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ВИ ЗУ Е ЛИ ЗА ЦИ ЈА РЕ ЧИ: ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ  
АНИ КО НИЧ НИХ И ФЛО РАЛ НИХ ИНИ ЦИ ЈА ЛА  

ИЗ БОР НОГ ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА ВЕ ЛИ КОГ ВОЈ ВО ДЕ  
НИ КО ЛЕ СТА ЊЕ ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Сред њо ве ков ни ру ко пи си су већ ду го пре по зна ти и утка ни у на уч не 
на ра ти ве раз ли чи тих ди сци пли на у ци љу бо љег раз у ме ва ња исто ри је, у на шем слу ча ју, 
ви зан тиј ске ци ви ли за ци је. Зна чај ли ков ног уоб ли ча ва ња све тог про сто ра књи ге омо гу-
ћа ва бли же и це ло ви ти је про у ча ва ње и раз у ме ва ње ви зан тиј ске књи жне илу ми на ци је и 
умет но сти, као и оне умет но сти ко ја је по сред но или не по сред но на ста ла под ње ним 
ути ца јем. Сла ба про у че ност, али и све бо ља до ступ ност ру ко пи са (фо то тип ска из да ња, 
он лајн пу бли ка ци је) ко ји су сме ште ни у тре зо ре и би бли о те ке ма на сти ра и му зе је све та, 
омо гу ћа ва ју све о бу хват ни ју и пре ци зни ју ана ли зу. Та ко је ру ко пис Из бор но је ван ђе ље 
ве ли ког вој во де Ни ко ле Ста ње ви ћа (Хил. 14)1 од не дав но по чео све ви ше да за о ку пља 
па жњу на уч не јав но сти. У овом ра ду по све ти ће мо се ана ли зи јед ног еле мен та ви зу ел-
ног уоб ли ча ва ња ру ко пи са – ини ци ја ли ма, и то фло рал ним и ани ко нич ним. На ше по-
сма тра ње а по том и за кључ ци су ба зи ра ни на ана ли зи, про це ни и упо ре ђи ва њу обра за-
ца при сут них у пи са ној и ви зу ел ној фор ми, у ци љу пру жа ња окви ра ви зу ел не кул ту ре 
XIV ве ка, у ко јој Из бор но је ван ђе ље за у зи ма ис так ну то ме сто. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Из бор но је ван ђе ље Ни ко ле Ста ње ви ћа, апра кос, ини ци јал, ани-
ко нич но, фло рал но.

Из бор но је ван ђе ље ве ли ког вој во де Ни ко ле Ста ње ви ћа је ра ђе но на пер га мен-
ту и има укуп но 328 ли сто ва, IV + 321 + 3л (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 71). Ве ћег је фор ма та, 
340 × 260 мм, са са чу ва ним ори ги нал ним ко жним по ве зом, што га свр ста ва у тзв. 

* Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет; bran ka vra ne se vic @gmail.com
1 Из у зев на не ким ме сти ма где су злат ни ли сти ћи от па ли, и то пре све га на ме сти ма где је ис пи-

си ван текст, ру ко пис је остао са чу ван у од лич ном ста њу. То нам омо гу ћа ва пре ци зну и це ло ви ту ана-
ли зу је ван ђе ља, као и упо ре ђи ва ње са хро но ло шки бли ским ру ко пи си ма а ко ји ни су ну жно ве за ни за 
ме сто на стан ка Из бор ног је ван ђе ља Ни ко ле Ста ње ви ћа, вид. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019.
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de lu xe2 од но сно лук су зну гру пу ру ко пи са, чи ја су ве ли чи на и бо гат украс од ре ђи ва-
ни функ ци јом пред ме та и тра ди ци јом. Текст је пи сан еле гант ним ка ли граф ским, 
ујед на че ним, дук ту сом цр ном и ки но вер бо јом, док су по је ди ни де ло ви из ве де ни у 
зла ту, уз ве шту ор га ни за ци ју у осли ка ва њу ви со ко сти ли зо ва них ини ци ја ла, за ста ва, 
за ста ви ца и „ска за ни ја гла со вом” (БОГ ДА НО ВИЋ 1977: 158; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 81). Ис так-
ну ти ста тус овог ру ко пи са је до дат но на гла шен упо тре бом рас ко шних бо ја – пла вом, 
зе ле ном, цр ве ном, на ран џа стом, ру жи ча стом и бе лом, на злат ној осно ви, ко је уне ко-
ли ко за о би ла зе њен тек сту ал ни а ис ти чу ви зу ел ни ни во3 и вра ћа ју нас ка основ ној сфе-
ри гле да ња ко дек са, пре не го чи та ња, ка ко су на гла ша ва ли ико но фи ли у IX ве ку.4 

Де ко ра ци ја Из бор ног је ван ђе ља Ни ко ле Ста ње ви ћа је ско ро у пот пу но сти не фи-
гу рал на и кон зи стент на дуж чи та вог ру ко пи са. У нај ве ћој ме ри је са чи ње на од ини-
ци ја ла сти ли зо ва них ве ге та тив ним и ге о ме триј ским мо ти ви ма, а тек на по је ди ним 
ме сти ма мо же мо уо чи ти жи во тињ ске фор ме (л. 25r, 28r, 31v, 115v, 118r, 118v) и мо ти ве 
ру ку (16r, 321r), ко ји од ска чу од уста ље них об ли ка при сут них у ру ко пи су. Они су нај-
број ни ји ка да је украс ру ко пи са у пи та њу (укуп но има 330 ини ци ја ла, че ти ри за ста-
ве и се дам ма њих пра во у га о них за ста ви ца) (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 75–76) и сме ште ни су 
на мар ги на ма са ле ве стра не ли ста, на по чет ку ре че ни ца (сл. 1). Бо га то укра ше ни 
ини ци ја ли, ко ји за у зи ма ју нај че шће од три до шест ре до ва тек ста, а на не ким ме сти ма 
и ви ше (90v, 100r, 102r, 109r, 126r, и др.), са чи ње ни су од биљ них вре жа и пре пле та, 
пал ме та, ло зи ца са пу пољ ци ма, ли сто ва, и ге о ме триј ских фор ми по пут цик цак лини-
ја, кру го ва, та ча ка, чво ро ва, пле те ни ца, кр сто ва. На сли ка ни су на злат ној осно ви са 
ра зно вр сним и ма што ви то ис пре пле те ним ста бљи ка ма зе ле не и пла ве бо је, са бе лим 
ак цен ти ма, док су не ки укра ше ни још и цр ве ним, на ран џа стим, ру жи ча стим и бе лим 
цве то ви ма и ср цо ли ким ли сто ви ма, цве то ви ма и пу пољ ци ма. Ма њи број ини ци ја ла 
је ура ђен са мо у зла ту и они су јед но став ни ји по об ли ку, без пре пле та и при су ства 
дру гих бо ја, и раз ли ку ју се по ве ли чи ни од дру гих, ма њих, сло ва (42r, 47r, 53r, 68r, 70r, 
78r, 86r, и др.).5 Исти мо ти ви ста бљи ка са пу пољ ци ма, пал ме та ма, кр сто ви ма, сти ли-
зо ва ним ли сто ви ма, на злат ном фо ну мо гу се на ћи на под јед на ко рас ко шно укра ше ним 

2 У гру пу лук су зних ру ко пи са спа да ју они ко ји су ве ћих ди мен зи ја, от при ли ке 330 × 255 мм / 335 
× 260 мм, вид. NEL SON, LOW DEN 1991: 61.

3 Ис ти ца ње сли ке у окви ру ви зан тиј ских ру ко пи са на ста ло је су ве ре ном по бе дом, три јум фом, 
ико но фи ла 843. го ди не, вид. BRU BA KER 1999.

4 У пи та њу је сред њо ве ков ни ду а ли зам гле да ња спрам чи та ња, с об зи ром на то да је у то вре ме 
број не пи сме них у од но су на обра зо ва не био не у по ре ди во ве ћи не го што је то слу чај да нас (ома со вље-
на про из вод ња књи га у да на шње вре ме уне ко ли ко је про ме ни ла пер цеп ци ју исте), о че му ће би ти ви ше 
ре чи да ље у тек сту. Та ко ђе, ико но фи ли на че лу са па три јар хом Ни ћи фо ром I ис ти ца ли су да је нај зна-
чај ни је чу ло од свих – чу ло ви да, те да има ве ћу моћ и од пи са не и из го во ре не ре чи. Сто га се, ка ко ис-
ти че, сли ка ма нај пре мо же ве ро ва ти (ов де ни је реч о су пре ма ти ји сли ке над Све тим пи смом, већ се 
ар гу мент пре тре ба схва ти ти као на гла ша ва ње ау тен тич но сти сли ке, док пи са ну реч мо же мо по гре шно 
про ту ма чи ти и раз у ме ти), вид. BRU BA KER 1991: 48–49.

5 Осим на ве де них, на по је ди ним при ме ри ма мо же мо уо чи ти злат ни ини ци јал са све тло пла вом 
ста бљи ком и бе лим ак цен ти ма ко ји се про те жу дуж чи та вог ста бла ини ци ја ла.

БРАН КА Ч. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ
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Сл. 1. Изборно јеванђеље Николе Стањевића, Манастир Хиландар, бр. 14, л. 1 
(фотографија из: ВРАНЕШЕВИЋ 2019: сл. 14, стр. 93)
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за ста ва ма и за ста ви ца ма, ко је су уо кви ре не ге о ме триј ским тра ка ма, и на 321r ли сту 
где се на ла зи „ска за ни је гла со вом”, али они ни су пред мет на шег ин те ре со ва ња у овом 
ра ду. Из ра зи то јар ке бо је, све тлост ко ју ре флек ту је зла то, ве ли чи на и украс ини ци-
ја ла фор ми ра ни су у скла ду са функ ци јом и тра ди ци јом ве ка у ко јем на ста ју. 

Рас ко шан, на не ким ме сти ма и кит њаст, фло рал ни ор на мент ко ји чи ни, од но-
сно је сте, са став ни део ини ци ја ла за си гур но је на стао на кон што је текст био ис пи-
сан, та ко да ука зу је на ау то но ман по сту пак ко ји су ге ри ше из у зет ну ко ор ди на ци ју 
пи са ра и сли ка ра. Мо гу ће је да је ли ков ни украс апра ко са де ло ви ше мај сто ра, уко-
ли ко узме мо у об зир чи ње ни цу да су по у зда но утвр ђе не ру ке тро ји це пи са ра (ВРА-
НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 81, 85–91) ко ји су уче ство ва ли у ис пи си ва њу тек ста, а ко ји су исто вре-
ме но мо гли би ти и сли ка ри (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 72). Хо мо ге ност сли ка них ор на ме на та 
ука зу је на је дин ство и здру же ни рад умет ни ка ко ји су уче ство ва ли у ис пи си ва њу и 
укра ша ва њу овог ру ко пи са. 

Са укуп но 330 осли ка них ини ци ја ла Из бор но је ван ђе ље спа да у јед но од нај бо-
га ти је укра ше них срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са. Као што смо већ на гла си ли, 
сви ини ци ја ли су на злат ној осно ви и са чи ње ни су од зе ле них и пла вих ста бљи ка. 
За јед но се мо гу свр ста ти у три гру пе: они ко ји су са чи ње ни од рас ко шних и бо га тих 
пре пле та, ге о ме триј ски ини ци ја ли и ини ци ја ли ко ји пред ста вља ју сво је вр сну ком-
би на ци ју пре пле та са пал ме та ма и рас цве та лим цве то ви ма, ко ји нај че шће по пу ња-
ва ју уну тра шњост сло ва. 

На са мом по чет ку ру ко пи са пред ста вље не су на из глед јед но став не пла во-зе ле-
не ста бљи ке ко је се ме ђу соб но пре пли ћу и не што сло же ни је пла во-зе ле не ста бљи ке 
са на ран џа стим или бле до ру жи ча стим пре пле ти ма углав ном сме ште ним на сре ди ни 
ста бљи ке (7v, 8v, 35v, 130r и др.) (сл. 2). Убр зо до ла зи до по сте пе ног усло жња ва ња ини-
ци ја ла, у ве зи са њи хо вом пу но ћом, гу стим чво ро ви ма, чвр стим и са ви тљи вим тра-
ка ма и бо ја ма, осло ње них на ба зу ко ја се углав ном за вр ша ва ср цо ли ким ли сто ви ма 
ко ји мо гу би ти по ло же ни хо ри зон тал но или ка ко ви се са под нож ја но ге ста бла, ле во, 
де сно или обо стра но, са цр ве ним пло до ви ма или без њих (нпр. на л. 8v, 10r, 10v, 11r и др.). 
На по је ди ним ме сти ма из зе ле них ста бљи ка ни чу на ран џа сто-ру жи ча сте цвет не чаши-
це, са бе лим ли ни ја ма, ко је слу же да ис так ну њи хо ву пу но ћу (нпр. на л. 12r). Та ко се од 
ли ста 8v по ја вљу ју ком би на ци је пла во-зе ле них ини ци ја ла са на ран џа сто-ру жи ча стим 
пре пле ти ма, пу пољ ци ма и пло до ви ма истих бо ја и/или са ру жи ча стим ли сто ви ма. 

Осим ини ци ја ла са чи ње них од ком плек сних и раз ли чи тих пре пле та пред ста-
вље ни су и они ко ји су ви ше ге о ме триј ског, на из глед јед но став ни јег, об ли ка (бар када 
су у пи та њу пре пле ти). Они мо гу би ти оштри јих (пра во у га о них) иви ца и са чи ње ни 
од спо је них пла вих и зе ле них тра ка (ста бљи ка) или пак од све га јед не, тан ке, ста бљи-
ке. Ста бљи ке су ис пре ки да не бле до ру жи ча стим и/или пла вим цве то ви ма, тро ли сти-
ма, као и ма њим окру глим цр ве ним пу пољ ци ма, што ви ди мо на л. 16v, 21v, 43r, 65r, 
229r, 233r, 234r, 241v, 301v и др.

Тре ћој гру пи при па да ју ини ци ја ли ко ји се не мо ра ју ну жно са сто ја ти од пре-
пле та (иа ко их има на од ре ђе ном бро ју при ме ра), али су са свим из ве сно при сут не 

БРАН КА Ч. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ
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Сл. 2. Изборно јеванђеље Николе Стањевића, Манастир Хиландар, бр. 14, л. 130 
(фотографија из: ВРАНЕШЕВИЋ 2019: сл. 16, стр. 95)
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пла ве и зе ле не ста бљи ке ко је се рас цве та ва ју у бо га те 
цве то ве, пал ме те и пу пољ ке (18v, 27v, 29r, 38v, 44v, 66r, 74v, 
267v и др.) и ко је по на чи ну укра ша ва ња на ли ку ју укра-
су за ста ва и за ста ви ца истог ру ко пи са (сл. 3). У нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва је уну тра шњост сло ва (нај че шће В, Р) 
ис пу ње на злат ном бо јом и фло рал ним мо ти ви ма и/или 
пре пле ти ма, а у пи та њу је прак са ко ја је уве де на у ви зан-
тиј ским ру ко пи си ма у Ца ри гра ду на кон ико но бор ства 
(BRU BA KER 1991: 28). Уну тра шњост ини ци ја ла на по је ди-
ним при ме ри ма није ис пу ње на злат ним ли сти ћи ма али 
је укра ше на мо ти ви ма по пут кр сто ва, та ча ка, пу по ља ка 
и др. или је пак оста вље на пра зна (147v, 148r, 165v, 168v, 
182r, 182v, 183v др.). Ини ци ја ли су кре а тив но, ве што и 
ви тал но из ве де ни та ко да се сви ме ђу со бом раз ли ку ју. 

Мо ти ви пре пле та, ср цо ли ких ли сто ва, пу по ља ка 
и пал ме та су нај за сту пље ни ји не са мо на на шем при ме-
ру већ у це ло куп ној сред њо ве ков ној умет но сти. Ја вља ју 
се у књи жној илу ми на ци ји (по себ но на кон за вр ше ног 
ико но бор ства и то пр во на при ме ру ру ко пи са Par. gr. 510, 
вид. BRU BA KER 1991: 31), зид ном сли кар ству и скулп ту-
ра ма, од но сно ре ље фи ма, од ка сно ан тич ке умет но сти до 
по зног сред њег ве ка.6 Ка да су у пи та њу илу ми ни ра ни 

ру ко пи си, ови мо ти ви ука зу ју на ма нир ко ји чи ни основ ну ка рак те ри сти ку умет но-
сти из вре ме на вла да ју ће ди на сти је Па ле о ло га.

Бли скост Ста ње ви ће вог апра ко са са дру гим ру ко пи си ма XIV ве ка ви ди се пре 
све га на при ме ру Че тво ро је ван ђе ља па три јар ха Са ве (Хил. 13, ко је је на ста ло у пе ри-
о ду из ме ђу 1354. и 1375. го ди не) (РА ДОЈ ЧИЋ 1955: 168; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019). Нај пре по зна-
тљи ви ја обе леж ја ко хе зи је ових ру ко пи са уо ча ва ју се на ини ци ја ли ма ко ји су го то во 
исто вет ни, као што је на при ме ру сло ва К на л. 9 Са ви ног (сл. 4) и л. 292r Ста ње ви-
ће вог ру ко пи са, чи ме је на го ве ште но да је мо гу ће да их је ура дио исти умет ник или 
да су на ста ли у ис тој ра ди о ни ци (РА ДОЈ ЧИЋ 1955: 168; МАК СИ МО ВИЋ 1983: 43, 51–52, 
103–106, 114, 117, 119, 125, 132; ПРО ЛО ВИЋ 1986: 163–369; 1998: 293–308; 2016: 331–340; 
ВОЈ ВО ДИЋ 2016: 297). Осим ли ков не, ис тра жи ва чи су уо чи ли и па ле о граф ску ве зу 
(ЦЕР НИЋ 1981: 336, 345). Да кле, по ста вља ње ова два ру ко пи са јед ног по ред дру гог ука-
зу је да су ура ђе ни у при бли жно исто вре ме, да их је ура дио исти пи сар, сли кар, који 
је чак ко ри стио слич но, ако не и исто, ма сти ло и бо је при ли ком ви зу ел ног уоб ли ча-
ва ња илу ми на ци ја, за ста ва и тек ста. 

6 Ле сли Бру ба кер ис ти че при мер цве та са пет ла ти ца ко ји се ини ци јал но по ја вио у скулп то рал ној 
ка сно ан тич кој умет но сти ода кле је пре нет у IX ве ку на књи жну илу ми на ци ју, Хо ми ли ју Гри го ри ја 
На зи јан ског, вид. BRU BA KER 1991: 33–34. Сто га мо же мо за кљу чи ти да је ова квих при ме ра за си гур но 
би ло ви ше, по пут тро ли ста, вид. Исто: 35–36.

Сл. 3. Изборно јеванђеље 
Николе Стањевића, 

Манастир Хиландар, бр. 14, 
л. 38v (фотографија из: 

ВРАНЕШЕВИЋ 2019:  
сл. 29, стр. 107)
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Сл. 4. Јеванђелист Матеј, Четворојеванђеље патријарха Саве, Манастир Хиландар, бр. 13, 
л. 9 (фотографија из: ВРАНЕШЕВИЋ 2019: сл. 12, стр. 87)
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Да ље ин фор ма ци је о овој гру пи ру ко пи са пру жа ико но граф ска бли скост са ини-
ци ја ли ма на л. 137r Лон дон ског је ван ђе ља (Че тво ро је ван ђе ље ца ра Јо ва на Алек сан-
дра, Лон дон, БМ, Add. Ms. 39627 из 1356. го ди не) (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 215–222; БОГ ДА-

НО ВИЋ 1977: 147; SHIV KO VA 1977; ЖИВ КО ВА 1980; МАК СИ МО ВИЋ 1983: 43; БА КА ЛО ВА 1985: 
45–57; DI MI TRO VA 1994; BO ECK 2007: 181–208; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 112–114, 126, 129) и Ста-
ње ви ће вог ру ко пи са на л. 21v, 80r, 84r, 87r, 234r. Као и на прет ход ном при ме ру бо је су 
го то во исто вет не, а ини ци јал је кон стру и сан од ста бљи ка са умет ну тим пла вим и 
ру жи ча стим цве то ви ма, ко ји се за вр ша ва ју ли сто ви ма. У Че тво ро је ван ђе љу сер ског 
ми тро по ли та Ја ко ва (Брит. муз. Add. 39626 из 1354–1355. го ди не) (РА ДОЈ ЧИЋ 1962: 327–
332; HA RI SI JA DIS 1964: 121–130; ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 214; WAL TER 1977: 65–72; МАК СИ МО ВИЋ 
1983: 102–103; TAL BOT 2004: 54; GA VRI LO VIĆ 2016: 135–144; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019) при ме ри 
на л. 5r, 89r, 145r, 228r по ка зу ју да су ини ци ја ли са чи ње ни од пре пле та али се зла то, 
ко је чи ни њи хо ву осно ву и са став не де ло ве, оби ла то ко ри сти, чи ни се и ви ше не го на 
прет ход ним при ме ри ма (л. 89r). Слич но ви ди мо на при ме ри ма То ми ће вог псал ти ра 
(Исто риј ски му зеј у Мо скви, ГИМ, Муз. 2752, инв. бр. 40717) из 1356–1366. го ди не 
(ЩЕП КИ НА, ДУЙЧЕВ 1963; ДЖУ РО ВА 1990; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019) (сл. 5), Слу жаб ни ка гре шног 
Си мо на (Би бли о те ка Сал ти ко ва-Шче дри на, Пог. Бр. 27), Че тво ро је ван ђе ља из Хи лан-
да ра (Хил. 21), Ро ма но вог из бор ног је ван ђе ља (Хил. 9), Че тво ро је ван ђе ља (Де ча ни 9) 
и Ма на си је вог ле то пи са (Vat. Slav. 39627) (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 112). Зна чај и ком би на-
ци ја бо ја у ве ли кој ме ри уче ству ју у ус по ста вља њу ли ков них обра за ца и струк ту ра 
ко је по зи ва ју на да ља ис пи ти ва ња и ис тра жи ва ња вре мен ски и стил ски бли ских 
ру ко пи са. 

На ве де ни при ме ри ука зу ју на при ме ну раз ли чи тих тра ди ци ја и ути ца ја – ка сно-
ан тич ких (нај бо ље очу ва них на под ним мо за и ци ма)7, за пад но е вроп ских и ис точ-
них, ко ји су раз ви је ни у Ца ри гра ду од вре ме на ико но бор ства (Par. gr. 510) и мо гу се 
ви де ти на при ме ри ма број них ру ко пи са у пе ри о ду од сре ди не IX до XII ве ка.8 Без 
об зи ра на бли скост, не мо же мо го во ри ти о ожи вља ва њу ан тич ких фор ми, ко ли ко о 
кон ти ну и те ту умет но сти ко ја је ис тра ја ва ла, по себ но на те ри то ри ји ис точ ног де ла 
Цар ства. Чи ни се да је ипак нај ве ћа бли скост са ру ко пи си ма X–XII ве ка по пут – Ла вра 
cod. 446 (л. 107r) (WE IT ZMANN 1935: ta ble XLII, fig. 237), Ла вра cod. 102 (л. 80r) (WE IT ZMANN 
1935: ta ble LXXVII, fig. 478), по том Ја ха рис је ван ђе ли стар (нпр. ини ци ја ли, као и мо-
ти ви и бо је за ста ви це, на л. 7r, 253r, 257v) (LOW DEN 2009), Је ван ђе ли стар из Ца ри гра-
да (Ms. Synod gr. 511 ко ји се да нас чу ва у Др жав ном исто риј ском му зе ју у Мо скви) 
(LOW DEN 2009: 17, 89) на л. 29r, Кур зон (Cur zon) је ван ђе ли стар (Брит. муз. у Лон до ну, 

7 При ме ра је пре гршт те ће мо на ве сти са мо не ке по пут под ног мо за и ка из Је ру са ли ма, тзв. мо-
за ик са пти ца ма из VI ве ка, мо за и ка три кон хал не цр кве Ца ри чи ног гра да из VI ве ка са пред ста вом 
пти ца и ви но ве ло зе, баптистeријума из Бу трин та, и др., вид. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2014.

8 Реч је о за пад но е вроп ском на сле ђу, пре вас ход но ир ским, ме ро вин шким и лом бар диј ским ути-
ца ји ма, вид. OS BOR NE 1990: 25, 43. За при ме ре ви зан тиј ских ру ко пи са вид. WE IT ZMANN 1935. Ов де мора-
мо на гла си ти да су за пад но е вроп ски ини ци ја ли ве ћи од ви зан тиј ских, вид. GRA BAR 1972: 62–63.
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Сл. 5. Томићев псалтир, л. 4 (фотографија из: ВРАНЕШЕВИЋ 2019: сл. 34, стр. 125)
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Add 39603) та ко ђе из XII ве ка са Све те Го ре на л. 43r, 48r, 48v, 49r, и др., Мсти сла вљев 
апра кос из XII ве ка (бли скост илу ми на ци је и са др жа ја ру ко пи са не дво сми сле но ука-
зу ју на јак ру ски ути цај, те у при лог те зи В. Де спо до ве) (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 211; БА БИЋ-
-ЂОР ЂЕ ВИЋ 1981: 641–664; АПРА КОС МСТИ СЛА ВА ВЕ ЛИ КО ГО 1983; МСТИ СЛА ВО ВО ЕВАН ГЕ ЛИЕ 
XII ВЕ КА 1997; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 77–85), Хо ми ли ја Ја ко ва Ко ки но ва фо са (MS. Vat. Gr. 
1162) та ко ђе из XII ве ка на л. 8v и 11v, Те о до ров псал тир из 1066. го ди не (Брит. муз. 
Add. MS 19352) и то пре пле ти на л. 1r, по том ини ци ја ли на л. 2v, 3v, 5v и др., ру ко пис 
Urb. Gr. 2, ко ји при па да „шко ли Ко ки но ва фо са” из XII ве ка и укљу чу је раз ли чи те 
мо ти ве на злат ној осно ви као што су мо ти ви пал ме та на л. 5v, 6r, пре пле та на л. 21r 
или ини ци ја ла на л. 110r, Ко декс Еб не ри ја нус (Co dex Eb ne ri a nus) (Бо дле а на библ., MS. 
Auct. T. inf. 1. 10, Окс форд ског уни вер зи те та) на л. 024r, 232r, 313r, 365r. Ру ко пи си са 
Пат мо са cod. 81 из XIV ве ка на л. 99r, Ла вре cod. A 46 на л. 175r, Cod. gr. 311 (На цио-
нал на библ. у Па ри зу) на л. 1r, cod. A 67 (Ла вра, Атос) на л. 367r, cod. 1384 (Иви рон, 
Атос) на л. 1r и cod. gr. 543 (На ци о нал на библ. у Па ри зу) на л. 289r по ка зу ју исте ути-
ца је (BUC HTHAL 1975: 152–157). 

Ком па ра тив ну ана ли зу ини ци ја ла ових ру ко пи са са Из бор ним је ван ђе љем Ни-
ко ле Ста ње ви ћа из вр ши ли смо на осно ву фо то ти пи ја ру ко пи са об ја вље них он лајн, 
мо но граф ских пу бли ка ци ја и на осно ву ин фор ма ци ја и опи са об ја вље них у ра до ви ма 
ис тра жи ва ча ко ји су ове ру ко пи се ис тра жи ва ли. Слич ност у об ра ди илу ми на ци ја 
за сно ва на је ка ко на укуп ном ефек ту та ко и у бо ја ма, зла ту, по је ди ним сло ви ма и 
пре пле ти ма. На рав но, ово је са мо је дан ма њи при каз гру пе ру ко пи са ко ји оди шу ко-
хе зи јом и стил ском бли ско шћу ко ја се раз ви ја под ја ким ути ца јем пре сто ни це Ви-
зан тиј ског цар ства, а ко ји је са чи њен као рад на хи по те за. Од зна ча ја би би ло ис тра-
жи ва ње па ле о гра фа ко ји би сво јом ана ли зом упот пу ни ли не са мо на шу сту ди ју већ 
би си гур но про ду би ли и про ши ри ли ли сту ру ко пи са ко ји су мо гли ути ца ти или јесу 
ути ца ли на фор ми ра ње пре по зна тљи вог сти ла ру ко пи са из вре ме на ди на сти је Па-
ле о ло га. Ка ко на во де Р. Нел сон (Ro bert Nel son) и Џ. Ло у ден (John Low den), „ако у сред-
њо ви зан тиј ском пе ри о ду мо ну мен тал но сли кар ство те жи фа во ри зо ва њу ико нич ног 
и ми ни ја тур ног сли ка ња на ра ти ва, у до ба Па ле о ло га вла да су прот на си ту а ци ја” (NEL-
SON, LOW DEN 1991: 64). Сто га, у ве ли ком бро ју ру ко пи са про на ла зи мо ор на мен те који 
их кра се, са основ ним ка рак те ри сти ка ма ко је укљу чу ју „ца ри град ску про ве ни јенци-
ју, од су ство на ра тив ног укра са и ува жа ва ње и по нов ну упо тре бу ста ри јих је ван ђе-
ли ста ра” (NEL SON, LOW DEN 1991: 65).

Иа ко би би ло иза зов но про на ћи при мер ру ко пи са ко ји је ди рект но ути цао на 
об ли ко ва ње и уоп ште фор ми ра ње фло рал них ини ци ја ла Из бор ног је ван ђе ља Ни ко-
ле Ста ње ви ћа и/или ње му бли ских, тех ни ка об ра де и тзв. емај лни стил (ко ји сво је 
ко ре не има код ка ро лин шких мај сто ра) (BUC KTON 1988: 235–244) свр ста ва овај ру ко-
пис у гру пу ру ко пи са на ста лих око сре ди не XIV ве ка.9 Због сво је ве ле леп но сти овај 

9 По но ви ће мо са мо не ке при ме ре ко ји при па да ју ис тој гру пи ру ко пи са, по пут Че тво ро је ван ђе ља 
сер ског ми тро по ли та Ја ко ва, Че тво ро је ван ђе ља па три јар ха Са ве, То ми ће вог псал ти ра, Лон дон ског 
је ван ђе ља, и др., вид. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 108–130. 
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стил је у ли те ра ту ри нај че шће де фи ни сан као рас ко шан, емај лни (за то што опо на ша 
тех ни ку ема ља на злат ној осно ви) и нео ви зан тиј ски (ко ји се хро но ло шки од ре ђу је 
од вре ме на уста но вље ња вла да ви не ца ра Ду ша на) (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 211–226; ВЗДОР-
НОВ 1973: 214–224; БА БИЋ-ЂОР ЂЕ ВИЋ 1981: 658; ПУЦ КО 1993: 7–18; DŽU RO VA 2008: 45–59; 
ПРО ЛО ВИЋ 2016: 331; ТУ РИ ЛОВ 2017: 311–323; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 108–109). Стил ска бли-
скост тзв. рас ко шног укра са Ста ње ви ће вог апра ко са са дру гим бли ским ру ко пи си ма, 
као и уо че них бли ских ве за са лук су зним ру ко пи си ма, го во ре у при лог са вре ме них 
то ко ва ко је су пред во ди ли во де ћи цен три Цар ства – Ца ри град, Со лун, Сер, Тр но во 
и Све та Го ра. Они се пак осла ња ју на ру ко пи се ви зан тиј ског кул тур ног кру га IX –XII 
ве ка са цен тром у Ца ри гра ду, те и дру ге раз ви је не цен тре тог до ба (LOW DEN 2009: 49). 
До да нас, ме сто из ра де Ста ње ви ће вог ру ко пи са пред мет је рас пра ве у на у ци (ВРА НЕ-
ШЕ ВИЋ 2019: 85–91, 126–130).

Оче вид на су пер и ор ност ор на ме на та над фи гу рал ним ми ни ја ту ра ма или ини-
ци ја ли ма оста вља отво ре но пи та ње да ли и у ко ли кој ме ри је на ви зан тиј ску, те по-
том и срп ску, сред њо ве ков ну умет ност из вр ши ла ути цај ислам ска умет ност или је 
пре суд ну уло гу има ло ико но бор ство, на кон че га се ус по ста вља но ви си стем осли-
ка ва ња ко дек са, уз по што ва ње тра ди ци је. Ка кву и ко ли ку уло гу су има ли ра до ви у 
тек сти лу? По том пи та ње зна че ња и зна ча ја ани ко нич них мо ти ва у кон тек сту пи са-
ног де ла. Сва ка ко би од зна ча ја би ло ду бље ис пи ти ва ње ових мо гућ но сти. 

При ме на ани ко нич них мо ти ва нај пре на ини ци ја ли ма сред њо ве ков них ру ко-
пи са се, на кон из ра зи те раз ви је но сти у XII ве ку, у стил ски бли ском об ли ку по но во 
по ја ви ла у XIV ве ку и тра ја ла је до краја XV ве ка (LOW DEN 2009: 49). Ко ли ка је за пра-
во би ла за сту пље ност ових мо ти ва у умет но сти Ис то ка и За па да све до чи при мер 
Цр кве Сан Кле мен те у Ри му из XII ве ка. Ап си дал ни мо за ик ко ји пред ста вља сце ну 
Рас пе ћа око ко је се раз гра на ва ви но ва ло за са ра зно вр сним пло до ви ма нео до љи во 
под се ћа на ини ци ја ле и за ста ви це Ста ње ви ће вог ру ко пи са. Ка ко по бо ја ма та ко и по 
бли ским/слич ним мо ти ви ма, ко ји укљу чу ју чак и пти цо ли ка би ћа ко ја зу би ма гри-
зу ста бла ини ци ја ла, ука зу је се хар мо ни чан од нос ис точ них и за пад них ути ца ја. Мо-
ти ви са гле да ни за јед но сим бо ли зу ју плод ност при ро де и кул ту ре (све тов не и све те, 
не хри шћан ске и хри шћан ске), ко је сво је по ре кло про на ла зе у сна зи ве ре, Хри ста и 
Ча сног кр ста, ко ји ства ра жи вот и обе ћа ва га на кон смр ти. Та ко ђе, мо ти ви пре пле та 
и цве то ва мо гу се на ћи и на ре ли кви ја ри ма по пут ки во та за мо шти кра ља Сте фа на 
Уро ша III Де чан ског из XIV ве ка (PO PO VIĆ 2004: 114–115; МА ТИЋ 2017: 414–415), над-
гроб ним спо ме ни ци ма (ПО ПО ВИЋ 2008: 69–81) или ико на ма по пут ико не Св. Јо ва на 
из Рил ског ма на сти ра, из вре ме на ца ра Ду ша на (зад ња стра на ико не са др жи пред-
ста ву кр ста са пре пле ти ма од ви но ве ло зе) (ЂОР ЂЕ ВИЋ 1994: 136–137; WEYL CA RR 2004: 
194–195), као и на број ним дру гим при ме ри ма од ан ти ке до по зног сред њег ве ка. 

С тим у ве зи мо же мо ис та ћи да ани ко нич ни мо ти ви, ко ји се по себ но раз ви ја ју 
у илу ми ни ра ним ру ко пи си ма од пе ри о да ка сне ан ти ке, има ју праг ма тич ну, ди дак-
тич ку и сим бо лич ну уло гу (ПО ПО ВИЋ 2008: 69–81; ЦВЕТ КО ВИЋ 2009: 35–64; VRA NE ŠE VIĆ 
2009: 25–35; 2018: 187–196; 2019: 71–82; ER DE LJAN, VRA NE ŠE VIĆ 2016: 99–108). Пре све га, 
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они ак тив но уче ству ју у тран сми си ји хи је рар хи је тек ста та ко што одва ја ју де ло ве 
тек ста и ви зу ел но на гла ша ва ју ње не де ло ве ра ди лак шег чи та ња. Ви зу ел но на гла ше-
ни ини ци ја ли су сва ка ко под ре ђе ни тек сту и у ср жи на шег ме ха ни зма ког ни тив не пер-
цеп ци је ствар но сти. Та ко ђе, осим што су слу жи ли за лак шу ори јен та ци ју у тек сту, 
ода бра ни ани ко нич ни мо ти ви су би ли прак тич ни ји за упо тре бу од ми ни ја ту ре. На 
оним при ме ри ма ру ко пи са ко ји су обо га ће ни ми ни ја ту ра ма, текст је те же пра ти ти 
јер смо при ну ђе ни, же ле ли ми то или не, да са гле да мо и рас ту ма чи мо фи гу рал ну 
сце ну. С дру ге стра не, ге о ме триј ски и фло рал ни мо ти ви су уни вер зал ни и рас те ре-
ће ни кул ту ро ло шке ико но гра фи је ка кву но се ми ни ја ту ре. Они не де фи ни шу ни ти 
пре при ча ва ју исто ри ју и исто риј ске до га ђа је, већ пру жа ју тек сту ри там и си ме три ју, 
и та ко по ста ју ре фе рент на тач ка при ли ком чи та ња. Сто га, мо ти ви по пут ис пре ки да-
них ли ни ја ко је чи не ста бло ини ци ја ла, пле те ни ца (126v, 128v), чво ро ва (21v, 296r и др.), 
од но сно оних ко ји се у ли те ра ту ри и да ље де фи ни шу као ор на мен ти (без по грд ног 
при зву ка с по чет ка ХХ ве ка) (VRA NE ŠE VIĆ 2009: 25–35), по ста ју уста ље на нор ма од X 
до XII ве ка, и до жи вља ва ју по нов ни про цват у вре ме ди на сти је Па ле о ло га (LA ZA RIS 
2010: 292). Ови мо ти ви се нај че шће ја вља ју у ру ко пи си ма ко ји су се ко ри сти ли то ком 
ли тур ги је или су има ли ак тив ну уло гу то ком ње ног тра ја ња. Сто га их не тре ба по-
сма тра ти као „украс” или их тре ти ра ти као пе ри фер ну ка те го ри ју, по го то во ако има мо 
у ви ду да је нај о чи глед ни ји при мер овог аспек та у књи жној илу ми на ци ји тран сфор ма-
ци ја јед но став ног ру ко пи са у сло же ну ка ли гра фи ју. На пор, пре да ност и по што ва ње 
умет ни ка пре ма све том пред ме ту ко ји укра ша ва из и ску ју ди вље ње и по што ва ње који 
ни су мо гли на ста ти са мо из прак тич не по тре бе на гла ша ва ња де ло ва тек ста.

Да би смо раз у ме ли сим бо лич но зна че ње ли ков ног аспек та Ста ње ви ће вог ру ко-
пи са, те и рас ту ма чи ли по ру ку ко ју мо ти ви ини ци ја ла но се, нео п ход но је да се вра-
ти мо у про шлост. Још су ико но фи ли ис ти ца ли ва жност тра ди ци је ко ја се мо ра ла не-
го ва ти јер чи ни те мељ и озна ча ва кон ти ну и тет хри шћан ске кул ту ре и ве ре. Ка ко су 
пре пле ти чи ни ли основ ни еле мент укра са ка сно ан тич ке умет но сти, о че му све до че 
нај бо ље очу ва ни по до ви зда ња, но се ћи под јед на ко зна чај ну де ко ра тив ну и сим бо-
лич ну, од но сно апо тро пеј ску, уло гу, мо же мо на исти на чин раз мо три ти мо гућ ност 
да су и ов де истог или слич ног зна че ња. На и ме, чво ро ви и пре пле ти су још у умет-
но сти ан ти ке, а по го то во ка сне ан ти ке, има ли сло је ви та и ду бо ка зна че ња ко ја су се 
ба зи ра ла на за шти ти вер ни ка (по сма тра ча) али и ме ста на ко ме се на ла зе (би ло да 
су у пи та њу цр кве, па ла те, кр сти о ни це и сл.) од злих си ла (ER DE LJAN, VRA NE ŠE VIĆ 2016: 
99–108; VRA NE ŠE VIĆ 2018: 187–196; 2019: 71–82). Чво ро ви ко је је не мо гу ће рас пе тља ти 
(из у зев чу ве ног Гор ди је вог чво ра ко ји по зна је са мо мач као мо гу ће ре ше ње) пру жа ју 
ви ше стру ку за шти ту њи хо вом но си о цу (VRA NE ŠE VIĆ 2019: 71–82). Из тог раз ло га ове 
мо ти ве мо же мо на ћи на тка ни на ма, ру ко пи си ма, фре ска ма, мо за и ци ма, скулп ту ра-
ма, ре ље фи ма, фа са да ма гра ђе ви на и др. Ка да је у пи та њу Ста ње ви ћев апра кос, мо-
жда нај бо љи при мер апо тро пеј ског ини ци ја ла пред ста вља онај на ли сту 296r, ко ји се 
раз ли ку је од свих на ве де них при ме ра по то ме што је са чи њен од зеленe и наранџастe 
стабљикe, ко је фор ми ра ју об лик Со ло мо но вог чво ра, и пла ве ста бљи ке ко ја 
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фор ми ра об лик по ло же ног бро ја осам. На ла зе се на злат ној осно ви, без до да тих пу-
по ља ка, пал ме та, тро ли ста. У исто вре ме, сна га чво ра се ин тен зи ви ра чи ње ни цом да 
је из ра ђен од ста бљи ка ко је се раз гра на ва ју у ли шће и цве ће (као што ви ди мо на нај-
ве ћем бро ју при ме ра, ка ко ини ци ја ла та ко и за ста ви ца и за ста ва), чи ја је алу зи ја на 
рај ска ме ста од већ по зна та (TRIL LING 1995: 59–86; ПО ПО ВИЋ 2008: 69–81; ЦВЕТ КО ВИЋ 2009: 
35–65; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2014; ER DE LJAN, VRA NE ŠE VIĆ 2016: 99–108). 

У об ли ко ва њу на ра ти ва и ис ти ца њу сим бо лич не вред но сти мо ти ва и пи са не 
ре чи до дат ну уло гу има ју бо је и оби ље зла та на ко ји ма по чи ва ју ини ци ја ли. Сјај зла та 
и дру гих дра го це них ма те ри ја ла био је по знат у ка сно ан тич ком и сред њо ве ков ном 
дру штву као еле мент ко ји је ви зу ел но пре но сио све тост са др жа ја, а ко ји су сим бо-
лич но ви зу е ли зо ва ли Бо га као све тлост. Зла то, знак све то сти, лук су за, мо ћи и бо гат-
ства, упо тре бље но је са ци љем да ис ка же (ис так не) све ту при ро ду ко дек са у ко јем 
се на ла зи. Ре чи су чи сто зла то (ов де не ми сли мо са мо на ини ци ја ле већ и на зла том 
ис пи са не ре че ни це) јер су не са мо Бо гом ин спи ри са не већ су и пред ста ве Бо га (BRU-
BA KER 1989: 45, 57; 1999: 37). На и ме, у пр вој ре че ни ци Је ван ђе ља по Јо ва ну „У по чет ку 
бе ше Реч, и Реч бе ше у Бо га, и Бог бе ше Реч” ис так ну та је осно ва хри шћан ске те о ло-
ги је по ко јој се ова пло ће ње Бо га де ша ва на два на чи на – Хри сто вим ро ђе њем и у мате-
ри ја ли зо ва ној Ре чи (Ло го са) (TO US SA INT 2019: 141). Исто вре ме но, пер цеп ци ја књи ге, 
је ван ђе ља, од но сно Ре чи Бо жи је, као „те ла” ма те ри ја ли зо ва на је упо тре бом пер га-
мен та, бо ја ма, сло ви ма и из да шном упо тре бом зла та (DO IG 2008: 102). Због при пи-
си ва ња ма те ри ја ла ко ји ре флек ту ју све тлост, од ре ђе на де ко ра тив на есте ти ка има ла 
је ва жну от кри вач ку ди мен зи ју, јер је све тлост би ла глав но сред ство те о фа ни је још 
од ка сно ан тич ког пе ри о да (SCHI BIL LE 2014; IVA NO VI CI 2016). Та ко, у мо за ич кој умет но-
сти гра ђе ви на ди љем Рим ског цар ства по ме ну тог пе ри о да при мет на је упо тре ба 
злат них те се ра на ко јој се раз ви ја ју раз ли чи те фи гу рал не сце не и ани ко нич ни мо ти-
ви (нпр. Сан Ви та ле у Ра ве ни, Ма у зо леј Га ле Пла ци ди је, Сан Ви то ре ин Ћел До ро у 
Ми ла ну, Цр ква Св. Ђор ђа у Со лу ну, итд.). Већ по ме ну ти при мер ап си де Цр кве Сан 
Кле мен те у Ри му из XII ве ка на стао је под ути ца јем ви зан тиј ске али и ка сно ан тич-
ке умет но сти. Да кле, ту су са бра ни по зна ти мо ти ви ра но хри шћан ске умет но сти, 
ком би но ва ни са из ра зи то сред њо ве ков ним ли ков ним еле мен ти ма у ци љу ства ра ња 
но ве син те зе. Иде ја за ступ ни штва и спа се ња кроз пи са ну Реч сто га ни је не по зна та, 
а до дат но је на гла ше на сли ка ма, бо ја ма и зла том, ко је ре флек ту је и зра чи све тло шћу, 
као на при ме ру Ста ње ви ће вог апра ко са. 

У исто вре ме, сло ва су би ла са став ни део умет нич ког де ла ко ји по се ду је ви зу-
ел не и укра сне ква ли те те мо гу ће јед на ко зна чај не као и вер бал не, ко ји су мо жда били 
при сту пач ни ји њи хо вим гле да о ци ма. Вер ник, био он пи смен или не, ин стинк тив но 
је осе тио ду бљи од нос из ме ђу књи ге, ње ног са др жа ја и спо ља шњег об ли ка, умет нич-
ког улеп ша ва ња. Исто вре ме но, у не мо гућ но сти да раз у ме на пи са ни текст, вер ник га 
је (за)гле дао и по сма трао. Ка ко убе дљи во ис ти че Лиз Џејмс (Liz Ja mes), „у пи сме ним 
кул ту ра ма, зна че ње [речи] ва жни је је од зна ка [слова]; у не пи сме ним кул ту ра ма знак 
је ва жни ји” (JA MES 2007: 196). Дру гим ре чи ма, сло ва мо гу функ ци о ни са ти као ре чи 
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али и као зна ци (JA MES 2007: 197). А ко ли ко је зна чај но би ло њи хо во ма гиј ско зна че-
ње све до че број ни аму ле ти, та ли сма ни, ис пи са не кле тве, и др. (BYZAN TI NE MA GIC 1995). 
Да кле, сло ва и ре чи код не пи сме них до би ја ју на зна ча ју као еле мен ти ко ји се по сма-
тра ју и раз у ме ју на дру га чи ји, ма гиј ски, на чин за раз ли ку од оних вер ни ка ко ји су 
би ли пи сме ни и ко ји су мо гли да раз у ме ју ис пи са ни текст. Лиз Џејмс по том иде 
да ље у сво јим ис тра жи ва њи ма те по сма тра сло ва као сли ке, че му у при лог го во ре 
ка ли граф ски ис пи са ни тек сто ви, ка кав је и при мер на шег ру ко пи са (JA MES 2007: 200; 
ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019). На исти на чин су сли ке, а по себ но ор на мен ти ко ји се мо гу са гле-
да ти као еле мен ти ко ји се на ла зе из ме ђу пи са не ре чи и фи гу рал не сли ке, има ли сво је 
ма гиј ско зна че ње, бу ду ћи да су „чи та ни” на под јед на ко „не ра зу мљив” на чин као и 
текст. 

Н. П. Шев чен ко (Nancy P. Šev čen ko) ис ти че да је уло га ру ко пи са, чи ја је де ко ра-
ци ја нај че шће би ла ор на мен тал на, би ла дво ја ка. Исто вре ме но је функ ци о ни сао као 
пред мет из ко јег се чи та ло али и као не ка вр ста све те са су де (ка да је био но шен то-
ком ли тур ги је кроз храм) (ŠEV ČEN KO 1998: 197). Из у зет но до бра очу ва ност Из бор ног 
је ван ђе ља Ни ко ле Ста ње ви ћа су ге ри ше да ру ко пис ни је био ра бљен и упо тре бља ван 
при ли ком сва ко днев них чи та ња, те за кљу чу је мо да је или био из ло жен (мо жда на 
ол та ру Цр кве Св. Сте фа на ма на сти ра Кон че, чи ји је кти тор био Ни ко ла Ста ње вић, 
или ма на сти ра Хи лан дара) или по хра њен у би бли о те ци или тре зо ру он да ка да га је 
ве ли ки вој во да Ста ње вић за ве штао ма на сти ру Хи лан да ру.10 Да кле, сва је при ли ка да 
је ру ко пис био тре ти ран као лук су зан и дра го цен по клон ко ји је био са ве ли ком па-
жњом (о)чу ван. У исто вре ме, оче вид на ску по це ност ру ко пи са ука зу је да је по ру чи лац 
био ви со ко по зи ци о ни ран у дру штву и из ра зи то иму ћан, док мај стор ски об ра ђе ни 
ра зно вр сни ини ци ја ли ука зу ју на ис ку сног мај сто ра. Упра во су та кви ру ко пи си не-
рет ко има ли ста тус тзв. „ико нич них” пред ме та (WATTS 2006: 137, 142; PAR MEN TER 2006: 
160–189; 2009: 298–310; 2013; ELIT ZUR 2010: 83–99). Књи ге ре ли ги о зне са др жи не су се 
на ла зи ле на пра гу из ме ђу тран сцен ден ци је и има нен ци је као ме ди ју ми от кри ве ња 
бу ду ћи да са др же све те спи се (SCHNE I DER 2002: 7–35; HAM BUR GER 2009: 7–76; TU MA NOV 
2019: 223–243), а њи хов украс по ја ча вао је про стор ност ма те ри јал не књи ге (по пут 
укра са на по чет ку тек сто ва би ло да го во ри мо о за ста ви ца ма, ини ци ја ли ма, ми ни ја-
ту ра ма), по ве зу ју ћи је са „не при сту пач ним, не ма те ри јал ним и не ви дљи вим цар ством 

10 Иа ко је са чу ван за пис на ли сту 321r о за ве шта њу ру ко пи са ма на сти ру Хи лан да ру, на жа лост 
не ма мо пот пу не ин фор ма ци је о то ме ка да је тач но ру ко пис на стао, као ни ка да је по кло њен ма на сти ру. 
Сто га, мо же мо са мо прет по ста ви ти да је мо гу ће да је ру ко пис ини ци јал но био на ме њен ма на сти ру 
Кон че, за ду жби ни ве ли ког вој во де. У при лог то ме све до че сли ка ни ор на мен ти сме ште ни уз ап си ду 
ко ји стил ски од го ва ра ју мо ти ви ма Из бор ног је ван ђе ља Ста ње ви ћа, вид. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 130–132, са 
ли те ра ту ром. С дру ге стра не, под јед на ко је мо гу ће да је ру ко пис на чи њен као дар ма на сти ру Хи лан-
да ру (че сто су ца ре ви, имућ ни пле ми ћи и све штен ство по кла ња ли бо га то укра ше не ру ко пи се ма на-
сти ри ма), вид. ŠEV ČEN KO 1998: 223. У на шем слу ча ју, оче ки ва но је да ве ли ки вој во да Ста ње вић, бу ду ћи 
бли зак са цар ском ди на сти јом, по кло ни ова ко вре дан и ску по цен ру ко пис јед ном од нај све ти јих ме ста 
срп ске др жа ве. 
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Бо жи јим” (GANZ 2019: 13)11, о че му по себ но све до чи упо тре ба злат не бо је на на шем 
при ме ру. Књи га, у сред њем ве ку, по ста ла је опи пљи ва. Ви ше ни је би ла пред мет који 
је са др жао ре чи је ван ђе ли ста, већ је би ла је ван ђе ље (ŠEV ČEN KO 1998: 197–198). Са мим 
тим је све тост пред ме та, ко ји се огле да у свим до са да на ве де ним ка рак те ри сти ка ма, 
по твр ђе на. 

Ре зи ми ра ју ћи, мо же мо ре ћи да сим бо лич ке вред но сти је ван ђел ских ру ко пи са 
из гле да ју ва жни је од аспе ка та прак тич не упо тре бе. Ви зу ел но уоб ли ча ва ње је ван ђео-
ског тек ста кроз ка ли гра фи ју, ини ци ја ле, за ста ве, ми ни ја ту ре, фор мат ко дек са и др., 
ви ше се од но си на кон цепт књи ге као Хри сто вог те ла (DO IG 2008: 74–75) и на ли тур-
гиј ско из во ђе ње ове иде је не го на ње ну прак тич ну упо тре бу – пред ме та за чи та ње. 
Сли ке у Ста ње ви ће вом апра ко су функ ци о ни шу као св о је вр сни вид ви зу ел ног уоб ли-
ча ва ња пи са не ре чи, ко ја је осим прак тич не има ла ди дак тич ку и сим бо лич ну уло гу, 
с об зи ром на то да је књи га би ла ви зу е ли зо ва на сли ка Ло го са, она ко ја илу стру је је-
дин ство бо жан ске исти не и Све тог пи сма. Кроз ка ли гра фи ју, ка ко на во ди ца ри град-
ски па три јарх Ни ћи фор I у IX ве ку, про ја вљу ју се бо жан ске исти не (BRU BA KER 1999: 47). 
Сто га је, не без раз ло га, Из бор но је ван ђе ље Ни ко ле Ста ње ви ћа за па же но и у на у ци 
че сто ис ти ца но као је дан од нај ре пре зен та тив ни јих ру ко пи са срп ске сред њо ве ков-
не умет но сти. 
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Bran ka Č. Vra ne še vić
VI SU A LI ZA TON OF THE WORD: 

A CON TRI BU TION TO THE STUDY OF THE ANI CO NIC  
AND FLO RAL INI TI ALS OF THE GO SPEL LEC TI O NARY  

OF GRAND DU KE NI KO LA STA NJE VIĆ

Sum mary

The Go spel Lec ti o nary of Grand Du ke Ni ko la Sta nje vić (Chil. 14) was most pro bably cre a ted 
in the se cond half of the 14th cen tury and re pre sents one of the most la vishly de co ra ted me di e val 
Ser bian ma nu scripts. Its main fe a tu res are 330 richly il lu mi na ted ini ti als, fo ur he ad pi e ces, and se ven 
smal ler ones. They are all set on richly gil ded fi elds and mostly con sist of en tan gled stems with 
le a ves, pal met tes, flo wers, cros ses, bra ids, and knots, whi le fe wer con sist of zo o morp hic mo tifs and 
mo tifs of hands hol ding in tert wi ned stems. With the abun dan ce of or na ments co lo red in the blue, 
green, red, oran ge, and pink and the ove rall com ple xity of ini ti als, this ma nu script be longs to the 
gro up of lu xu ri o us Byzan ti ne ma nu scripts. This pa per stu di es the flo ral and ani co nic ini ti als of 
the Go spel Lec ti o nary of Grand Du ke Ni ko la Sta nje vić and the ir pla ce both in the ove rall bo ok 
il lu mi na tion and par ti cu larly in the Byzan ti ne cul tu ral cir cle, to pro vi de a fra me work of the fo ur-
te enth-cen tury vi sual cul tu re. 

Keywords: Go spel Lec ti o nary of Grand Du ke Ni ko la Sta nje vić, apra kos, ini tial, ani co nic, flo ral.
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