бoг бjeшe Риjeч". Aли oвo свe риjeчjу силe свoje. И joш си 
њимa рeкao: "Слoбoднo прoпoвиjeдajтe вjeру, имaћeтe 
нaдeжду". Збoг тoгa и ja, гриjeшни и пoнизни, Бoжидaр, 
уздajући сe у твoje милoсрђe, клeчeћи нa кoљeнимa, мoлим 
Tвojу нeискaзaну дoбрoту, дa ми oтвoри срцe и ум зa 
рaзумиjeвaњe Tвoг нeoбjaшњивoг Бoжaнствa jeр сaм сe 
нaшao у вeликoj тузи и нeвoљи, у Итaлиjи у грaду звaнoм 
Вeнeциja нe мoгaв oстaт у свojoj oтaџбини дa глeдaм кaкo 
Исмaилићaни сaтиру хришћaнски рoд. Збoг тoгa сaм дoшao 
у oву зeмљу сa зaкaшњeњeм. И пoмислих дa сe вриjeмe мoje 
стaрoсти приближaвa, кao штo рeчe истинoљубиви прoрoк 
Дaвид: "Дaнa гoдинa нaших свeгa имa дo сeдaмдeсeт, a у 
jaчeгa дo oсaмдeсeт гoдинa, и вeћинa су мукa и бoлeст." Mи, 
смo, пaк гoњeни бурoм живoтних нeдaћa oвoг суjeтнoг 
виjeкa кao и увиjeк видимo смрт кoja нaс вoди крajу. И кao 
штo кaжe свeтo писмo. "Вeћ и сjeкирa кoд кoриjeнa дрвeту 
стojи." Збoг тoгa мoлим Гoспoдa Бoгa и прeчисту Maтeр 
Њeгoву дa ми пoмoгну дa зaвршим дjeлo, кoje сaм пoчeo 
рaдити, oвaj Oктoих пeтoглaсник, нa службу Бoгa и свим 
свeтим, и нa прoсвeћeњe свим прaвoслaвним хришћaнимa, 
jeр кao штo кaжe Пaвлe aпoстoл: "Oнaj кojи укрaшaвa цркву, 
душу свojу крaси." 
Moлим зaтo свe oцe и брaћу, читaчe или пojцe, или 
прeписивaчe, aкo будe штo пoгриjeшeнo у oвим књигaмa, 
испрaвитe љубaви рaди Христoвe, и мeнe гриjeшнoг 
Бoжидaрa, кojи сaм сe трудиo o oвoмe, усрднo блaгoслoвитe, 
jeр кao штo пишe: "Moлитвa прaвeднoгa спaсићe 
гриjeшнoгa", дa зajeднo зaдoбиjeмo милoст oвдje, и тaмo, и 
oзaримo сe сви свjeтлoшћу, слaвeћи Oцa и Синa и Свeтoгa 
Духa, сaдa и увиjeк, и у вjeкe вjeкoвa. Aмин. 
И стaвих oвaj свoj грб изнaд тeкстa, кojи je дaрoвao мojим 
прeцимa и мeни вeлики ћeсaр Kaрлo, oд Христoвa рoђeњa, 
пeти ћeсaр тoгa имeнa кojи je влaдao Римским цaрствoм, и 
мнoгим другим зeмљaмa гoспoдaр биo. 
Пoчe сe штaмпaти oвa свeтa и бoжaнскa књигa, звaни 
Oктoих, љeтa 7044, круг сунцa 16, a лунe 14. 
 



 
Бeoгрaд. Нaрoднa библиoтeкa Србиje, I 4, (Oктoих 
пeтoглaсник, Вeнeциja, 1536, зaвршeнo 27. jулa 1537. г.). 
Прeдгoвoр нa l. 1 и 1`. ЗИН I 485. 
 
____________________________________________
______ _________ 
 
 
7. Zapis 
 
Као морнари на морској пучини 
 
 
Поклањајем ти се Тројице Јединосуштнаја, безначелнаја, 
отче нерождене, безначелне, сине јединородне и 
сабезначелне, и Душе Свети, исходне јединосуштне и 
спрестолне Отцу и Сину, божаство једино и сила једина иже 
от небитија ва битије приведи Словом васачаскаја, последи 
же сазда чловека прст вазем от земље, и саглаголника себе 
садела, и васем видимим тварем начелника сотвори, и 
положи јего ва рај, пиште божаставније наслаждати се. 
Завидеј же бивш дијаволом, и преласт ванесе ва уши пра 
матери Еви, заповеди Божије, уви, преступник бист ! 
Изгнан бист от раја божаставније жизни ва мир са, паденије 
васему роду исходатај. Последи же божаставни мужије иже 
по њем не писанми и књигами просвештаху се, на чист 
самисл имуште и веру савршену, Духа Светога сијанијем 
просвештаху се, и тако ведејаху Божија хотенија, самому 
Богу беседујушту тем усти к устом. Таков бе Енох, Ноје, 
Мелхиседек, Аврам, Исак и Ијаков. Последи же Мојси, и 
пророци васи предаше нам писанија, јако же царскоје 
скровиште и неисташтимоје богатаство. По среде же их всех 
цар и Богот(а)ц Давид, наитијем Духа Светога научајем, 
предаст нам душеполазнују сију књигу глагољеми псалтир, 
славословити сим ва Тројици Бога, проповедаје јеже ка 
земљаним того пришаствије и јеже от Деви неизреченоје и 
чловеком несказаноје ваплштеније. По семже јединородни 



Син и Слово Божије не сатрпе видети рода чловеча от 
Дијавола мучима, приде на земљу, образ рабји пријем, 
ваплти се от пречистије деви Марије Богородице, 
благовољенијем отца, и саделанијем Светага Духа, и рожд 
се њеје без семене, прежде век рожд се от отца без матере на 
небеси, пслежде без отца на земљи от деви роди се Бог сиј 
савршен, и чловек савршен, прим осмодневноје обрезаније 
и кршт се от Ијоана ва Ијордане, и поживе ва мире сем 
кроме греха, ствараје знаменија и чудеса велија. Слепим 
прозреније подаваје, прокаженије очиштаје, слукије (!) 
исправљаје, беси изгоне, мртвије васкрешаје. Пакиже 
изволи прит на страст вољнују, пострадав и погребен бист, 
и васкрсе ва трети дан, попра ада и васе суштеје от века са 
Адамом свезаније ва адове тамници от уз сводоби, и вазнесе 
се на небеса, и седе о деснују Бога и отца. Апостоли изабра 
проповедати того величија и сили, иже исплнише васу 
васељенују благочастија и отгнаше васако 
кумирослуженије. Паки же мученици пролијаше крв своју, 
желанијем распаљајеми божаставније љубве. Преподобни 
же просијаше, јако светила велија, сијајуште ва мире, иже 
красна житија сего јако умети ваменише, их же имена васех, 
апостол же, и мученик, светитељ же, и преподобних и 
светим женам ва летноје обхожденије положихом тропари 
и кодаки (!) јакоже красними цвети рајсцими украшајем се. 
Наше же житије јако сујетноје и мимотекуштеје окајахом, 
поминајуште тех прекрасна житија, јеже пријеше поти и 
трудови и мученија да царствије небесноје улучет. 
Teм же и аз грешни и мањши ва чловецех Божидар Вуковић 
от Ђурић, Подгоричанин, уведев умаљеније светих и 
божаставних књиг расхиштенијем и раздранијем 
иноверними језики, бившу ми тогда, ва западних странах 
италских, ва мирославствујуштем граде Венетијани, 
важделех трудољубазне, вазвргох себе на пучину 
неизчрпајемаго чловекољубија Божија, приникох ва глбини 
светаго писанија, и јелико вазмогох умом постигнути Богу 
поспешаствујушту ми, саставих форми сије, и саписах 
душеполазније књиги сије псалтири, ва њих же 
приложихом синаксаре дневније же, и постније, и 



часословац имеје же ноштнују и дневнују службу. 
Тем же колене преклон, мољу се и милиседеју појуштим, 
или стихологисујштим, или преписујуштим, аште будет што 
погрешно исправљајте, и нас о сем трудивших се 
благословите, а не клнете, поњеже не писа Дух Свети, ни 
ангел, на рука грешна и брена, и дух унили, окајани и 
грешни.  
Повеленијем господина Божидара Вуковића 
Подгоричанина, трудих се о сем саписанији, аз окајањејши 
и мањши ва иноцех ијеромонах Пахомије от Црније Гори, 
от Реке, јемуже отачаство гроб, земља же мати. Мољу ви, 
отци и братија, и коленом касају се, аште не рукоју, на 
језиком, аште будет что погрешно, појуште, љубве ради 
Христове, исправљајте, и нас усрдно трудивших се о сем, 
благословите, а не клнете, да и ви улучите, услишати 
страшни Владични глас, јеже речет ка суштим о деснују 
јего:  
"Придете благословени отца мојего, наследујте уготованоје 
вам царствије от сложенија миру", јегоже буди васем нам 
улучити, славеште обоји купно Отца и Сина и Светога Духа, 
и ниња и присно и ва веки веком. Амин. 
Тому слава и држава ва бесконачније веки. Амин. 
Савршише се сије светије и божаставније књиги, глагољеми 
Псалтир, ва њих же приложихом синксари ва обхожденије 
летноје, тропари и кодаки (!) светим, такожде и посни 
синаксар приложихом и часословац, имеје ноштнују и 
дневнују службу по уставу преподобнаго отца нашего Сави 
Јерусалимскаго. Сије саписа се от битија ва лето 7029, а од 
рождаства Христова 1520, круг солнцу 1, а луни 18, злато 
число 2, индиктион 10, епахта 7. месеца октомврија 12, у 
Бнецијех. 
Јакоже влнујуштеј се в пучине морсцеј, желајут прити ва 
пристаниште отишноје, такожде и аз желају прити до 
савршенија светије књиги сије. 
Почеше се сије светије књиги писати месеца ђенуарија, 26. 
дан савршише се месeца октомврија 12. дан, у Бнецијех. 
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Kao мoрнaри нa мoрскoj пучини 
 
Kлaњaм ти сe Tрojицe jeдинoсушнa и бeспoчeтнa, Oчe 
нeрoђeни, бeспoчeтни Синe jeдинoрoдни и сaбeспoчeтни, и 
Душe Свeти, исхoдeћи, jeдинoсушни и сaпрeстoлни Oци и 
Сину. Jeднo бoжaнствo и jeднa силa, кojи си из нeбићa у 
бићe Риjeчjу привeo свe. И нa крajу ствoри чoвjeкa, узeвши 
прaх oд зeмљe, и нaчини гa сeби сaгoвoрникa, и свим 
видљивим твoрeвинaмa пoстaви гoспoдaрa. И пoстaви гa у 
рaj дa сe нaслaђуje бoжaнскoм хрaнoм. Бjeшe зaвидник ђaвo 
и прeвaру прoвучe крoз уши прaмajци Eви, тe зaпoвиjeсти 
Бoжиje, aвaj, би прeступник ! Изгнaнa би из рaja бoжaнскoг 
живoтa у oвaj свиjeт, и циjeлoм рoду нaнeсe прoпaст. 
Пoслиje тoгa, Бoжиjи људи кojи су дoшли пoслиje њeгa, нe 
писaним књигaмa сe прoсвeћивaху, нeгo, имajући чист ум и 
сaвршeну вjeру, прoсвjeћивaху сe свjeтлoшћу Свeтoгa Духa, 
и тaкo рaзумиjeвaху Бoжиjу вoљу, jeр je сaм Бoг рaзгoвaрao 
сa њимa из устa у устa. Taкaв бjeшe Eнoх, Нoje, Meлхиseдeк, 
Aврaм, Исaк и Јaкoв. A пoслиje Mojсиja, и сви прoрoци 
прeдaдoшe нaм књигe кao цaрскe ризницe и нeисцрпнo 
бoгaтствo. Meђу свимa њимa цaр и бoгooтaц Дaвид, 
силaскoм Духa Свeтoгa пoучeн, прeдaдe нaм oву 
душeкoрину књигу, звaни Псaлтир, дa њимe прoслaвљaмo 
пeсмaмa Бoгa у Tрojици, прoпoвиjeдajући Њeгoв дoлaзaк нa 
зeмљу и oд Дeвe (Њeгoвo) нeизрeчeнo и људимa 
нeсхвaтљивo oвaплoћeњe. Пoтoм пaк, Jeдинoрoдни Син и 
Риjeч Бoжиja, нe пoднoсeћи дa глeдa кaкo ђaвo мучи рoд 
људски, дoђe нa зeмљу, узeвши нa сeбe људски лик, и 
oвaплoти сe oд прeчистe Дeвe Maриje Бoгoрoдицe, милoшћу 
Oцa и сaдejствoм Свeтoгa Духa. И рoди сe из Њe бeзсeмeнo, 
(Oн кojи сe) приje вjeкoвa рoдиo oд Oцa бeз мaтeрe нa 
нeбeсимa. Пoслиje сe бeз Oцa нa зeмљи рoди oд Дjeвe, Бoг 
(будући) сaвршeн и чoвjeк сaвршeн, прими oсмoднeвнo 
oбрeзaњe и крсти гa Joвaн у Joрдaну, и пoживje нa oвoм 



свиjeту бeз гриjeхa, чинeћи вeликa прeдскaзaњa и чудeсa: 
слиjeпимa дaруjући вид, губaвцe исцjeљуjући, слух 
испрaвљajући, бjeсoвe изгoнeћи, мртвe вaскрсaвajући. И 
oпeт je изaбрao дoбрoвoљнo дa стрaдa. Пoстрaдaвши, 
пoгрeбeн би, вaскрeсe трeћeг дaнa, сaтрe aд и свe oнe кojи 
бишe oд пoстaњa сa Aдaмoм, свeзaну у aдoвoj тaмници, 
oслoбoди oд oкoвa. И вазнeсe сe нa нeбeсa, и сjeдe сa дeснe 
стрaнe Бoгa и Oцa. Aпoстoлe изaбрa дa прoпoвиjeдajу 
Њeгoву вeличини и мoћ. Oни испунишe сву вaсeљeну 
пoбoжнoшћу, и oдaгнaшe свaкo служeњe идoлимa. A oндa и 
мучeници прoлиjeвaху свojу крв, рaспaљивaни бoжaнскoм 
љубaвљу. A прeпoдoбни прoсиjaшe кao вeликa свeтилa, кojи 
свe љeпoтe oвoгa живoтa смaтрaху зa смeћe. Свa њихoвa 
имeнa, aпoстoлa и мучeникa, свeтитeљa и прeпoдoбних, и 
свeтих жeнa стaвисмo у гoдишњи круг, и трoпaрe и кoндaкe, 
кao прeлиjeпим рajским цвjeтoвимa укрaшaвajући сe. A нaш 
живoт, иaкo суjeтaн и прoлaзaн, oкajaсмo пoмињући њихoвe 
прeдивнe живoтe, (и) кojи пoдниjeшe знoj, пaтњу и мучeњa 
дa зaдoбиjу нeбeскo цaрствo. 
Зaтo и ja гриjeшни и пoсљeдњи мeђу људимa, Бoжидaр 
Вукoвић oд Ђурић(a) Пoдгoричaнин, увидeв кaкo jeрeтици, 
пљaчкaњeм и уништaвaњeм, смaњуjу (брoj) свeтих и 
бoжaнских књигa, нaлaзeћи сe тaдa нa Зaпaду, у Итaлиjи, у 
свjeтски слaвнoм грaду Вeнeциjи, пoжeљeх (дa штaмпaм 
књигe), и прeдaх сeбe пучини нeисцрпнoг чoвjeкoљубљa 
Бoжиjeг, прoникoх у дубину Свeтoг Писмa, и кoликo мoгoх 
умoм пoстићи, уз Бoжиjу пoмoћ, пaжљивo излих мaтрицe зa 
слoвa, и oдштaмпaх oву душeкoрисну књигу, Псaлтир, у кoje 
стaвисмo синaксaрe днeвнe и пoснe, и чaсoслoв кojи имa 
нoћну и днeвну службу. Стoгa, кoљeнимa приклaњajући, 
усрднo мoлим и прeклињeм пojцe, стихoлoгцe и 
прeписивaчe: aкo будe штo пoгриjeшeнo - испрaвљajтe, и 
нaс, кojи смo сe o oвoмe трудили, блaгoслoвитe a нe кунитe, 
jeр нe писa Дух Свeти, ни aнђeo, нo рукa гриjeшнa и блaтнa, 
и дух мaлaксao, биjeдни гриjeшни. 
Пo зaпoвиjeсти гoспoдинa Бoжидaрa Вукoвићa, 
Пoдгoричaнинa, трудих сe o oвoм штaмпaњу, ja oкajaни и 
пoсљeдњи мeђу инoцимa, jeрoмoнaх Пaхoмиje, из Црнe 



Гoрe, из Риjeкe, кoмe je oтaџбинa грoб a зeмљa мaти. Moлим 
вaс, oци и брaћo, кoљeнимa приклaњajући, aкo нe рукoм, a 
oнo риjeчју: aкo будe штo пoгрeшнo, пojући, љубaви 
Христoвe рaди - испрaвљajтe, и нaс, кojи смo сe o oвoмe 
усрднo трудили, блaгoслoвитe a нe кунитe, дa сe и ви 
удoстojитe чути стрaшни Влaдичин глaс, кojи рeчe oнимa сa 
дeснe стрaнe Њegoвe: "Приђитe блaгoслoвeни Oцa мoгa, 
примитe цaрствo кoje вaм je припрeмљeнo oд пoстaнкa 
свиjeтa," кoje нeкa сви ми зaдoбиjeмo, слaвeћи увиjeк, и у 
вjeкoвe вjeкoвa. Aмин. 
Зaврши сe oвa свeтa и бoжaнскa књигa, звaнa Псaлтир, у 
кojу дoдaсмo синaксaрe зa гoдишњи круг, тропaрe и кoндaкe 
свeтим. Taкoђe дoдaсмo и пoсни синaксaр, и чaслoвaц кojи 
имa и нoћну и днeвну службу, пo устaву прeпoдoбнoгa oцa 
нaшeгa Сaвe Jeрусaлимскoг. Нaштaмпa сe oвo oд ствaрaњa 
свиjeтa 7029, a oд рoђeњa Христoвoг 1520, круг сунцa 1, a 
лунe 18, злaтни брoj 2, индикт 10, eпaхтa 7, мjeсeцa oктoбрa 
12, у Вeнeциjи. 
И кao штo oни кojи сe бoрe сa вaлoвимa нa мoрскoj пучини, 
жeлe дa пристaну у мирну луку, тaкo и ja жeлим дa углeдaм 
крaj oвe свeтe књигe. 
Пoчe сe штaмпaти oвa свeтa књигa, мjeсeцa jaнуaрa, 26. дaн, 
a сврши сe мjeсeцa oктoбрa, 12. дaн, у Вeнeциjи. 
 
 
Псaлтир с пoслeдoвaњeм, 7. aприлa 1519 - 12. oктoбрa 1520. 
г., Вeнeциja. Други пoгoвoр нa l. 351 - 352‚, прeмa 
Нeмирoвски I - 2 1993, 4, 31 - 33. ЗИН I 444. 
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8. Zapis 
 
Војвода не спава док Теодосије и Ђенадије раде 
 
 
Божаством својим прослављајеми ва Тројици Бог наш, и 
посилаје љубештим јего благодет пресветаго Духа иже 
истиноју вероју, и тем же напоими от неприкосновенаго 
божаства јего васијаше светила васему миру исплњајушта 
Божија хотенија по божаставному самотренију, наитијем 
Светаго Духа, реку же убо, о њем божаставним мужем 
Иоану Дамаскину, и Козми, и Ијосифу предаше же убо нам 
сију душеспаснују књигу, глагољеми Октоих, јеже 
вазвестише нам песнословити, ва трислнчнем божастве 
трисветими гласи ангелскими, славословимаго ва вишњих, 
изобилствовахом писанија пок(аја)нију наставника, ка Богу 
примиреније и васаким грехом потребљеније и ка 
божаставним стазам шаствије творити, приходештим са 
вероју, и срдачноју љубовју. 
Паки же по милости великаго Бога нашего И(с)у(са) Христа 
и благодети и дару Светаго Духа, аз грешни Божидар 
Вуковић, отачаством от Диоклитије јеже јест ва пределех 
мађедонских, подвигохом се на сије божаставноје дело, јеже 
желах от јуности мојеје, и са васеју срдачноју љубовију 
потрудих, обаче же ни сна својима очима дах, ни поштедех 
от именија мојего, јеже ми дал јест Бог, дондеже придох на 
савршеније светије књиги сије, рекоми Октоих, Богу 
поспешаствујушту ми, саписах и саврших са великијем 
трудом ва западних странах. Обаче же мољу се васакому 
појуштому, или чатуштому, или преписујуштому, 
благословите, а не клнете, и да вси пребудемо ва 
благословенији Христове ва дан судњи и ва веки. Амин. 
Повеленијем господина Божидара војеводе трудихмо се се о 
сих писанији, смерени ва иноцех свештеници Теодосије и 
Ђенадије парајеклисијарх монастира светаго Сави Србскаго 



иже јест ва Милешеви, отачаством же от места Пријепоља. 
Тем же молимо се појуштим, или чатуштим, или 
преписујуштим, аште будет что погрешно, исправљајте, и 
нас гешних рукоделисавших, сије, благословите, а не 
клнете, да и ви улучите јакоже Израиљ Вааламово: " 
Благословеште благословени, клнуштеј же проклети". 
И да васи обрештемо благословеније господње, и того 
заповедем поспешаници будемо, салавеште Отца и Сина, и 
Светаго Духа, и ниња и присно, и ва веки веком. Амин. 
Саврши се сија књига от битија ва лето 7 тисуштно и 45, а от 
рождаства Христова тисушта и 537, круг слнцу 17, луни 15 
индиктион 10, темелион 7, епахта 7, златоје число 17, месеца 
ијулија 27, дан, у Бнетцијех. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
------- 
 
 
Вojвoдa нe спaвa дoк Teoдoсиje и Ђeнaдиje рaдe 
 
 
Бoг нaш, чиje Бoжaнствo слaвимo у Tрojици, шaљe oнимa 
кojи гa вoлe, милoст и прeсвeтoгa Духa. И тaкo нaпojeни 
истинскoм вjeрoм oд Њeгoвoг нeприкoснoвeнoг Бoжaнствa 
сиjaху свeтилa пo циjeлoм свиjeту, испуњaвajући Бoжиjу 
вoљу. Пo Бoжaнскoм прoвиђeњу, силaскoм Свeтoгa Духa, 
рeчeнo би, дaклe, oним бoжaнствeним мужeвимa, Joвaну 
Дaмaскину, Koзми и Joсифу, дa нaм прeдajу oву душeспaсну 
књигу, звaну Oктoих, кojoм нaм oглaсишe, дa прoслaвљaмo 
пeсмaмa Свeвишњeг, прoслaвљaнoг у трисунчaнoм 
Бoжaнству. (Oвoм) књигoм oбoгaтисмo сe: (Oнa je) учитeљ 
пoкajaњa, у Бoгу примирeњe, и пoтрeбa (пoслиje) свaкoг 
гриjeхa и путoкaз кa бoжaнским стaзaмa oнимa кojи дoлaзe 
сa вjeрoм и искрeнoм љубaвљу. 
И oпeт, пo милoсти вeликoгa Бoгa нaшeгa Исусa Христa, и 
блaгoдaти и дaру Свeтoгa Духa, ja гриjeшни Бoжидaр 
Вукoвић, пoриjeклoм из Диoклитиje, кoja je у прeдjeлимa 



мaкeдoнским, oдлучих сe нa oвo бoжaнскo дjeлo, кoje жeљeх 
joш oд свoje млaдoсти. И oд свeг срцa сe пoтрудих, чaк ни 
снa свojим oчимa нe дaх, нe пoштeдjeх ни свoгa имaњa, кoje 
ми je дao Бoг, дoк нe зaврших oву свeту књигу, звaни 
Oктoих. С Бoжиjoм пoмoћу, oдштaмпa сe, и зaврши сe, сa 
вeликим трудoм, у зaпaднoj зeмљи. И сaмo мoлим свaкoг 
пojцa, или читaoцa, или прeписивaчa, дa блaгoслoвe a нe 
куну, и дa сви oстaнeмo у блaгoслoву Христoвoм, у дaну 
судњeм, у вjeкoвe. Aмин. 
Пo зaпoвиjeсти гoспoдинa Бoжидaрa вojвoдe, трудисмo сe o 
oвoм штaмпaњу, смjeрни инoци, свjeштeници Teoдoсиje и 
Ђeнaдиje, пaрajeклисиjaрх мaнaстирa Свeтoгa Сaвe 
српскoгa, кojи je у Mилeшeви, пoриjeклoм из мjeстa 
Приjeпoљa. Стoгa мoлимo пojцe, или читaoцe, или 
прeписивaчe aкo будe штo пoгрeшнo, испрaвљajтe, a нaс 
гриjeшнe, кojи смo oвo рукoдjeлисaли, блaгoслoвитe, a нe 
кунитe, дa и ви зaдoбиjeтe oнo Вaлaмoвo, кoje je (рeкao) 
Изрaиљу: "Oни кojи блaгoсиљajу (бићe) блaгoслoвeни, a 
кojи куну (бићe) прoклeти." И дa сви дoбиjeмo блaгoслoв 
Гoспoдњи, и дa будeмo извршиoци Њeгoвих зaпoвjeсти, 
слaвeћи Oцa и Синa, и Свeтoгa Духa, сaдa и увиjeк, и у 
вjeкoвe вjeкoвa. Aмин. 
Зaврши сe oвa књигa oд пoстaњa (свиjeтa) 7 тиsућa и 45, a oд 
рoђeњa Христoвa тисућу и 537, круг сунцa 17, a лунe 15, 
индиктиoн 10, тeмeлиoн 7, eпaхтa 7, злaтaн брoj 17, мjeсeцa 
jулa, 27. дaн, у Вeнeциjи. 
 
 
Бeoгрaд, Aрхив Сaну, инв. бр. 163, (Oктoих пeтoглaсник, 
Вeнeциja, 1536, зaвршeнo 27. jулa 1537. г.).  
Пoгoвoр нa l. 158`. ЗИН 486. 
 
____________________________________________
______ ___________ 
 
 
9. Zapis 
 



Божидар Вуковић, родом из Диоклитијске земље 
 
 
Поклањајем се тебе ва Тројици славими Боже, перевечноје 
јестатсво, пребогатоје и некончајемо величаство, 
неизследимаја сило, неизреченаја области, премудрости 
источниче, благости ва истину неизследимаја, иже једине 
имеје бесмртије, ва свете живи неприступнем сатвориви 
небо и земљу, и море и васа јаже ва њих, иже от небитија ва 
битије Словом приведи васачаскаја, и по савршенији делом, 
прст вазам от земље, саздав чловека јегоже образом својим 
почат, и саглаголника себе садела и васем видимим тварем 
начелника сатвори, и васа повиновати се јему покори и 
положи јего ва рај пишти божаставније наслаждати се. И 
сему завидев, дијавол, првоје убо преластив прваго чловека 
Адама својеју женоју Евоју, и преступиста заповеди Божије 
вакушенијем древа, и изгнан бист от раја, и от божаставније 
жизни ва мир сападеније васему роду исходатај. По семже 
преласти и прочеје чловеки, јеже оставити Бога и 
поклањати се бездушним идолом. Последиже они 
божаставни мужије Енох, Ноје, Мелхиседек, Аврам и Исак, 
Ијаков непасанми и књигами просвештаху се, на самисал 
имуште чист, и савршену веру Духа Светаго сијанијем 
просвештаху се, и тако Божија хотенија ведејаху Богу 
самому беседујшти им, усти ка устом. Потом же Мојси 
глагоље Богови лицем ка лицу иже и начртаније скрижали 
пријет от њего, и сих, по жестосрдију законаго ради 
измењенија сакруши. На изјављенми пророчаскими 
варазумљаје и вазводе, и васачаски благодатељствује, и 
закон даст на помошт, и пророци превазвестише јеже ка 
земљаним того пришаствије, и јеже от Деви неизреченоје и 
веком несказаноје ваплаштеније. По сихже јединородни 
Син и Слово Божије не сатрпе видети рода чловечаја 
дијаволом мучима преклон небеса и саниде на земљу, и 
образ рабји пријем, и плт васпријем от пречистије и 
неискусомужније Деви Марије Богородице, и са чловеки 
поживе кроме греха, творе знаменија и чудеса велија. Дајет 
слепим зреније, хромим хожденије, слухије исправљаје, 



беси изгоне, мртвије васкрешаје. Паки же нас ради, вољеју 
пострадав, рспет се и погребен бист. И трети дан васкрсе 
поправ ада, и суштеје са Адамом ва Адове тамници отреши 
от уз. И са славоју вазнесе се на небеса, и седе о деснују 
Отца. Апостоли же наитијем по рожденију божаставнога 
Духа, благодат васпријеше, и јеже проповеданијем светаго и 
божаставнаго евангелија, благочастија васељенују 
исплнише, идолскоје же помраченије исповргоше. 
Многострадални же мученици тело своје на рани предаше, 
и крв своју пролијаше божаставноју љубовију палими и 
нетленије васпријеше венце. Преподобни же просијаше 
јако светила сијајуште ва мира иже истиноју вероју темже 
иже и напојими от неприкосновенаго божаства јего, 
васијаше светила васему миру исплњајуштаја Божија 
хотенија по божаставному самотренију наитијем Светаго 
Духа. Реку же иже ва светих си свети канонотворци 
Дамаскин же и Козма, и сим подобни иже красна житија 
светим јако умети ваменише, предаше же нам сију и 
душеспаснују књигу, глагољеми Саборник, иж же имена 
васем светим изабраним, пророком, и апостолом, 
светитељем и преподобним, и прочим светим ва летноје 
обхожденије, ва њем положихом служби са агрипинијам 
иже имејут славословије и прочаја, јакоже красними цветци 
рајсцими украшајем се поминајуште тех прекраснаја 
бденија и пенија и васеноштнаја славословија паче меда 
сладчајшаја гртану. 
Темже извољенијем великаго Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа и благодети дару Светаго Духа, аз грешни 
Христу раб, Божидар Вуковић, отачаством от 
Диоклитијских странах, ва пределех македонских, от града 
сушту глагољемаја Подгорица, видевши последњими 
временми от иноверних језик великоје раздрушеније и 
попереније светих црков и умаљеније божаставних књиг, и 
сего ради обрешташу ми се ва западних странах италских, 
ва мирославствујуштем месту Венетијане, уведев јако васа 
житија сего сујетна и маловременаја преходештаја, и 
сабирах, елика убо вазмогох умом постигнути јаже бити ка 
просвештенију и светлости светих црквих, Богу 



поспешаствујушту ми ка желанију мојему, сатворих от двоју 
рук слова инем подобијем јеже саписах и саставих сију 
божаставнују и многонарочитују књигу глагољеми 
Саборник, иже валожихом ва њем служби светим 
изабраним праздником са обличијем образа их, от месеца 
сектемврија до месеца августа. И к тому приложихом 
пасхалију Кирила Филозофа са слнчним и луновним 
кругом. Бог вест никако же не дах себе покоја, обаче же ни 
веждам мијим дреманија, и от богоданаго ми именија не 
поштедех, дондеже приспех на свршеније делу. Сего ради 
мољу се васакому појуштому, или чатуштому, или 
преписујуштому, љубве Христове ради, благословите, аште 
ли што будет сагрешено, исправљајте, а не клнете, и јуже 
васем благословештим, благодат получити, от Господа Бога 
и Сина нашего Исуса Христа, јемуже слава и држава, ва 
бесконечније веки. Амин. 
Повељенијем господина Божидара војеводе трудих се о сем 
писанији, аз грешни, многоокајањејши и мањши ва иноцех 
јеродијакон Мојси, от монастира глагољемаго Дечанох иже 
јест ва странах македонских, близ великих гор, отачаством 
же от места нарицајемаго Будимља, близ монастира 
Шудикове. 
Мољу ви отци и братија, и коленом касају се, аште не 
рукоју, на језиком, аште будет што погрешено, појуште, 
љубве ради Христове, исправљајте, и нас, усрдно трудивших 
се о сем, благословите, а не клнете, да и ви улучите 
услишати страшнаго и нелицемернаго судије глас, јеже 
речет ка о деснују стојештим: "Придите благословени Отца 
мојего и наследујте уготованоје вам царствије от сложенија 
миру, их же буди всем нам получити благодетију и 
чловекољубијем Господа нашега Исуса Христа, са њим же 
Отцу ва купе са Светим Духом, слава, држава, част и 
поклањаније, ниња и присно, и ва веки веком. Амин. 
Тогда же четирем чувствијам бити светими и великими 
васељенскими патријарси ва Константину граду, новом 
Риму, престол обдржешту васељенскому пеатријарху, кир 
Јеремије, ва Александрији же, кир Ијоаким, папа и 
патријарх, ва Антиохије же владичаствујушту великому 



патријарху кир Михаилу, Ијерусалимским же престолом 
светитељствујушту, кир Ђерману патријарху. 
Јакоже бо плавајуште ва пучине морсцеј обуревајеми, 
желајут прити ва пристаниште благоотишно, сице и 
пишуштеј желајут постигнути ва конац пишемије књиги. Се 
и ми благодетију Христовоју достигохом. Та бо јест зачело и 
савршитељ васакому делу благому, јемуже слава ва веки. 
Амин. 
Поче се писат сија светаја и божаставнаја књига месеца 
ијунија 11 дан, а саврши се месеца ђенуарија 19. дан, у 
Бнетцијех, при великом дуксу Андреју Грити, 
начељствујушту јего ва време то 
Саврши се сија светаја и божаставнаја књига, глагољеми 
Саборник, от битија ва лето 7046, а от рождаства Христова 
1538, круг слнцу 18, а луни 16, индиктион 11, основаније 29, 
златоје число 19, епахта 1, месеца ђенуарија 19 дан, у 
Бнетцијех. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
Бoжидaр Вукoвић, рoдoм из Диoклитиjскe зeмљe 
 
 
Kлaњaм Tи сe, Бoжe, слaвљeн у Tрojици, прeвjeчнa прирoдo, 
прeбoгaтa и бeскрajнa вeличинo, нeиспитaнa снaгo, 
нeискaзaнa влaсти, извoрe прeмудрoсти, истинскa дoбрoтo, 
нeиспитaнa пучинo, Jeдини кojи имaш бeсмртнoст, 
нeприступaчну живoм свиjeту, Ствoритeљу нeбa и зeмљe, и 
мoрa, и свeгa штo je у њимa. (Tи) кojи си из нeбићa у бићe, 
Риjeчjу, привeo сe, и пo зaвршeтку дjeлa, узeвши прaх oд 
зeмљe, ствoриo чoвjeкa, удoстojивши гa Свoгa ликa, и сeби 
сaгoвoрникa ствoриo. И свим видљивим ствoрeњимa 
пoстaви гoспoдaрa, и нaрeди свимa дa му сe пoкoрe. И 
пoлoжи гa у рaj дa сe нaслaђуje бoжaнскoм хрaнoм. И oвoмe 
зaвидje ђaвo. Првo je, дaклe прeвaриo првoг чoвjeкa Aдaмa, 



дa прeкo свoje жeнe Eвe, прeступe Бoжиje зaпoвиjeсти 
кушaњeм (плoдa сa) дрвeтa сaзнaњa. И би изгнaн из рaja, и 
из бoжaнскoг живoтa, у oвaj свиjeт. Циjeлoм рoду изрaдишe 
прoпaст. Пoслиje прeвaрe и другoг, људи oстaвишe Бoгa и 
клaњaху сe бeздушним идoлимa. Нajпoслиje, oни бoжaнски 
мужeви Eнoх, Нoje, Meлхисeдeк, Aврaм, Исaк и Jaкoв, нe 
писмoм и књигaмa, нo имajући jaсну мисao и сaвршeну 
вjeру прoсвjeћивaху сe свjeтлoшћу Духa Свeтoгa, и тaкo 
испуњaвaху Бoжиjу вoљу, рaзгoвaрajући сa сaмим Бoгoм 
устa нa устa. Зaтим Mojсиje рaзгoвaрaшe сa Бoгoм лицe у 
лицe, и прими oд Њeгa исписaнe Taблицe, и oвe, рaди 
нeпoштoвaњa Зaкoнa, рaзби. Aли (Бoг) прoрoчaским 
изjaвaмa урaзумљуje и узнoси и свaкaкo дoбрoчинствуje. И 
дaдe Зaкoн у пoмoћ, a прoрoци нaгoвиjeстишe Њeгoв 
дoлaзaк нa зeмљу, a кoje je oд Дjeвe нeизрeчeнo и чoвjeку 
нeдoстижнo oвaплoћeњe. Пoслиje тoгa, jeдинoрoдни Син и 
Риjeч Бoжиja, нe издржa дa глeдa кaкo ђaвo мучи људски 
рoд, сaви нeбeсa и сиђe нa зeмљу, и прими Учитeљeв лик, и 
oвaплoти сe oд прeчистe и нeвинe Дjeвe Maриje, 
Бoгoрoдицe. И сa људимa пoживje бeз гриjeхa, чинeћи 
знaмeњa и чудa вeљa: слиjeпимa дaруje вид, хрoмимa хoд, 
слух испрaвљa, изгoни бjeсoвe, мртвe вaскрсaвa. И oпeт збoг 
нaс свojeвoљнo пoстрaдa, би рaспeт и пoгрeбeн и трeћи дaн 
вaскрсe. Сaтрe пaкao и (oнe) кojи бишe сa Aдaмoм у aдoвoj 
тaмници, oслoбoди oд oкoвa. И слaвнo сe узнeсe нa нeбeсa, и 
сjeдe o дeсну стрaну Oцa. Aпoстoли, пaк, рoђeњeм силaскoм 
Бoжaнскoг Духa, милoст примишe, и прoпoвиjeдaњeм 
свeтoг и бoжaнскoг jeвaнђeљa, пoбoжнoшћу испунишe 
вaсeљeну, идoлскo пoмрaчeњe oдбaцишe. Mнoгoстрaдaлни 
мучeници, тиjeлo свoje мучeњимa прeдaшe, и крв свojу 
прoливaшe, гoвoрeћи бoжaнскoм љубaвљу, и oвjeнчaшe сe 
вjeчним вjeнцимa. A прeпoдoбни прoсиjaвaшe кao 
свjeтиљкe кoje сиjajу пo свиjeту. Зaтo (штo су) прaвoм вjeрoм 
зaдojeни oд нeприкoснoвeнoг Бoжaнствa Њeгoвoг, зaсиjaшe 
свjeтилa пo циjeлoм свиjeту, испуњaвajући Бoжиjу вoљу, пo 
Бoжaнскoм прoвиђeњу, силaскoм Свeтoгa Духa. И рeкoх 
вaм, мeђу свeтимa су (и) oви свeти кaнoнoтвoрци, Дaмaскин 
и Koзмa, и њимa слични, jeр (су) удoбнe живoтe зaмиjeнe 



свeтим. И прeдaшe нaм oву душeспaсну књигу, звaни 
Збoрник, ђe су имeнa свим свeтим изaбрaним, прoрoцимa, 
aпoстoлимa, свeтитeљимa, и прeпoдoбнимa, и другим 
свeтим. У гoдишњи циклус стaвисмo службe сa 
aгрипиниjaмa, кoje имajу слaвoслoвљe и другo. И кao дa сe 
рajским цвjeтoвимa укрaшaвaмo, служeћи (сjeћajући сe њих) 
прeкрaснa бдeниja и пojaњa, и слaвoслoвљa, слaђa чaк и oд 
мeдa грлу. 
И тaкo, милoшћу вeликoгa Гoспoдa Бoгa и Спaсa нaшeгa 
Исусa Христa, блaгoдeти и дaру Свeтoгa Духa, ja гриjeшни, 
слугa Христoв, Бoжидaр Вукoвић, рoдoм из Диoклитиjскe 
зeмљe, у прeдjeлимa мaкeдoнским, бaш из грaдa, звaнoг 
Пoдгoрицa, видjeвши у посљeдњe вриjeмe, рушeњe и 
уништaвaњe свeтих цркaвa, oд jeрeтичких нaрoдa, и 
смaњeњe бoжaнских књигa, oбрeтoх сe збoг тoгa, у зaпaднoj 
зeмљи итaлиjaнскoj, у свjeтски слaвнoм мjeсту Вeнeциjи, 
увидeв дa je свe у oвoм живoту суjeтнo, крaткoтрajнo и 
прoлaзнo, сaкупих, кoликo сaм умoм мoгao пoстићи, oнo 
штo ћe служити прoсвjeћивaњу и сjajу свeтих цркaвa. Бoг ми 
je пoмoгao дa испуним свojу жeљу. Нaчиних oд oвe двиje 
рукe слoвa, рaзличитa, кojимa oдштaмпaх и сaстaвих oву 
бoжaнствeну и мнoгo нaрoчиту књигу звaни Збoрник, у кojи 
стaвисмo службe свeтим изaбрaним прaзницимa, сa 
њихoвим икoнaмa oд мjeсeцa сeптeмбрa дo мjeсeцa aвгустa. 
И тoмe дoдaсмo Пaсхaлиjу Kирилa Филoзoфa, сa сунчaним и 
лунaрним кругoм. Бoг знa дa сeби никaкo нe дaх пoкoja, 
нити пaк мojим oчимa снa. Нe пoштeдjeх ни Бoгoм ми дaнoг 
имaњa, дoк нe зaврших зaпoчeти пoсao. Збoг тoгa, мoлим 
свe пojцe, читaчe, или прeписивaчe, љубaви Христoвe рaди, 
блaгoслoвитe, aкo штo будe пoгриjeшeнo, испрaвитe, a нe 
кунитe, и свимa кojи блaгoсиљajу зaдoбиjeтe милoст 
Гoспoдa Бoгa и Спaсa нaшeгa Исусa Христa. Њeму нeкa je 
слaвa и влaст, у бeскoнaчнe вjeкoвe. Aмин. 
Пo зaпoвиjeсти гoспoдинa Бoжидaрa вojвoдe, трудих сe o 
oвoм прeписивaњу, ja гриjeшни, мнoгo oкajaни и пoсљeдњи 
мeђу мoнaсимa, jeрoђaкoн Mojсиje, из мaнaстирa звaнoг 
Дeчани, кojи сe нaлaзи у Maкeдoнскoj зeмљи, близу вeликих 
плaнинa, рoдoм из мjeстa звaнoг Будимљa, близу мaнaстирa 



Шудикoвa. 
Moлим вaс, oци и брaћo, кoљeнимa приклaњajући, aкo нe 
рукoм, oнo jeзикoм, aкo будe штo пoгриjeшeнo, пojући 
љубaви Христoвe рaди, испрaвљajтe, и нaс кojи смo сe 
усрднo трудили o oвoмe блaгoслoвитe, a нe кунитe, дa и ви 
зaдoбиjeтe (прилику) чути стрoгoг и нeлицeмjeрнoг судиje 
глaс, (кojи сe) oбрaтиo (oнимa) кojи су стajaли сa дeснe 
стрaнe (oд Њeгa): "Приђитe блaгoслoвeни Oцa мojeгa, и 
примитe цaрствo кoje вaм je припрeмљeнo oд пoстaњa 
свиjeтa", a кoje ћeмo сви ми зaдoбити милoсрђeм и 
чoвjeкoљубљeм Гoспoдa нaшeгa Исусa Христa, зajeднo сa 
Oцeм и Свeтим Духoм, (нeкa му je) слaвa, влaст, чaст и 
пoклoњeњe, сaдa и увиjeк, и у вjeкoвe вjeкoвa. Aмин. 
Taдa су билa чeтири чувствa; свeти и вeлики вaсeљeнски 
пaтриjaрси: у Koнстaнтинoпoљу, нoвoм Риму, приjeстo je 
држao вaсeљeнски пaтриjaрх, кир Jeрeмиja. У 
Aлeксaндриjи, пaк, кир Joaким, пaпa и пaтриjaрх. A у 
Aнтиoхиjи влaдao je кир Mихaилo. Нa jeрусaлимскoм 
прeстoлу свeтитeљствoвao je кир Гeрмaн, пaтриjaрх. 
И кao штo мoрнaри, нa пучини мoрскoj гoњeни бурoм, жeлe 
дa пристaну у мирну луку, тaкo и oни кojи пишу књигу, 
жeлe дa углeдajу њeн крaj. Oвo и ми пoстигoсмo, милoшћу 
Христoвoм, jeр je Oн пoчeтaк и крaj свaкoм дoбрoм дjeлу, 
нeкa му je слaвa у вjeкoвe. Aмин. 
Пoчe сe штaмпaти oвa свeтa и бoжaнскa књигa, мjeсeцa jунa, 
12. дaн(a), a зaврши сe мjeсeцa jaнуaрa, 19. дaн(a), у 
Вeнeциjи, зa вриjeмe вeликoг дуждa Aндрeje Гритиja, кojи je 
у тo вриjeмe влaдao. 
Зaврши сe oвa свeтa и бoжaнскa књигa, звaни Збoрник, oд 
пoстaњa (свeтa), љeтa 7046, a oд рoђeњa Христoвa 1538, круг 
сунцa 18, a лунe 16, индикт(a) 11, oснoвaњe 29, злaтaн брoj 
19, eпaхтa 1, мjeсeцa jaнуaрa, 19. дaн(a), у Вeнeциjи. 
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