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БЕОГРАДСКО ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉЕ  
ИЗ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

АПСТРАКТ: Рад је посвећен посебном примерку прве књиге штампане у Београду, 
Београдском четворојеванђељу, који се чува у Музеју града Београда. Обухваћене су 
историјске, друштвене, верске и културне прилике у времену када је ова вредна књига 
издата, 1552. годинe. Анализом набројаних сегмената културне историје у великој мери 
су осветљене околности њеног настанка. Сабрани су подаци о личностима заслужним 
за оснивање прве београдске штампарије у XVI веку: кнезу Радиши Дмитровићу, Тро
јану Гундулићу и јеромонаху Мардарију. Посебно су обрађени записи писани руком 
на маргинама примерка из Музеја града Београда, који говоре о могућим претходним 
власницима и местима у којима је могла пребивати ова драгоцена књига.
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THE BELGRADE BOOK OF THE FOUR GOSPELS  
FROM THE BELGRADE CITY MUSEUM 

ABSTRACT: This study is dedicated to a copy of the first book printed in Belgrade, the Belgrade Book 
of the Four Gospels, held by the Belgrade City Museum. It deals with historical, social, religious and 
cultural circumstances at the time when this valuable book was published, i.e. in 1552. The analysis of 
the mentioned segments of cultural history has largely elucidated the circumstances surrounding its 
creation. The author collected the data concerning the individuals to be credited for establishing the first 
Belgrade printing house in the 16th century: Prince Radiša Dmitrović, Trojan Gundulić and Hieromonk 
Mardarije. Special attention is paid to handwritten notes in the margins of the copy held by the Belgrade 
City Museum. These notes indicate the names of possible previous owners and places where this valuable 
book could have been held. 
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У тренутку када је штампана прва 
књига у Београду, средином XVI века, 
тачније 1552. године, град се већ ви-
ше од три деценије налазио у саставу 
Осман ског царства, које је у том време-
ну достигло врхунац. Током владавине 
султана Сулејмана II Величанственог 
(1520–1566), узастопни војни успеси 
на широком простору од средње Евро-
пе до Индијског океана обезбедили су 
Царству статус светске силе, чија се те-
риторија простирала на три континен-
та.

Сулејман II је Београд освојио већ 
на свом првом ратном походу, 29. авгу-
ста 1521. године. Град је тешко страдао 
приликом опсаде и бомбардовања. Део 
становништва је Дунавом, заједно с по-
раженом угарском војском, бродовима 
пребачен на север, у Сланкамен, а ода-
тле у Угарску. Већини Срба, међутим, 
није било дозвољено да слободно на-
пусти град. Султан је 9. септембра на-
редио да под стражом буду спроведени 
до Цариграда, где су махом насељени 
по околини турске престонице, а де-
лимично и у југозападној махали саме 
вароши, са обавезом да чувају и одржа-
вају градски водовод.1

Већ сутрадан по предаји Београда, 
30. августа султан је с пратњом ушао у 
освојени град. Одмах је наредио да се 
црква у Доњем граду претвори у џа-
мију. Нема података да ли је она пре-
тходно била православна или римо-

католичка. Могла је бити и ранија ми-
трополијска црква посвећена Успењу 
Пресвете Богородице, коју је подигао 
краљ Драгутин између 1284. и 1315. го-
дине, уколико је под угарском влашћу 
остала поштеђена. Убрзо су и све оста-
ле цркве у граду претворене у џамије.2

На Царском дивану одржаном 15. 
септембра 1521. под Београдом одлуче-
но је да се седиште Смедеревског сан-
џака премести у Београд. Нови сан-
џак-бег проширеног Санџака постао је 
султанов рођак и истакнути краји шник 
Бали-бег Јахјапашић, дотадашњи бо-
сански санџак-бег. Смедеревски сан-
џак је 1541. године ушао у састав ново-
основаног Будимског пашалука.3

Освајањем Београда Турци су се би 
широм отворили капије Подунавља. 
Сам град се, међутим, у периоду непо-
средно после ратних разарања споро 
развијао. Иако је представљао најзна-
чајнију тврђаву и главни војни логор за 
даље походе у средњој Европи, Београд 
је тек по освајању Будима, када је др-
жавна граница померена далеко на се-
вер, добио прилику да се од погранич-
ног утврђења убрзано развија у град 
оријенталног типа. Стратешки значај 
је свакако задржао, о чему сведочи и 
велики број војника који су и даље чи-
нили посаду тврђаве. Град је остао ва-
жна тачка за окупљање турске војске у 
походима према средњој Европи, али 
је сада све више добијао одлике трго-

1 Јованка Калић-Мијушковић, Београд у средњем веку 
(Београд: Српска књижевна задруга, 1967), 261–264.

2 Ibid., 67–68, 264, 266.
3 Хазим Шабановић, „Политичка историја од 1521. до 

1688. године“, у Историја Београда I. Стари, средњи 
и нови век, ур. Васа Чубриловић (Београд: Српска 
академија наука и уметности и Просвета, 1974), 323. 
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Слика 1. Панорама Београда у XVI веку, лист из IV књиге дела Себастијана Минстера, Cosmographia universalis, 
издатог у Базелу 1544. године. Папир, дрворез накнадно бојен (МГБ)

Figure 1 Panorama of Belgrade in the 16th Century, leaf form the fourth book of Sebastian Münster’s, Cosmographia 
universalis, published in Basel in 1544. Paper, hand-coloured woodcarving (Belgrade City Museum)
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вачког и занатског центра.4 Београд је 
у исто време био и кала и шехер, али 
је редовно носио назив кала5 пошто је 
због стратешког положаја био много 
значајнији као тврђава (сл. 1).

Према подацима турских пописа из 
1536. и 1560. године, број становника 
се у том периоду скоро удвостручио 
(сa 279 на 479 кућа). Знатно је порастао 
број муслимана (са 79 на 386 кућа), док 

је број хришћана веома опао (са 139 на 
93 куће). Број муслиманских махала 
се повећао са четири на 16, док је број 
хришћанских смањен сa 15 на 11.6

Током XVI века Београд је постао 
један од најпрометнијих трговачких 
градова у европском делу Османског 
царства и у њему се преплитало не-
колико главних копнених и речних 
путева у овом делу света, као и кључ-

Слика 2. Поговор и колофон Београдског четворојеванђеља (листови 210-б и 211-а)
Figure 2 Postface and colophon of the Belgrade Book of the Four Gospels (fols. 210-b and 211-a)

4 Ibid., 330.
5 Хазим Шабановић, Турски извори за историју Бе

ограда I. Катастарски пописи Београда и околине 
1476–1566 (Београд: Историјски архив, 1964), XXVII–
XXVIII. Кала је означавала већу тврђаву, саграђену 

од тврдог материјала, с кулама, бастионима и ози-
даним бедемима. Шехер је подразумевао веће, от-
ворено градско место, насељено искључиво или 
претежно муслиманским становништвом.

6 Ibid., 269–283, 435–460.
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на саобраћајница, Цариградски друм. 
Шајкама низ Дунав и караванима из 
јадранских и јонских лука, у Београд су 
из европских градова стизале велике 
количине мануфактурних производа, 
а из Цариграда и преко Црног мора 
трговци су доносили мирисе, фине 
тканине, зачине, оружје, накит. Нала-
зећи се у средишту области са необич-
но развијеном трговином, Београд је 
био и велико тржиште житом. Иако је 
најважнија улога београдских трговаца 
у овом периоду била снабдевање тур-

ских поседа северно од Саве и Дуна-
ва, они су се, у мањем обиму, бавили и 
извозом домаћих производа. Њихови 
каравани, натоварени воском, кожа-
ма, вуном, вином, сушеном и сољеном 
рибом, спуштали су се све до јужних 
лука. Осим домаћих Срба, досељеника 
из Босне и Херцеговине, Дубровчана, 
Турака, Грка, Јевреја, Јермена, Мађара 
и Цигана, који су тада сачињавали ње-
гово стално становништво, у Београд 
су са својом робом долазили и Арапи, 
Персијанци, Татари и многи други тр-

Слика 3. Заставица на листу 1-а, почетак Јеванђеља по Матеју
Figure 3 Banner on fol. 1-a, beginning of Matthew’s Gospel
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говци са истока. Град је нагло мењао и 
свој изглед, добијајући одлике насеља 
оријенталног типа.7

У привредном животу Београда под 
Турцима у XVI и XVII веку, пре свега у 
трговини, велику, често и пресудну уло-
гу имали су Дубровчани. За хваљујући 
разгранатој мрежи својих колонија на 
пространом подручју у унутрашњо-
сти, али и својим пословним везама са 
свим важнијим лукама на Медитерану, 
они су постали значајна трговачка спо-
на између Османског царства и запад-
ноевропских држава. Дубровачка тр-

говина је достигла врху нац у условима 
јединственог царинског подручја, када 
је турска власт брисала све некада-
шње феудалне и државне међе. Овак-
во стање потпомагао је и чврст правни 
поредак који је владао у Царству током 
првих деценија турске власти на Бал-
канском полуострву, омогућавајући да 
привилегије које је Висока порта доде-
лила Дубровачкој републици буду по-
штоване.8

Иако је Дубровчана у Београду било 
још од времена деспота Стефана Ла-
заревића, када је град био престоница 

Слика 4. Заставица на листу 159-а, почетак Јеванђеља по Јовану
Figure 4 Banner on fol. 159-a, beginning of John’s Gospel

7 Радован Самарџић, „Дубровчани у Београду“, Го
дишњак Музеја града Београда II (1955): 48–49, у 

даљем тексту (Самарџић, „Дубровчани“).
8 Ibid., 50–51.



111

БЕОГРАДСКО ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉЕ ИЗ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Српске деспотовине (1403–1427), они 
су се из њега повукли у време крвавих 
угарско-турских сукоба (1440. и 1456). 
Приликом турске опсаде Београда 
1521. године, од султана су добили 
фер ман којим је плаћање царина било 
ре гулисано на по њих веома повољан 
начин.9

Дубровчани се нису вратили одмах 
по турском освајању „Капије Балкана” 
и „Града светих борби“. У то време њи-
хову трговину су одржавали путујући 
трговци, који би са робом полазили из 

Дубровника или, још чешће, из дубро-
вачких насеобина широм Балканског 
полуострва. Чести су били и прела сци 
Дубровчана из Смедерева, када би им 
прилике то дозвољавале. Ипак, тек на-
кон турског освајања Будима 1541. го-
дине, дубровачки трговци се у већем 
броју досељавају у Београд.10

Према подацима из сачуване ар-
хивске грађе, историја дубровачке ко-
лоније у Београду почиње две деценије 
пре штампања Београдског четвороје
ванђеља, 1532, док је прво друштво 

Слика 5. Заставица на листу 62-а
Figure 5 Banner on fol. 62-a

9 Тома Поповић, Турска и Дубровник у ХVI веку (Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1973), 124–127, у 
даљем тексту (Поповић, Турска и Дубровник).

10 Богумил Храбак, „Дубровачки трговци у Београду 
под Турцима 1521–1551. године“, Годишњак града 
Београда XIII (1966): 29–31.
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дубровачких трговаца основано 31. 
ок тобра 1536. године.11 Њихова ко-
лонија се налазила у предграђу које 
се спуштало према Дунаву, у близини 
великог безистана и главне чаршије, 
односно у трговачком средишту гра-
да. Била је територијално заокружена 
и јединствена, сабрана око једног ма-
лог трга, називаног понекад дубровач-
ком, хришћанском или латинском чар-
шијом.12

Од пада Српске деспотовине под 
турску власт 1459. и смрти патријарха 
Арсенија II (око 1463), па све до обна-
вљања Пећке патријаршије 1557. годи-
не, Српска православна црква се на-
лазила у једном од најтежих ра здобља 
своје историје. Тешке околности иско-
ристили су суседи, охридски архи-
епископи, који су под своју духовну 
власт постепено подвели већину епар-
хија Пећке патријаршије. Овај период 

Слика 6. Заставица на листу 3-а
Figure 6 Banner on fol. 3-a

11 Јорјо Тадић, Дубровачка архивска грађа о Београду I 
(1521–1571) (Београд: ИОНО града Београда, 1950), 
3–4, 9–10, у даљем тексту (Тадић, Дубровачка архив
ска грађа).

12 Самарџић, „Дубровчани“, 53, 55. 
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је свакако обележен борбом српског 
свештенства за oсамостаљење српске у 
односу на грчку цркву.13

Турци су тек 1557. године дозволили 
обнављање Пећке патријаршије, чему је 
допринела чињеница да су Срби имали 
значајну улогу у њиховим освајањи-
ма у јужној Угарској, пре свега прили-
ком похода у Банат 1551–1552. године, 
који је предводио тадашњи беглер-бег 
Румелије, Мехмед-паша Соколовић. 
Великог удела у обнови имао је и сам 
Мехмед-паша, тада већ трећи везир 
Високе порте. За првог патријарха об-
новљене Пећке патријаршије изабран 
је Мехмед-пашин рођак Макарије Со-
коловић (1557–1571), а сама Патријар-
шија је постала не само духовна него 
у великој мери и политичка организа-
ција српског народа.14

Преко бројних епископа, свештени-
ка и монаха, Пећка патријаршија је 
оку пљала и заступала Србе расуте на 
про страном подручју Османског цар-
ства, наставивши при том широку 
кул турну делатност и неговање срп-
ске средњовековне традиције. После 
турског осва јања Баната, већина Срба 
се нашла у саставу Царства, тако да се 
територија под духовном влашћу Пећ-
ке патријаршије простирала од зетског 
приморја, преко Скадра, Тетова, Ско-
пља, Велеса и Штипа на југу, до Комо-

рана на северу и, преко Ћустендила, 
Рилског манастира и Самокова, до ре-
ке Искре на југоистоку. Обухватала је 
и Зету, Босну, Херцеговину и подручја 
на којима су живели Срби у Далмацији, 
Хрватској, Славонији и Угарској. Са-
чињавало ју је више од 40 митрополија 
и епархија. Пећки патријарси су носи-
ли титулу патријарх „свим Србима и 
Бугарима и западног Приморја и се-
верних страна“.15 Убрзо по обнављању 
Патријаршије започета је и обнова ра-
зрушених, а потом и изградња нових 
цркава и манастира, посебно на Косо-
ву и Метохији и у Овчарско-кабларској 
клисури. Утврђено је да је у том пери-
оду обновљено или сазидано више од 
стотину цркава и манастира.16

Обнављању Пећке патријаршије 
прет ходило је више од пола века иску-
ства у штампању књига на српско-
словенском језику. Прву српску штам-
парију, односно другу у ћириличном 
штампарству уопште, основао је на Це-
тињу 1493. године зетски војвода Ђу-
рађ Црнојевић (1490–1496), са опре-
мом допремљеном из Венеције, тада 
водећег штампарског центра Европе. 
Радила је иза зидина цетињског мана-
стира до 1496. године, када је њен даљи 
рад прекинут турском најездом. Након 
тога, на штампање српскословенских 
књига чекало се више од двадесет го-

13 Радован Самарџић, „Српска православна црква 
у XVI и XVII веку“, у Историја српског народа III/2. 
Срби под туђинском влашћу 1537–1699, ур. Радо-
ван Самарџић (Београд: Српска књижевна задруга, 
1993), 14–15, у даљем тексту (Самарџић, „Српска 
православна црква“). Ђоко Слијепчевић, Историја 
Српске православне цркве I. Од покрштавања Срба 
до краја ХVIII века (Диселдорф: Српска православ-

на епархија за Западну Европу, 1978), 319, у даљем 
тексту (Слијепчевић, Историја).

14 Самарџић, „Српска православна црква“, 45–46; 
Слијепчевић, Историја, 339–340.

15 Самарџић, „Српска православна црква“, 56–59; 
Слијепчевић, Историја, 332–335.

16 Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću: 1459–1804. 
(Beograd: Srpski geneaološki centar, 2007), 86–87.
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дина. На иницијативу Божидара Го-
ра жданина, 1519. године основана је 
штам парија у манастиру Светог Ђорђа 
код Горажда, са опремом која је и овог 
пута донета из Венеције. Радила је до 
1523. године.17

Готово истовремено с гораждан-
ском, у Венецији је 1519. године Под-
гори чанин Божидар Вуковић основао 
најдуговечнију српскословенску штам-
парију. У њој су, с већим прекидима у 
раду и променама власника, штампане 
српскословенске књиге све до 1597. 
године. Вуковићеву штампарију је oко 
1569. године преузео которски власте-
лин Јеролим Загуровић, зет војводе 
Ђурђа Црнојевића, који ју је водио до 
своје смрти, 1572. године. Након 1597, 
у Венецији је изашла само још једна 
књига на српскословенском језику, а 
издао је Млечанин Бартол Ђинами тек 
1638. године. Истовремено, али у неу-
поредиво тежим условима, у српским 
земљама су штампарије осниване у ма-
настирима. Оне су се под теретом не-
маштине и притиском турске власти 
брзо гасиле. Књиге су штампане у Руј-
ну (1536/1537), Грачаници (1538/1539), 
Милешеви (1544–1546. и 1557) и Мрк-
шиној цркви (1562–1566). Осим њих, 
основане су и две штампарије у градо-
вима, у световним срединама, у Бео-
граду (1552) и Скадру (1563).18

Занимљиво је да Пећка патријаршија 
није основала ниједну штампарију, ако 
се изузме усамљен и скроман поку-
шај обнове милешевске штампарије 
1557. године. Очигледно је да је уме сто 
штампи, која је била исувише скупа, 
велики подстицај даван преписивач-
кој делатности. У том периоду је на-
рочито развијана активност путујућих 
писара.19 Тако се испоставило да су 
две књиге које је у Мркшиној цркви 
издао штампар Београдског четвороје
ванђеља, јеромонах Мардарије, биле 
задуго и последње које су штампане у 
српским земљама. Проћи ће скоро три 
века до наставка штампања књига на 
српском тлу, овог пута у Кнежевини 
Србији, 1831. године.

Све што се поуздано зна о Београд
ском четворојеванђељу, околностима 
под којима је издато, издавачима, 
штам пару, времену и месту штампања 
може се прочитати у поговору и коло-
фону, који обухватају последња два 
листа у књизи (210-б и 211-а) (сл. 2). 
Поговор је писан у традиционалној 
фор ми записа у рукописним црквеним 
књигама. Након уобичајеног, општег 
теолошког увода, унети су конкретни 
подаци о свим учесницима у издавању 
ове књиге. Колофон, као завршни за-
пис, садржи импресум и датацију.20 Из 
поговора се сазнаје да је најстарију бе-

17 Митар Пешикан, „Лексикон српскословенског 
штампарства“, у Пет векова српског штампарства 
1494–1994: раздобље српскословенске штампе: ХV–
XVII век, прир. Митар Пешикан, Катарина Мано-Зи-
си и Миљко Ковачевић (Београд: Српска академија 
наука и уметности и Народна библиотека Србије; 
Нови Сад: Матица српска, 1994), 214, 216, у даљем 
тексту (Пешикан, „Лексикон“).

18 Ibid., 214–216.

19 Мирослав Пантић, „Два последња века старе срп-
ске књижевности“, у Историја српског народа III/2. 
Срби под туђинском влашћу 1537–1699, ур. Радо-
ван Самарџић (Београд: Српска књижевна задруга, 
1993), 125.

20 Катарина Мано-Зиси, „Београдско четворојеван-
ђеље 1552“, у Београдско четворојеванђеље 1552, 
фототипско издање, прир. Катарина Мано-Зиси 
(Београд: Народна библиотека Србије, 2000), III, у 
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оградску штампарију у својој кући 
осно вао кнез Радиша Дмитровић, за 
кога се на истом месту каже: „Због 
тога, ја, Христов слуга, Радиша Дмит-
ровић, настојах, испуњен Светим Ду-
хом и љубављу према божанским црк-
вама, да напишем ову душеспасну књи-
гу.“ Дмитровић, како стоји у наставку 
текста, није штедео од свог имања док 
није излио штампарска слова, што је 

вероватно урађено у самом Београду.21 
Међутим, он није стигао да заврши за-
почету књигу пошто је у међувремену 
умро.22

О кнезу Радиши Дмитровићу нема 
других познатих података. Постоји 
прет поставка да је могао бити у род-
бинској вези с трговачком породицом 
Дубровчана који су се населили у Бе-
ограду, а чије је презиме било Дими-

Слика 7. Заставица на листу 99-а
Figure 7 Banner on fol. 99-a

даљем тексту (Мано-Зиси, „Београдско четвороје-
ванђеље“).

21 Љубомир Стојановић, Старе српске штампарије 
(Београд: Српски књижевни гласник, 1902), 34.

22 На основу хералдичких знакова, Дејан Медаковић 
је претпостављао да је до смрти кнеза Радише 

Дмитровића завршено штампање прва три је-
ванђеља, а под Тројаном Гундулићем четврто, Је
ванђеље по Јовану. Дејан Медаковић, Графика срп–
ских штампаних књига XV–XVII века (Београд: Срп-
ска академија наука, 1958), 54–55, у даљем тексту 
(Медаковић, Графика).     
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тровић.23 Један документ, датиран 30. 
октобра 1554, помиње београдског 
трговца, Дубровчанина Луку В. Дими-
тровића, који је од извесног трговца из 
Анконе откупио 200 књига литургија, 
штампаних у Венецији српским сло-
вима и језиком, по цени од 1,5 шкуде 
по књизи.24 Занимљив је податак да је 
Пера, сестра Тројана Гундулића, 26. 
јуна 1556. тужила суду Луку Димитро-
вића пошто је узео 102 талира и 23 ду-
ката из заоставштине њеног брата.25 То 
говори да су Гундулић и Димитровић 
били у некој врсти пословног односа, 
можда око трговине књигама.

Према другој тврдњи, Радиша Дмит-
ровић је пореклом био из Херцегови-
не и имао је титулу „земаљског кнеза“ 
кнежине јеромонаха Мардарија. Могао 
је бити један од оних српских кнезова у 
турској служби који су, захваљујући из-
весним привилегијама, забележени као 
ктитори појединих задужбина, нарочи-
то у Херцеговини.26 Уколико се пажљи-
во прочита текст поговора Београдског 
четворојеванђеља може се закључити 
да је Дмитровић и своју штампарију 
схватио као задужбину. Остао је забе-
лежен податак да се дубровачко Вели-

ко веће 18. априла 1499. жалило Ахмед-
паши (Стефану) Херцеговићу на изве-
сног Живана Дмитровића, вероватно 
амалдара, закупца рудника сребра или 
ковнице новца, који је у Херцеговини 
злостављао дубровачке трговце. Иако 
су Дубровчани тражили његово стро-
го кажњавање, он се потурчивањем 
осло бодио могуће казне, али га је Ви-
сока порта преместила у Анадолију.27 
И поред свега наведеног, порекло кне-
за Радише Дмитровића и његове везе 
с трговачком колонијом Дубровчана у 
Београду остају непознати.28

Његов подухват преузео је Тројан 
Гундулић „из великог града Дубров-
ника“. Тројан је био ванбрачни син ду-
бровачког племића Федерика И. Гун-
дулића и пучанке Томуше, вероватно 
служавке у његовој кући. По занимању 
берберин, био је насељен у београдској 
трговачкој колонији Дубровчана. Тре-
ба нагласити да су у то време у дубро-
вачком друштву бербери имали виши 
ранг него касније, када су им одузе-
те хируршке компетенције. Федерик 
Гундулић, кнез Ластова, није имао по-
томства осим тројице ванбрачних си-
нова, од којих је Тројан био најмлађи. 

23 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, VII.
24 Тадић, Дубровачка архивска грађа, 66–67.
25 Ibid., 177–178.
26 Ђорђе Сп. Радојичић, „Четворојеванђеље из 1552. 

године. Прва књига штампана у Београду“, Гласник 
Народне библиотеке 1–2 (1940): XIII, у даљем тексту 
(Радојичић, „Четворојеванђеље“); Самарџић, „Дуб-
ровчани“, 90.

27 Поповић, Турска и Дубровник, 29–30.
28 Дејан Медаковић је сматрао да је кнез Радиша 

Дмитровић могао бити син влашког логофета Дими-
трија, односно Дмитра Љубавића, унука Божидара 
Горажданина. Он је пренео штампарију из Горажда 
у Трговиште, престоницу Влашке, у коме су између 

1545. и 1550. године штампане књиге средњобу-
гарском редакцијом старословенског језика. Ако 
се узме као тачна раније наведена Медаковићева 
претпоставка да су за време Дмитровићевог жи-
вота штампана прва три јеванђеља, на застави-
цама које означавају њихове почетке приказан је 
хералдички знак Влашке, који је употребљавао и 
логофет Димитрије у свом издању. На почетку по-
следњег, Јеванђеља по Јовану, постоји скоро ис-
товетна заставица као и на претходним, само без 
хералдичког знака Влашке. Медаковић је сматрао 
да је она намерно уклоњена из дрворезног клишеа 
по налогу Тројана Гундулића, који је тада преузео 
штампање књиге. Медаковић, Графика, 54–55.
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Своје имање у Конавлима, виноград 
и сва покретна добра, на самрти, 20. 
септембра 1519, завештао је њима, али 
не и племићку титулу. Браћа су имала 
и једну кућу у Дубровнику, од које су 
убирала најамнину. Тројан је одрастао 
у Дубровнику уз старијег брата Матеја, 
који је био свештеник. Као дечак, 1523. 
године је ступио на занат код дуброва-
чког берберина Миха Ивановића. По-
ставши самостални мајстор, почео је 
да се бави трговином. Тако је 7. децем-
бра 1529. за свог заступника именовао 
Јунија Тудизевића.29 На основу овог по-
датка може се претпоставити да Гунду-
лић већ тада није живео у Дубровнику. 
Не зна се поуздано када је дошао у Бе-
оград, али је становник дубровачке тр-
говачке колоније у граду постао свака-
ко знатно пре 1552. године. У Београду 
је временом стекао завидан иметак. 
Сачувана архивска грађа показује да се 
Тројан Гундулић бавио трговином књи-
гама и да је стога, у тадашњим окол-
ностима, био предодређен да постане 
и њихов творац.30

У делу поговора Београдског четво
ројеванђеља у коме се говори о Тројану 
Гундулићу, наводи се да је после смрти 
кнеза Радише Дмитровића био „понуж-
ден“, те је штампарију пренео у своју 
кућу, да није штедео од свог имања, 
нити је дао телу одмора док књигу ни-
је завршио. Међутим, те шко се може 
претпоставити да се овог посла при-
хватио из неких других ра злога осим 
трговачких. Мотиви свакако нису били 
ни верски ни национални, пошто је 

Гундулић, као и сваки грађанин Дубро-
вачке републике, био римокатоличке 
вероисповести. Мо жда је проценио да 
постоји потражња за црквеним књи-
гама, чија би му продаја донела добру 
зараду, и да се стога исплатило довр-
шење дела које је започео кнез Радиша 
Дмитровић. Тако је прва београдска 
штампарија, у почетку замишљена као 
задужбина, добила карактер трговач-
ког подухвата. Вероватно је покренута 
с намером да задовољи знатне потре-
бе за богослужбеним књигама, и то у 
Београду, средишту пространих срп-
ских области, далеко од других штам-
парија у којима су издаване ћириличне 
књиге. Треба нагласити да је до тада 
било штампано само једно четвороје-
ванђеље на српскословенском језику, 

Слика 8. Иницијал „О“ на листу 8-а
Figure 8 Initial “O” on fol. 8-a

29 Самарџић, „Дубровчани“, 87, 90; Тадић, Дубровачка 
архивска грађа, 167–172.

30 Медаковић, Графика, 36; Тадић, Дубровачка архив
ска грађа, 181–182.
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у манастиру Рујну, 1537. године, по 
свој прилици и оно у малом тиражу. 
Занимљива је околност да београдска 
штампарија није настала под окриљем 
Српске православне цркве, у манасти-
ру, већ у граду, у световној средини.31

Тројан Гундулић је највероватније 
умро у Београду 1554. или почетком 
1555. године, без ближе родбине. Ин-
вентар предмета који су се нашли у ње-
говом стану и радњи састављен је изгле-
да тек 21. јануара 1563. Осим обимног 
берберског прибора, у заоставштини 
су пронађени и скупоцени намештај и 
оружје, сребрно посуђе, три благајне, 
две касете, златан накит, драго камење 
и стотине златника. Том приликом је 
пописан и велики број књига, 59 при-
мерака јеванђеља штампаног српском 
ћирилицом (libri serviani evangieli), 39 
примерака јеванђеља (libri evangieli) 
без напомене на ком су језику или пи-
сму штампани, затим десет примерака 
октоиха (octotani libri), шест примера-
ка празничних минеја (libri minori), че-
тири молитвеника (molitavnizi) и три 
мала молитвеника (libri officii picholi).32

У упутству којим је Тројанова се стра 
Пера 4. маја 1556. наложила Миху Ива-
новићу, лојару, да као њен опуномоће-
ник уреди заоставштину њеног брата, 
између осталог пише: „Како се налази 
извесна количина ћириличних књи-
га које су припадале Тројану, а које су 

штампане и вреде 200 и више дуката, 
настојте да их продате за 200 али не и 
за мање дуката“.33 Изгледа да је Ива-
новић у међувремену преварио Перу, 
пошто је она против њега поднела 
неколико тужби због лажних рачуна. 
Тако је у тужби од 17. јула 1564, између 
оста лог, споменула и „dui pali di ferro 
da stampa grande“.34 Под тим су се сва-
како подразумевале неке штампарске 
справе, за које нема поузданих подата-

Слика 9. Предња корица
Figure 9 Front cover

31 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, XII.
32 Frano Kesterčanek, „Inventar prvog beogradskog 

tiskara Trojana Gundulića“, Anali Historijskog instituta 
I (1952): 200–201, 203. Дејан Медаковић је сматрао 
да је реч о 59 примерака Београдског четвороје
ванђеља, а да су оних 39 јеванђеља заправо при-
мерци Четворојеванђеља које је јеромонах Мар-
дарије штампао у Мркшиној цркви 1562. године. 

Остале књиге су вероватно издања израђена у 
млетачкој штампарији Божидара Вуковића: Минеја 
празничног из 1538, Октоиха петогласника из 1537, 
Молитвеника из око 1539. и Зборника за путнике 
из 1536. године. Медаковић, Графика, 36.

33 Тадић, Дубровачка архивска грађа, 176.
34 Ibid., 183.   
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ка где су и код кога на крају завршиле. 
Наведена сведочанства само доказују 
да Тројан Гундулић очигледно није слу-
чајно преузео штампарију кнеза Ради-
ше Дмитровића и да је имао приличног 
искуства са књигама и њиховом про-
дајом.

Трећа личност која се помиње у по-
говору Београдског четворојеванђеља 
је „грешни, много окајани и последњи 
међу иноцима, јеромонах Мардарије 
из манастира званог Мркшина црква, 
који је близу Црне Горе“. Он наводи 
да је радио „по заповести господина 
Тројана Гундулића“, док кнеза Радишу 
Дмитровића и не помиње. Стога се 
може претпоставити да је штампање 
Београдског четворојеванђеља Гунду-
лић поверио јеромонаху Мардарију 
после Дмитровићеве смрти. Не зна 
се поуздано где је јеромонах Марда-
рије овладао штампарском вештином. 
Постоји претпоставка да је занат учио у 
првој милешевској штампарији између 
1544. и 1546. године.35 Колико је позна-
то, Београдско четворојеванђеље је ње-
гово прво и најуспелије дело. Ка сније 
је у Мркшиној цркви покренуо по-
следњу српскословенску штампарију 
на српском тлу. У њој је 24. јуна 1562. 
штампао још једно Четворојеванђеље, 
а 1. септембра 1566. Цветни триод. 
У поговорима тих књига оста вио је 
нешто више података о себи. Тако из 
поговора Четворојеванђеља сазнаје-
мо да је родом био из неког ме ста на 
реци Дрини („отачаством од реке Дри-
не“). Вероватно је умро убрзо након 

штампања Цветног триода, пошто у 
поговору говори о старости и блиској 
смрти и жали се да књигу завршавају 
у великој нужди и тузи.36 Први бео-
градски штампар, јеромонах Марда-
рије, Србин из Подриња, истовремено 
је био и последњи истакнути мајстор 
старог српског штампарства. О Мрк-
шиној цркви се зна поуздано само да је 
била посвећена Вазнесењу Господњем 
и да се налазила у југозападној Србији, 
у околини Косјерића или Ваљева, на 

Слика 10. Задња корица
Figure 10 Back cover

35 Ђорђе Сп. Радојичић, „Јеромонах Мардарије од Мрк-
шине цркве“, Просветни гласник 6–7 (1942): 278.

36 Пешикан, „Лексикон“, 139–140. 
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територији под духовном влашћу Сме-
деревске митрополије.37

Јеромонах Мардарије је руководио 
целокупним послом штампања Бео град 
ског четворојеванђеља. Његово учешће 
у штампању књиге било је много сло-
женије него што се подразумева под 
уопштеним термином штампар. У исто 
време био је и редактор, технички 
уредник, приређивач и коректор свог 
издања. Техничке послове самог штам-
пања обављали су други радници, којих 
је било више. То правило је важило за 
све штампаре у старим српским штам-
паријама.38

Према наводима из колофона, Бео
градско четворојеванђеље је заврше-
но 4. августа 1552. (година је означе-
на бројевима на византијски начин 
– 7060). „Тада је источним земљама 
владао велики амир султан Сулејман“; 
наравно, у питању је Сулејман II Вели-
чанствени. То је уједно била и једина 
књига штампана у београдској штам-
парији.

Узори Београдског четворојеван ђе
ља јесу рукописна јеванђеља. Међутим, 
не зна се којим се предлошком служио 
јеромонах Мардарије за непосредно 
преношење текста. На први поглед се 

уочава сличност слова и ликовних ре-
шења из Београдског четворојеванђе
ља са онима у Влашком четворојеванђе
љу, које је, средњобугарском редак-
цијом старословенског језика, 1512. 
го дине у Трговишту штампао „Христов 
слуга свештеноинок“ Макарије. У њему 
се на четири места (листови: 1-а, 6-а, 
65-а, 102-а) појављује и хералдички 
знак Влашке – врана која стоји између 
два стилизована дрвета и кљуном при-
држава усправни крст. Утврђено је да 
су оба четворојеванђеља, као и Рујан
ско, своје узоре нашла у издањима прве 
српске штампарије на Цетињу. Наиме, 
цетињски штампар, јеромонах Мака-
рије, прешао је из Зете у Влашку и, по 
налогу влашког војводе Радула IV Бе-
сарабе (1495–1508), у Трговишту је 
осно вао штампарију, која је радила 
изме ђу 1507. и 1512. године.39 Изгледа 
да је јеромонах Макарије око 1495. на 
Цети њу припремио једно четвороје-
ванђеље, али се не зна поуздано да ли 
га је и штампао пошто до сада није са-
чуван ниједан лист. Уколико је постоја-
ло, оно је могло да му послужи као 
предложак за израду Влашког четво
ројеванђеља, што би значило да је 
постало узор и за оба поменута каснија 

37 Није утврђено где се тачно налазила Мркшина 
црква. Према једној претпоставци, у питању је био 
манастир у Ужичком округу, у Црногорском срезу, у 
атару села Косјерић, на реци Скрапежу, у подножју 
брда Црна Гора. Луко Зоре, „Дубровчанин Тројан 
Гундулић, просвјетитељ српски“, Срђ I (1902): 896. С 
друге стране, постоји и претпоставка да се мана-
стир налазио у ваљевском крају, у селу Памбуко-
вици, на речици Мршинцу. Олга Зиројевић, Цркве 
и манастири на подручју Пећке патријаршије до 
1683. године (Београд: Историјски институт и На-
родна књига, 1984), 137.

38 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, XII.
39 Вероватно је на довођење Макарија и оснивање 

штампарије у Трговишту утицао тадашњи влашки 
митрополит Максим (1507–1509), касније београд-
ски митрополит (1513–1516). Он је пре монаштва, 
као Ђорђе Бранковић, син последњег српског дес-
пота Стефана (1458–1459), био титуларни српски 
деспот у Угарској (1486–1496). Сима Ћирковић, „По-
следњи Бранковићи“, у Историја српског народа II. 
Доба борби за очување и обнову државе (1371–1537), 
ур. Јованка Калић (Београд: Српска књижевна за-
друга, 1982), 461.
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четворојеванђеља, Рујанско и Београд–
ско.40

Београдско четворојеванђеље из Му-
зеја града Београда је 1946. године 
отку пљено од др Алексе Ивића,41 из 
његове приватне библиотеке, за суму 
од 8.000 динара. Заведено је под инвен-
тарским бројем И1 1196 у Одсеку за 
исто рију Београда од 1521. до 1918. го-
дине. Колико је до сада познато, сачу-
вано је четрдесетак примерака Бео
градског четворојеванђеља, али је ре-
тко који потпун,42 као што је то случај 
са оним из Музеја града Београда. У 
Београду се чува још 13 примерака. 
Шест се налази у Музеју Српске право-
славне цркве, три су у Народној библи-
отеци Србије,43 два у Архиву Српске 
академије наука и уметности и по један 
у Универзитетској библиотеци „Свето-
зар Марковић“ и Библиотеци града Бе-

Слика 11. Први запис (лист 209-б)
Figure 11 The first inscription (fol. 209-b)

40 О овој теми видети Владимир Вукашиновић, „Тро-
пар трећег гласа у литургијама рукописног Слу-
жабника из XVI века (Nо 80) из библиотеке манасти-
ра Пећке патријаршије“, у Научни скуп Манастир 
Каленић – у сусрет шестој стогодишњици, Каленић 
5–6. октобар 2008. године, ур. Јованка Калић (Бео-
град: Српска академија наука и уметности; Кра-
гујевац: Епархија шумадијска, 2009), 196–198; Мано-
Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, VII, XV–ХVII; 
Медаковић, Графика, 163–164, 172–174; Пешикан, 
„Лексикон“, 75–76, 137–139, 208–210, 212–213; 
Радојичић, „Четворојеванђеље“, XVI–XVII, XIX; Лазар 
Чурчић, „Видови и огранци раног словенског штам-
парства“, у Пет векова српског штампарства 1494–
1994: раздобље српскословенске штампе: ХV–XVII 
век, прир. Митар Пешикан, Катарина Мано-Зиси и 
Миљко Ковачевић (Београд: Српска академија нау-
ка и уметности и Народна библиотека Србије; Нови 
Сад: Матица српска, 1994), 19–20, у даљем тексту 
(Чурчић, „Видови и огранци“).

41 Алекса Ивић (1881, Буђановци код Руме – 1948, 
Београд). Гимназију је завршио у Новом Саду 1901. 
године. На Бечком универзитету је студирао слави-
стику и историју, код Ватрослава Јагића и Констан-

тина Јиречека. Докторирао је 1905. године. Када је 
1910. изабран за посланика у Хрватском сабору, 
преселио се у Загреб, где је од 1912. године радио 
као службеник у Земаљском архиву. Након Првог 
светског рата прешао је у Суботицу, где је прили-
ком оснивања Правног факултета 1920. изабран за 
ванредног, а 1924. године за редовног професора 
дипломатске и политичке историје. Почетак Другог 
светског рата га је нагнао у избеглиштво, најпре 
у Руму, затим у Београд, у којем је остао до краја 
живота. Комунистичке власти су га 1945. године 
пензионисале. Ивић се бавио свим периодима и 
деловима српске историје. Његов највећи допри-
нос српској историографији је у обради и објављи-
вању великог броја извора. Сима Ћирковић, „Ивић 
Алекса“, у Енциклопедија српске историографије, 
прир. Сима Ћирковић и Раде Михаљчић (Београд: 
Knowledge, 1997), 395.

42 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, XVII.
43 Ђорђе Сп. Радојичић је навео податак да је пред 

Други светски рат Народна библиотека поседовала 
пет примерака Београдског четворојеванђеља, као 
и два одломка. Радојичић, „Четворојеванђеље“, XIX. 
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ограда. Одлуком Народне скупштине 
Републике Србије од 11. априла 2000, у 
Регистар културних добара од изузет-
ног значаја унете су старе и ретке књи-
ге наведене на „Листи старе и ретке 
књиге од изузетног значаја“ од редног 
броја 1. до 404. На поменутој „Листи“, 
Београдско четворојеванђеље из Му-
зеја града Београда заведено је под 
редним бројем 365.44

Примерак Београдског четвороје ван 
ђеља који се налази у Музеју града Бео -

града је потпун, садржи комплетан 
текст на 211 листова (19,5 х 28,5 cm) и 
један је од најбоље очуваних. Штампан 
је на папиру, у фолио формату, круп-
ним ћириличним словима на српско-
словенском књижевном језику, двобој-
ном, црвено-црном штампом, с очи-
гледном намером да буде репрезен та-
тивна литургијска књига. У њему су 
у низу изложена четири канонска је-
ванђеља по Матеју, Марку, Луки и Јова-
ну. Јеванђеље је најзначајнија хришћан-
ска књига, у којој су испричани живот, 
учења и дела Исуса Христа, као и ње-
гово страдање и васкрсење. Испред 
сва ког јеванђеља налази се списак по-

Слика 12. Остала четири записа
Figure 12 The remaining four inscriptions

44  „Листа старе и ретке књиге од изузетног значаја“, 
Службени гласник Републике Србије, број 12, 14. ап-
рил 2000, 417–423.
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главља и предговор. Иза јеванђељских 
текстова, на последњих 25 страница, 
налазе се упутства о читању поједи-
них јеванђеља у току године, преглед 
васкрсних јеванђеља, месецослов од 1. 
септембра до 31. августа, попис зачела 
јеванђеља за разне потребе и службе 
појединим светитељима и упутство за 
читање васкрсних јеванђеља по гласо-
вима. Књига се закључује већ помену-
тим поговором и колофоном.45

Београдско четворојеванђељe садр-
жи осам заставица, које су (осим једне) 
рађене црно-бело, у дрворезу.46 Четири 
су истоветне с већ поменутим заста-
вицама из Влашког четворојеванђе
ља; орнамент се састоји од квадратног 
црног поља с густим белим препле-
том и средњим белим пољем у којем 
је хералдички знак Влашке (листови: 
1-а, 6-а, 65-а, 102-а; 11,5 x 9,7 cm) (сл. 
3). Заставица на листу 159-а (11,5 х 9,7 
cm) (сл. 4) је иста као претходне чети-
ри, осим што је са ње уклоњен херал-
дички знак Влашке, тако да је средње 
бело поље остало празно. Заставица 
на листу 62-а (13,3 х 7,7 cm) има орна-
мент ренесансног порекла, с мотивом 
вреже и маском (сл. 5). Већ је виђена у 
цетињском Октоиху првогласнику и 
Псалтиру штампаном у Горажду 1521. 
године. Заставица на листу 3-а (12,4 х 
11,6 cm) (сл. 6) такође потиче с Цетиња 

(Псалтир). Употребљена је у Влашком 
и Рујанском четворојеванђељу. Има 
облик великог квадрата и сложени 
преплет, при чему су у средишњем 
делу концентрични кругови испресе-
цани једнокраким крстовима. Застави-
ца на листу 99-а (12,7 х 6,2 cm) (сл. 7) 
је једина рађена црвено-бело и одступа 
у погледу утицаја. Она је у облику ара-
беске. Међутим, постоји и мишљење 
да се овај мотив често јављао на срп-
ским фрескама од XIII века (Сопоћани) 
и стога се може претпоставити да је и 
она настала угледањем на неке старије 
српске узоре.47

Значајну декоративну компоненту 
Београдског четворојеванђеља чине и 
многобројни иницијали.48 Иницијали 
„О“, „М“ и „В“49 штампани су по узо-
рима из цетињског Псалтира, док су 
иницијали „З“ и „П“50 истоветни онима 
из Влашког служабника из 1508. годи-
не. Осим ових ренесансних, код којих 
се у квадратним оквирима истичу бела 
слова у сплету гранчица (сл. 8), остали 
иницијали у Београдском четвороје
ванђељу су веома скромне израде и без 
орнамената. Они одговарају српским 
циноберским словима из XV и XVI 
века, преузетим из рукописних књига. 
Исто се може рећи и за слова која се 
јављају у натписима синопсиса и на по-
четку појединих јеванђеља. Постоје и 

45 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, XIV.
46 О заставицама у Београдском четворојеванђељу ви-

дети Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, 
XV–XVI; Медаковић, Графика, 163–164.

47 Медаковић, Графика, 164.
48 О иницијалима у Београдском четворојеванђељу 

видети Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, 
XIV; Медаковић, Графика, 80–81, 164; Пешикан, „Ле-
ксикон“, 212.

49 „О“: листови 1-а, 8-а, 62-а, 99-а и 122-а штампани су 
црно-бело, a 157-а и 178-б црвено-бело. „М“: лист 
97-б је штампан црно-бело. „В“: листови 8-б, 18-б, 
19-б и 29-а штампани су црно-бело, a 160-а црвено-
бело.

50 „З“: лист 65-а штампан је црно-бело. „П“: листови 
102-а и 209-а штампани су црно-бело, а 210-б црве-
но-бело.    
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иницијали састављени од преплета (98 
црвено-белих и три црно-бела), затим 
резани по узору на цртана слова, већи-
ном извијени и са завршецима у обли-
ку тачака и листова, као и једноставна 
дугачка слова различите висине, чији 
једини украс представљају местимична 
задебљања.

Слова су крупна, свечаног слога, 
чистог реза, стилски уједначена и те-

хнички дотерана, с већим проредом. 
Очигледно су рађена према добром ка-
лиграфском предлошку типа уставног 
писма. У тексту су примењене лигатуре 
и скраћенице, затим акцентуација и чи-
тав средњовековни систем надредних 
знакова. Морфологија слова одговара 
оновременој калиграфији рукописних 
књига.51 Отисци су неуједначеног ква-
литета, посебно они црвене боје.52 Цр-

Слика 13. Српски Свети Петар (Raitzisch St. Peter) на топографској карти Темишварског Баната, секција број 15. 
Josephinische Landesaufnahme, Wien 1769–1772.

Figure 13 Raitzisch St. Peter on the topographic map of the Banat of Temeswar, Section No. 15. Josephinische 
Landesaufnahme, Wien 1769–1772

51 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, XIV–XV.
52 Тадашњи начин штампања на дрвеним пресама 

није омогућавао подешавање јачине отиска. Због 
тога су штампари квасили хартију и отисцима 
давали јак притисак (друк). Услед тога су неки отис-

ци остајали суви и слабијег квалитета. Лазар Плав-
шић, Српске штампарије: од краја XV до половине 
XIX века (Београд: Удружење графичких предузећа 
Југославије, 1959), 57.
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вени текстови су штампани пре црних. 
Понеке стране имају унеколико укриво 
штампане текстове, и то чешће оне са 
црвеним текстом. На пуним странама 
има 24 реда, мада су неке и са 25 редо-
ва. Текст је читак и прегледан. Постоје 
извесна неуједначеност висине сло-
ва и непотпуно равнање у реду. Нема 
илустрација. На основу свега наведе-
ног може се тврдити да по квалитету 
штампе Београдско четворојеванђеље 
заузима високо место у старом срп-
ском штампарству.

Примерак из Музеја града Београда 
је укоричен у кожни повез с металним 
копчама (20,3 x 30,1 x 5,2 cm). Корице 
су урађене у златотиску. На предњој 
се налази велики централни медаљон 
испу њен флоралним орнаментима. У 
његовом средњем овалном пољу пред-
стављено је Распеће Христово, са ви-
соким крстом без подножника. Лево 
и десно од крста су Марија и Јован 
Богослов (сл. 9). На задњој корици је 
у великом централном медаљону при-
казан Силазак Светог духа на апосто-
ле (сл. 10). На обе корице се, у мањим 
троугластим угаоним композицијама 
извијеним према централном меда-
љону, налазе представе четворице је-
ванђелиста, Јована, Матеје, Марка и 
Луке. Корице су украшене флоралним 
мотивима (кринови) и орнаменталним 
тракама састављеним од преплета.53 

Књига је прекоричена пре 1946. годи-
не, када је донета у Музеј. На нови кож-
ни повез налепљени су делови старог, 
који је очигледно био веома оштећен. 
Том приликом су на почетак и на крај 
књиге унета два предлиста. На првом 
је печатом утиснуто: „Библиотека А. 
Ивића – Суботица“.

Оно што примерак Београдског че
творојеванђеља из Музеја града Бео-
града највише издваја од осталих и 
чини га још значајнијим јесу пет краћих, 
руком писаних записа. Они говоре о 
различитим особама и темама, што 
доводи до закључка да су им и аутори и 
време настанка потпуно различити. О 
личностима, околностима, местима и 
времену у ком су настали не зна се мно-
го више од оног што је унето у записе. 
Они намећу и једно потпуно ново поље 
истраживања, посвећено како претхо-
дним власницима тако и местима на 
којима се могао налазити овај приме-
рак Београдског четворојеванђеља пре 
него што је припао Музеју. Рукописни 
записи су на српскословенском језику, 
уз коришћење скраћеница и лигатура. 
У овом тексту је изнет њихов садржај у 
мери у којој је, услед оштећења, могао 
бити растумачен.

Први запис (лист 209-б) сведочи да 
се овај примерак Четворојеванђеља у 
неком периоду налазио у цркви Све-
тих апостола Петра и Павла у Араду:54 

53 На једном повезу се тешко могу пронаћи два 
потпуно иста украса. Украси су утискивани на 
влажну кожу, па су се услед њеног сушења њихови 
облици често кварили. Загорка Јанц, Кожни повези 
српске ћирилске књиге (Београд: Музеј примењене 
уметности, 1974), 48, у даљем тексту (Јанц, Кожни 
повези).

54 Српска православна црква Светих апостола Петра 

и Павла у Араду подигнута је у периоду између 
1698. и 1702. године, у време када је јенопољски, 
арадски и темишварски епископ био Исаија Ђако-
вић. Ктитор је био капетан Јован Поповић Текелија, 
командант Поморишке војне границе. И касније 
генерације породице Текелија су богато даривале 
поменуту цркву. Она је данас најстарије сачувано 
здање у Араду. Павле Станојевић, „Сређивање ар-
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„Ова књига, јеванђеље је у цркви Све-
тих апостола Петра и Павла у Араду. 
Ово јеванђеље је храма Арадскога“ (сл. 
11). Занимљив је податак да је Алекса 
Ивић око 1930. године био први нау-
чник који је озбиљније прегледао ар-
хивску грађу поменуте цркве.55

У другом запису (налепљен на лист 
211-б) се само бележи да је књига била 
у власништву извесног свештеника, 
чије се име не помиње: „Ова књига наз-
вана јеванђеље попа.“

Преостала три записа су налепљена 
на последњи предлист, који је уметнут 
када је књига прекоричена. Ти запи-
си су вероватно били на унутрашњој 
страни задње корице, одакле су током 
прекоричавања скинути и налепљени 
на предлист (сл. 12).

У трећем запису извесни Станоје бе-
лежи списак својих дужника, при чему 
дуговања изражава у аспрама (акчама) 
и грошевима. Пописано је десет ду-
жника. На крају записа Станоје наво-
ди да и он сам дугује извесном Марку 
хиљаду аспри: „Да се зна што је дуга 
оста ло Станојева, на Стојану Петро-
вићу 600 [вероватно аспри], на Боро-

вићу 103 аспре, Михаилу Кристaноши 
100 аспри, на Радулу Малом 30 [?] гро-
ша, на Михаилу 500 аспри, на Груици 
153 аспре, Наидану Константину шест 
[?] аспри, на [недостаје текст] Сремцу 
30 [?] гроша, на Живану Сремцу 600 
аспри, на Раићу 128 [?] аспри. Ја Ста-
ноје дужан Марку хиљаду аспри.“

Четврти запис настао је у месту 
Све ти Петар у Банату (сл. 13).56 Из 
њега сазнајемо да је овај примерак Че
тво ројеванђеља непознатом епископу 
(вероватно арадском, можда и теми-
шварском) даровао Марко Ђурошко: 
„У Сент Петру у Банату. ГЕ. [вероватно 
господину епископу] Ела. П: милошћу 
дарива Марко Ђурошко.“

У последњем, петом запису, свеште-
ник Живан Баица бележи да овај приме-
рак Четворојеванђеља припада њему: 
„Ово јеванђеље је попа Кир [?] Живана 
Баица. Да се зна како је дошло. [у пот-
пису] Поп Живан Баица.“ У питању је 
вероватно био врховни прота срем-
ски Живан Хајдаревић.57 Он се у ра-
зличитим приликама потписивао као 
Хајдаревић (Хаидаревич), Црногорац 
(Черногорац, Црногорачич) или Бајац 

хивске грађе у цркви Светог Петра и Павла у Араду 
и сумарни попис докумената“, Темишварски збор
ник 4 (2006): 144–145.

55 Ibid., 146.
56 У питању је данашња сеоска општина Велики Сем-

петар (Sanpetru Mare), у Тимишкој жупанији у ру-
мунском делу Баната. На топографској карти Те ми-
шварског Баната, секција број 15, из 1769–1772. го-
дине, издатој у едицији Josephinische Lande sauf na
hme, Wien 1763–1787, наведен је као Raitzisch St. 
Peter (Српски Свети Петар). У њему је тада, на повр-
шини од 3.904 јутра и 405 хватова, живело укупно 
509 породица. У Великом Семпетру и данас постоји 
српска православна црква посвећена Преносу мо-
штију светог Николе, саграђена 1779. године.

57 Живан Хајдаревић (око 1675, Бечкерек – 1751, 
Сремски Карловци). Око 1706. године је као све-
штеник из Баје прешао у Карловце. Прота је постао 
1711, а на пуномоћи за народну депутацију у Бечу 
1748. године потписао се као „начални прото-
пресвитер сремски“. Био је посланик на свим 
црквено-народним саборима од 1722. до 1748. го-
дине. Пред смрт се, под именом Петар, замонашио 
у манастиру Раковац на Фрушкој гори. Своју велику 
библиотеку је даровао манастирима и појединци-
ма. Радослав Грујић, „Хајдаревић Живан-Црного-
рац“, у Народна енциклопедија српскохрватско
словеначка IV. С–Ш, ур. Станоје Станојевић (Загреб: 
Библиографски завод, 1929), 772.
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(Баица, Банац), по угарском граду Баји. 
Хајдаревић се бавио и повезивањем 
књига и иза себе је оставио неколико 
веома лепо урађених повеза. Они су 
најчешће рађени у златотиску и били 
су украшени барокним орнаментима 
и иконографским композицијама.58 
На основу тога се може претпостави-
ти да је он сам и укоричио свој приме-
рак Београдског четворојеванђеља у 
Срем ским Карловцима, највероватније 
изме ђу 1709. и 1727. године, када се 
према записима може пратити његов 
повезивачки рад.59 Међутим, пошто се 
у овом запису Хајдаревић потписује 
само као поп, а не као протопоп или 
протопресвитер, може се претпоста-
вити да је повез настао пре 1711. годи-
не, дакле пре него што је Хајдаревић 
постао прота.

На крају, треба нагласити да је Бе-
оград био једини град на Балканском 
полуострву који је у XVI веку имао 
штампарију за књиге на српскосло-
венском језику, ако се изузме Скадар, 
где је настала као нека врста проши-
рене делатности Вуковићеве млета-
чке штампарије. Међутим, постоје и 
мишљења да је Скадар споран као ме-
сто штампања.60 Поред тога, на Балка-
ну су до тада постојале још само две 

штампарије у градовима уопште. Обе 
су штампале књиге на глагољици и обе 
су биле у приморју: у Сењу (1494–1496. 
и 1507–1508) и Ријеци (1530–1531).61 
Занимљив је податак да Дубровник, у 
којем су неговане писменост и књи-
жевност и чији су се трговци бавили 
продајом књига, а видимо и да су осни-
вали штампарије у другим градовима, 
у то време није имао своју штампарију. 
Са Београдским четворојеванђељем је 
заправо отпочело штампање књига у 
Београду, настављено тек по обнавља-
њу српске државности у XIX веку, у 
Кне жевини Србији, 1831. године.

Београдско четворојеванђеље из Му-
зеја града Београда је у последњих три-
десет година излагано у два наврата, 
и то у Конаку кнегиње Љубице, на из-
ложби Београд под Турцима 1521–1683, 
одржаној од 24. јула до 25. септембра 
1985, и на изложби Крст над ушћем, 
две хиљаде година хришћанства у 
Бео граду, од 26. децембра 2000. до 30. 
марта 2001. За Музеј града Београда је 
од непроцењиве важности што у свом 
богатом фонду поседује редак и вредан 
примерак прве књиге штампане у Бео-
граду, који је категорисан као културно 
добро од изузетног значаја.

58 Јанц, Кожни повези, 40.
59 О потписима и повезивачком раду Живана Хајда-

ревића видети Љубомир Стојановић, Стари срп–
ски записи и натписи II, III, V, VI (Београд и Сремски 
Карловци: Српска краљевска академија, 1903, 1905, 
1925, 1926), бр. 2197, 2222, 2223, 2332, 2497, 5756, 
7404, 10214.

60 Мано-Зиси, „Београдско четворојеванђеље“, XVII; 
Пешикан, „Лексикон“, 183.  

61 Чурчић, „Видови и огранци“, 13–15. Остаје и даље 
непознато где је 1483. године штампан Мисал на 
глагољици. То је била прва књига штампана неким 
словенским писмом и прва на старословенском је-
зику (у хрватској редакцији).
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THE BELGRADE BOOK OF THE FOUR GOSPELS  
FROM THE BELGRADE CITY MUSEUM

SUMMARY

In its rich collections, the Belgrade City Museum holds a valuable copy of the 
Belgrade Book of the Four Gospels, the first book printed in Belgrade in 1522. The 
first Belgrade printing house was established by Prince Radiša Dmitrović in the mid-
16th century. However, he did not live to complete the printing of the book because 
he died in the meantime. It has been hypothesized that Dmitrović could have been a 
relative of the family of merchants who moved from Dubrovnik to Belgrade and whose 
family name was Dimitrović. According to another hypothesis, he originated from 
Herzegovina and bore the title of the “Land Prince”.

Dmitrović’s endeavours were continued by Trojan Gundulić, an extramarital son 
of the Dubrovnik nobleman Federico Gundulić and the commoner Tomuša. He was 
a barber and lived in Belgrade, in the colony of merchants from Dubrovnik. Gundulić 
undertook to print the Belgrade Book of the Four Gospels for commercial reasons. His 
motives were certainly neither religious nor national since Gundulić, being a citizen of 
the Dubrovnik Republic, was a Roman Catholic. The first Belgrade printing house was 
probably established with the idea of meeting the considerable need for liturgical books 
in Belgrade, the centre of vast Serbian areas, far away from other printing houses that 
published Cyrillic books at that time. It is an interesting fact that the Belgrade printing 
house was not established under the auspices of the Serbian Orthodox Church, in a 
monastery, but was founded in the city, in a secular environment. Trojan Gundulić 
most probably died in Belgrade several years later, in 1554 or 1555, without close 
relatives. In the inventory of his belongings there are a large number of books.

The third person mentioned in the postface to the Belgrade Book of the Four Gospels 
is Hieromonk Mardarije of the monastery of Mrkšina Crkva. It is not known where he 
had acquired training in printing. As far as it is known, the Belgrade Book of the Four 
Gospels is his first and most accomplished work. He later established the last Serbo-
Slavic printing house in the Serbian territory in Mrkšina Crkva and it is there that he 
printed a Book of the Four Gospels in 1562 and a Festal Triodion in 1566. The first 
Belgrade printer, Hieromonk Mardarije was at the same time the last eminent master 
of old Serbian printing houses.

According to the information in the colophon, the printing of the Belgrade Book of 
the Four Gospels was completed on August 4, 1552. At the same time, it was the only 
book printed in the Belgrade printing house. It should be pointed out that Belgrade 
was the only city in the Balkan Peninsula with a printing house that could print books 
in the Serbo-Slavic language in the 16th century, with the exception of Skadar (Shkodër, 
Scutari), though it is disputable, according to some authors, whether such books were 
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printed in the latter city. Furthermore, there had been no more than two printing 
houses in the Balkan cities. Both printed books in the Glagolitic script and were located 
in Senj (1494–1496 and 1507–1508) and Rijeka (1530–1531). The printing activity in 
Belgrade began with the Belgrade Book of the Four Gospels, to be resumed only after 
the restoration of Serbia’s statehood in the Principality of Serbia, in 1831.

The copy of the Belgrade Book of the Four Gospels held by the Belgrade City 
Museum was purchased from Dr. Aleksa Ivić in 1946. It is held by the Department 
of Belgrade’s History between 1521 and 1918. The book contains the full text of the 
Gospels on 211 leaves and is one of the best preserved copies. It was printed in the 
Serbo-Slavic literary language on paper, in the folio format, with big Cyrillic letters 
in two colours – red and black. The book is bound in leather with metal fittings. The 
covers are gold-stamped. As far as it is known, there are about forty preserved copies 
of the Belgrade Book of the Four Gospels. However, not many of them are complete like 
the copy held by the Belgrade City Museum. By the Decision of the National Assembly 
of the Republic of Serbia of April 11, 2000, the Belgrade Book of the Four Gospels held 
by the Belgrade City Museum was inscribed into the Cultural Property Register as 
a cultural property of extraordinary importance. What makes this copy held by the 
Belgrade City Museum stand out among other copies and what adds to its importance 
are five short handwritten notes. They mention various people and topics, which leads 
to the conclusion that they were made by different authors at different times. These 
inscriptions open a new field of investigation concerning both previous owners and 
places where this copy of the Belgrade Book of the Four Gospels could have been held 
before it became part of the holdings of the Belgrade City Museum. The handwritten 
notes are in the Serbo-Slavic language and this paper deals with their content, in the 
extent to which it could be distinguished due to damages.

The first inscription says that this copy of the Book of the Four Gospels was held 
by the church of the Holy Apostles Peter and Paul in Arad for a certain period of time.

The second note merely informs us that the book was owned by a priest, whose 
name is not mentioned.

In the third inscription, a certain Stanoje noted down a list of his debtors, expressing 
the amount of debts in aspers (akçe) and groschen. Ten debtors are listed. At the end 
of the inscription, Stanoje noted down that he himself owed to a certain Marko 1,000 
aspers.

The fourth inscription was made in the Raitzisch St. Peter in Banat. It informs us 
that this copy of the Book of the Four Gospels was given as a present to an unknown 
bishop (probably the Bishop of Arad or the Bishop of Timişoara) by Marko Đuroško.

In the last, fifth inscription, the priest Živan Baica noted down that this copy of the 
Book of the Four Gospels belonged to him. The priest can probably be identified as the 
Protopriest Živan Hajdarević from Srem. Hajdarević also practiced bookbinding and 
there are several finely bound books that were left behind him. This indicates that he 
himself bound his copy of the Belgrade Book of the Four Gospels in Sremski Karlovci 
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(Karlowitz), probably between 1709 and 1727. Furthermore, in this inscription, 
Hajdarević was signed as a priest and it may be hypothesized that the book was bound 
before 1711, i.e. before he became a protopriest. 

The fact that it has in its rich collections a rare and valuable copy of the first book 
printed in Belgrade, listed as a cultural property of extraordinary importance, is of 
utmost significance for the Belgrade City Museum
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