
 

БУЂАНОВАЧКО ЈЕВАНЂЕЉЕ 

РУКОПИС ИЗ 1548. 

 електронска изложба  

 
Нови Сад, 24. мај 2020.  



У оквиру традиционалне изложбе  

Упознај једну књигу,  

 коју Библиотека Филозофског  факултета   

организује поводом  

Дана словенске писмености, 24. маја,  

ове године представљамо  

  Буђановачко јеванђеље, рукопис из 1548. године.  

   



Занимљиво је да се овом рукопису траг губи 

1962. године и од тада нико не зна где се он 

налази. 

Буђановачко јеванђеље ћете упознати 

захваљујући фотографијама рукописа и 

белешкама које је 1937. године направио 

проф. др Ђорђе Сп. Радојичић. 

 



 

БУЂАНОВАЧКО 

ЈЕВАНЂЕЉЕ 
РУКОПИС ИЗ 1548. 

 

Ауторке изложбе 

проф. др Светлана Томин и мр Наташа Белић 

 



 Буђановачко јеванђеље назив је рукописа који је преписао 

свештеник Вук у Срему, у селу Буђановци 1548. 

године. 

 Буђановачко јеванђеље је веома важан рукопис, јер 

садржи запис да је преписано са Четворојеванђеља 

штампаног на Цетињу. Од овог Четворојеванђеља, као 

што је познато, није остао сачуван ниједан лист.  

 Буђановачко јеванђеље јесте главни, мада не и једини, 

доказ да је ово Четворојеванђеље било штампано.  

 Због тога је постало део научне расправе о броју 

инкунабула (четири или пет?) објављених у овој, 

најстаријој јужнословенској ћирилској штампарији. 



 Огроман значај Буђановачког јеванђеља може да се 

изрази у једној реченици:  

 

    „Да није нађен тај препис са записом о ‘изводу од 

форми Црнојевића от сложенија Макаријева’, не би се 

знало да је  у Штампарији Црнојевића штампано и 

Четворојеванђеље”. 

  

 Ђорђе Сп. Радојичић, Поводом једног чланка о старим 

српским штампаријама, Српски књижевни гласник, књ. LX, св. 3, 

Београд, 1940, стр. 214–215. 

 

 



Историјат 

 Буђановачко јеванђеље у науци је познато од 1937. године. До 

тада се налазило у власништву jeднoг свeштeникa из 

oкoлинe Винкoвaцa.  

 Тома Максимовић, индустријалац и директор фабрике 

Бата у Борову, купио је овај рукопис и поклонио га 

српском патријарху Гаврилу Дожићу 1939. године. Након 

патријархове смрти 1950, Буђановачко јеванђеље, као и 

патријархова библиотека и остатак његове имовине, били 

су предмет судског спора између родбине, односно 

наследника покојног патријарха и Српске православне 

цркве.  

 Спор је окончан 1962. и од тада се не зна где се налази 

Буђановачко јеванђеље. 

 



Опис  
(потиче од Ђорђа Сп. Радојичића, који је овај рукопис 

видео 1937. године, нешто касније начинио и известан 

број фотографија)  

 Буђановачко јеванђеље је српскe рeцeнзиje, писaно нa хaртиjи, 

ћирилицoм, oд 24. мaja дo 14. aвгустa 1548. Рукопис је 

укоричен у кожи. Повез је из доба кад је Јеванђеље писано.  

 Има 293 листа. Величина листова: 30,5 х 20–21 цм. 

Величина текста: 21,5 х 12,5 цм. На сваком листу има 21 

ред.  

 Осим најновијег записа Томе Максимовића о поклањању 

Јеванђеља патријарху Гаврилу, у рукопису постоје ови 

записи:  Герасим Радович; Василије Себишанович, учитељ 

– 10 јунија 1822; архиепископу и митрополиту Павлу 

Ненадовићу писах Захарија Поповић. 



 Два професора новосадског Филозофског факултета, 

Ђорђе Сп. Радојичић и Боривоје Маринковић, 

највише су се бавили овим рукописом. 

  Захваљујући њима, имамо главна сазнања о овом 

рукопису, његове фотографије, опис, као и 

литературу. 

 Поред тога, дали су огроман допринос проучавању 

инкунабула и старих штампаних књига.  

 

Видети: Б. Маринковић, Библиографија о нашем ћириличком 

штампарству, штампаријама и књигама XV, XVI и XVII  столећа, 

I–IV, 1988–1992. 



 

Ђорђе Сп. Радојичић 

(1905–1970) 



 

 

 

Боривоје Маринковић 

(1930–2012) 



 

 

 

Фотографије Буђановачког 
јеванђеља  

 

Фотографије су све што данас имамо од овог 

рукописа. Потичу из Легата Ђорђа Сп. 

Радојичића (К3-), који се налази у Семинарској 

библиотеци Одсека за српску књижевност. 

 



 

У дну се налази запис - 

почетак посвете Томе 

Максимовића. 



 

Почетак Јеванђеља 

по Матеју 



Почетак 

Јеванђеља 

по Марку 



Почетак Јеванђеља 

по Луки 



Почетак Јеванђеља по 

Јовану 



Запис на крају 

Буђановачког јеванђеља 



 



Кључна реченица записа о томе да је рукопис  

„извод от форми Црнојевич от сложенија Макаријева” 



„Време”, 13. јануар 1938. 

Превод  дела записа из 

Буђановачког јеванђеља 



 Тома Максимовић 

(1895–1958) 

дародавац Буђановачког 

јеванђеља патријарху 

Гаврилу Дожићу 



 Гаврило Дожић  

патријарх српски  (1881–1950) 



 Избор из литературе о Буђановачком јеванђељу 

можете пронаћи у Дигиталној библиотеци 

Филозофског факултета: 

 http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izlozbe/dan

-slovenske-pismenosti/2020/izbor 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izlozbe/dan-slovenske-pismenosti/2020/izbor
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izlozbe/dan-slovenske-pismenosti/2020/izbor
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izlozbe/dan-slovenske-pismenosti/2020/izbor
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izlozbe/dan-slovenske-pismenosti/2020/izbor
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/izlozbe/dan-slovenske-pismenosti/2020/izbor


 

 

 

                         Хвала на пажњи! 

 


