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ЕР МИ НИ ЈА СЛИ КА РА ЈО ВА НА ЧЕ ТИ РЕ ВИ ЋА  
ГРА БО ВА НА – ЗА ПИ СИ И ЦР ТЕ ЖИ

СА ЖЕ ТАК: Ру ко пи сна ер ми ни ја сли ка ра Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на, ко ја се 
чу ва у би бли о те ци пра во слав не цр кве не ошти не у Њи ре ђха зи у Ма ђар ској, са др жи, 
по ред глав ног тек ста, низ дру гих за пи са, тек сто ва и цр те жа ко је су отац и син, Јо ван 
и Ни ко ла Гра бо ван, уно си ли све до сре ди не тре ће де це ни је XIX сто ле ћа. У ра ду се ана-
ли зи ра ју по ре кло и са др жај ове хе те ро ге не гру пе тек сто ва, ко ја омо гу ћа ва увид у ра спон 
њи хо вих про фе си о нал них, ин те лек ту ал них, али и сва ко днев них прак тич них ин те ре-
со ва ња и по тре ба. За пи си и цр те жи у ру ко пи су све до че и о ди вер гент ним ути ца ји ма 
и из во ри ма зна ња ко ји ма су би ли из ло же ни, пр вен стве но у сми слу кон так та са са др-
жа ји ма за пад но е вроп ских из да ња из обла сти ме ди ци не, фар ма ци је, хе ми је/ал хе ми је, па 
чак мо жда и ге о гра фи је и зо о ло ги је. Њи хо ви при мар ни обра зов ни и ин те лек ту ал ни 
окви ри, ко је та ко ђе од сли ка ва са др жај ру ко пи са, оста ли су обе ле же ни ју жно бал кан-
ском тра ди ци јом и но во ве ков ном грч ком уче но шћу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван, Ни ко ла Гра бо ван, пост ви зан тиј ски 
сли кар ски при руч ни ци (ер ми ни је), за пи си срп ских сли ка ра, цр те жи срп ских сли ка ра 
XVI II и XIX сто ле ћа, жи во ти ње у умет но сти, мај мун у умет но сти.

Ру ко пи сна ер ми ни ја ко ја је при па да ла сли ка ру Јо ва ну Че ти ре ви ћу Гра бо ва ну 
(Гра бо во, Ал ба ни ја, око 1716. – Сла ти на, Хр ват ска, 1789) је дин ствен је са чу ва ни и 
до сад по зна ти при мер та кве вр сте до ку мен та о срп ској умет но сти XVI II сто ле ћа 
(MO U  TA FOV 2002: 217–218; ТО ДИЋ 2010: 357–377; КУ ЧЕ КО ВИЋ 2020: 137–138). За раз ли ку 
од ње го вог ра ни јег са вре ме ни ка и, ве ро ват но, су на род ни ка ју жно бал кан ског цин цар-
ског по ре кла, сли ка ра и гра фи ча ра Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа (МУ ТА ФОВ 2001: 150–181, 
200–218), Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван ни је био ни ау тор ни са ста вљач/пре пи си вач ер-
ми ни је на грч ком је зи ку. Он је, ка ко је сам у ње му за бе ле жио (MO U TA FOV 2002: 219; 
ТО ДИЋ 2010: 356, нап. 3), ку пио ру ко пис са тек стом ер ми ни је ис пи са ним на пр вих 256 
стра ни ца књи ге (сл. 10). Пред у зе та ко ди ко ло шка ана ли за от кри ће пу ну са др жин ску 
струк ту ру тог тек ста и по ста ви ти пре ци зни је те зе о вре ме ну и мо гу ћем ме сту ње го вог 
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на стан ка. Пре ли ми нар ни за кључ ци ука зу ју на мо гућ ност да Гра бо ва нов ру ко пис спа да 
у нај о бим ни је тек сто ве ове вр сте до са да от кри ве не, ве ро ват но све то гор ског по ре кла.1 
У фо ку су овог ра да су де ло ви ру ко пи са ко ји су на ста ли ка сни је од из вор ног тек ста 
ер ми ни је и на ла зе се на пре о ста лим стра ни ца ма књи ге (p. 275–352). По све му су де-
ћи, њих су на пи са ли дво ји ца ау то ра: сли кар Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван и ње гов син, 
Ни ко ла Гра бо ван (Оси јек, 1772. – Оси јек, 1824), ко ји се ве ро ват но та ко ђе ба вио сли-
кар ством и, као и ње гов отац, био жи тељ Доњег гра да у Оси је ку (KU ČE KO VIĆ 2020: 
140–143). Обо ји ца су у ру ко пис уно си ли раз ли чи те пре пи се и бе ле шке, нај ка сни је до 
1789. ка да је реч о Јо ва ну Че ти ре ви ћу Гра бо ва ну и 1824. го ди не, ка да је у Оси је ку 
умро Ни ко ла Гра бо ван. Ме ђу тек сто ви ма ко је је ис пи сао Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван, 
на уч ну па жњу нај пре су при ву кле би о граф ске бе ле шке о ње му и ње го вој по ро ди ци, 
ко је је пи сао на грч ком је зи ку (MO U TA FOV 2002: 218–225; ТО ДИЋ 2010: 356–377), а по том 
су ана ли зи ра не и цр кве но словен ске бе ле шке истог ка рак те ра ко је је ис пи сао Ни кола 
Гра бо ван (KU ČE KO VIĆ 2020: 139–143). 

Би о граф ске за бе ле шке оца и си на Гра бо ва на у ру ко пи сној ер ми ни ји су у до са-
да шњим ис тра жи ва њи ма свр ста не у ка те го ри ју при ват не ме мо ри је, ко јом су ау то ри 
на сто ја ли да ус по ста ве кон ти ну и тет по ро дич ног пам ће ња и са чу ва ју од за бо ра ва ег-
зи стен ци ју по је дин ца, ма ко ли ко крат ка она би ла (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 263–275; ТО ДИЋ 
2010: 356). Та ко су Јо ван и Ни ко ла Гра бо ван са чу ва ли се ћа ње не са мо на сво је по ре кло, 
кроз упи си ва ње да ту ма ро ђе ња и смр ти сво јих ро ди те ља и бли жњих, већ су у ме мо-
ри ји ове вр сте оста ви ли ме сто и за дир љи ве по ме не на не ста ле по том ке – де цу ко ја су 
ра но уми ра ла (ТО ДИЋ 2010: 373; KU ČE KO VIĆ 2020: 142–143). Би о граф ске бе ле шке Гра бо ва-
на укла па ју се у кон текст број них слич них са чу ва них бе ле шки на мар ги на ма књи га и 
ру ко пи са из са вре ме не при ват не сфе ре, а њи хо ва фор ма ве о ма је слич на за пи си ма у 
са чу ва ним теф те ри ма и ер ми ни ја ма бал кан ских зо гра фа пр ве по ло ви не XIX сто ле ћа 
(РУ СЕ ВА 2010: 9; cf. МУ ТА ФОВ 2001: 20). Ра зно ли кост дру гих тек сто ва који се по ја вљу ју 
на стра ни ца ма ру ко пи са омо гу ћа ва пра ће ње ши рих жи вот них и про фе си о нал них ин-
те ре со ва ња Јо ва на и Ни ко ле Гра бо ва на. У тре нут ку ка да је Ни ко ла уно сио по след ње 
бе ле шке, ве ро ват но има ју ћи ру ко пис у свом по се ду све до смр ти 1824, он је по при мио 
об лик мул ти функ ци о нал не по ро дич не сва шта ре у ко ју су pa tres fa mi li as за бе ле жи ли 
ва жне да ту ме, прак тич на зна ња ко ја су обе ле жа ва ла по сао и сва ко дне ви цу, као и са-
свим по себ не екс кур се у свет ег зо тич них жи во ти ња и ал хе ми је. Зна ча јан део тек сто ва 
ве зан је за сли кар ску про фе си ју – и Јо ван и Ни ко ла су пре пи си ва ли до дат не де ло ве из 
ер ми ни ја на грч ком је зи ку; тек сто ви овог ти па на ла зе се, нај ве ћим де лом, на стра ни-
ца ма ко је не по сред но сле де глав ни део ру ко пи са.2 При мет но је да је Ни ко ла Гра бо ван, 
из ра зи то ди стинк тив ним и кит ња стим ру ко пи сом у од но су на ста ри ји очев ру ко пис, 
ис пу ња вао стра ни це ко је је Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван оста вљао пра зне, на кнад но 
пре пи су ју ћи те мат ски срод не од лом ке или оста вља ју ћи ре фе рен це на оче ве за пи се.

1 На ин фор ма ци ја ма о са др жин ској струк ту ри из вор ног грч ког тек ста ер ми ни је за хва љу јем ко-
ле га ма Кон тан ти но су Ја ку ми су из Ти ра не (Kon stan ti nos Gi a ko u mis, Ti ra na) и Кон стан ти ну Ва фе ја ди су 
из Ати не (Con stan ti ne M. Vap he i a des, Ati na). 

2 Гру па ових тек сто ва на ла зи се на стра ни ца ма 257–274.
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Ве о ма за ни мљи ву гру пу тек сто ва, ко ји мо жда спа да ју у нај ра ни је у ру ко пи су и 
чи ји је ау тор Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван, чи не ни зо ви за пи са ко ји се ис пи су ју на ико-
на ма и де ло ви ма ико но ста са, пре пи си де ло ва би блиј ског тек ста, цр кве них хим ни и 
мо ли та ва. Сли кар их је ве ћи ном ис пи си вао па ра лел но на грч ком и цр кве но сло вен-
ском, при че му су грч ки за пи си ис пи са ни бр зо, ла ко и си гур но, док су они на цр кве-
но сло вен ском из ве де ни знат но не си гур ни је и са гре шка ма. Њи хо вом да то ва њу у рани 
пе ри од де лат но сти Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на у Кар ло вач кој ми тро по ли ји, у вре ме 
не по сред но на кон 1769. и ње го вог пре ла ска са по ро ди цом из род ног Гра бо ва у Но ви 
Сад (ТО ДИЋ 2010: 364–365; KU ČE KO VIĆ 2020: 140–141), до при но си и чи ње ни ца да је сли-
ка рев при мар ни про фе си о нал ни је зик био грч ки, ко јим се слу жио до краја жи во та. 
На спрам ни за пи си на грч ком и цр кве но сло вен ском је зи ку на стра ни ца ма 278–301, 
из ме ша ни са ка сни јим за пи си ма срод не са др жи не Ни ко ле Гра бо ва на, из гле да ју као 
прак тич не ве жбе сли ка ра ко ји је на гло про ме нио ге о граф ску и је зич ку сре ди ну и 
убр за но се при ла го ђа вао по тре ба ма сво је но ве срп ске кли јен те ле у Кар ло вач кој ми-
тро по ли ји. Стра ни це су ис пу ње не за пи си ма ко ји се ис пи су ју на цар ским и боч ним 
две ри ма ико но ста са, на сви ци ма ко је но се апо сто ли, про ро ци и дру ги све ти те љи, 
при че му се ме сти мич но по ја вљу ју и на по ме не о да ту ми ма њи хо вог про сла вља ња. 
На стра ни ци 282 на ла зе се ре фе рен це за тек сто ве ко ји се ис пи су ју на сви ци ма све тих 
пе сни ка Јо ва на Да ма ски на, Ко зме Ма јум ског и Те о фа на Пе смо пи сца. Њи хо ве ли ко-
ве Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван је на сли као на пев ни ца ма Бо го ро ди чи не цр кве у Ора-
хо ви ци 1775. (КУ ЧЕ КО ВИЋ 2004: 229, 235) (сл. 1), а по ме ну ти ис пи си у ер ми ни ји из гле-
да ју као при прем не бе ле шке за из во ђе ње за пи са упра во на тим ико на ма. На стра ни ци 
291 ис пи сан је за пис за ико ну Све те Тро ји це; пр ви ње гов део по ја вљу је се на ико ни 
Све та Тро ји ца крунишу Бо го ро ди цу, са чу ва ној у пра во слав ној Цр кви Све те Тро ји це 
у Ми школ цу.3 Ико на је сли ка на на плат ну и на ла зи се у ка сни јем нео кла си ци стич ком 
ра му, али се, с об зи ром на стил ске ка рак те ри сти ке, мо же сма тра ти по зни јим ра дом Јо-
ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на, или не ког од ње го вих са рад ни ка.4 У на став ку јед не од стра-
ни ца, на ко јој је ис пи сао за пи се (επιγραφή) ве за не за Бо го ро ди цу, Јо ван Че ти ре вић 
Гра бо ван је за бе ле жио сво је име на грч ком, у фор ми ау тор ског за пи са (p. 323), ка кав 
је че сто оста вљао на сво јим ра ним ра до ви ма за грч ко-цин цар ску кли јен те лу – „δια 
χειρος ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς Ἴωαννου Τζετηρη ἔκ Γραμποβο”.5 Осим прет ход но по ме ну тог 
за пи са ко јим је убе ле жио сво је вла сни штво над ер ми ни јом, ис пи са ног у се квен ца ма 

3 За пи си и у ру ко пи су и на по ме ну тој ико ни у Ми школ цу ис пи са ни су цр кве но сло вен ским је зи-
ком: „О(т)цъ дщеръ С(и)ɴъ же М(а)теръ Д(ȣ)хъ С(ве)тыи Нѣвестȣ вѣнчаютъ...”. За пи си слич не са др жи не 
по ја вљу ју се на ико на ма Кру ни са ња Бо го ро ди це на ико но ста си ма Ди ми три ја Ба че ви ћа у Ни ко ла јев ској 
цр кви у Зе му ну (1762) и Сте фа на Те нец ког у Ваз не сењ ској цр кви у Ру ми (1772) (ВУК САН 2016: 215).

4 У пра во слав ној цр кви у Ми школ цу са чу ва на је још јед на ико на Кру ни са ња Бо го ро ди це ко ју је 
Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван сли као и пот пи сао на грч ком 1773. (cf. ТО ДИЋ 2013, књ. I: 288). Све ча ни за пис 
у укра сном кар ту шу ико не „Ἄναρχε Τριάς, ἀμέριστε Οὐσία, σύνθρο νε Μονάς, ὁμότιμε τῇ δόξῃ...”, сли кар је, 
у ва ри ја ци ја ма, ис пи си вао и у ру ко пи су ер ми ни је.

5 „Ру ком ме не не до стој ног Јо ва на Тзе ти ри из Грам по ва.” За пис је тран скри бо вао и пре вео ко ле-
га Кон стан ти нос Ја ку мис, Ти ра на.
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од по не ко ли ко ре чи на пр вим стра ни ца ма, Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван је сво је име 
ис пи сао са мо још на овом ме сту у ру ко пи су и то на јед ној стра ни ци, у кон ти ну и те-
ту са прет ход ним за пи си ма исто вет них ка рак те ри сти ка, што је зна чај но олак ша ло 
атри бу ци ју ње го вој ру ци дру гих за пи са на грч ком и цр кве но сло вен ском, али и њи-
хо ву ди стинк ци ју у од но су на ру ко пис Ни ко ле Гра бо ва на.6

У ру ко пи су се по ја вљу ју и дру ги тек сто ви ко ји све до че о сли кар ским, по зла тар-
ским и оста лим умет нич ко-за нат ским ин те ре со ва њи ма и ак тив но сти ма Гра бо ва на. 
На стра ни ца ма 302–308, пре пи са ни су, на не мач ком је зи ку, ре цеп ти за пре па ра ци ју 

6 Ау тор ство Ни ко ле Гра бо ва на од ре ђе но је та ко ђе на осно ву јед ног за пи са у ко јем он по ми ње 
се бе у пр вом ли цу и сво ју кћер (KU ČE KO VIĆ 2020: 139–140).

Сл. 1. Јован Четиревић Грабован, Свети Теофан Песмописац и Свети Козма Песмотворац, 
иконе на певници Богородичине цркве у Ораховици (Хрватска), 1774/75.  

(фото: МСПЦ, Београд)
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ки то ва за раз ли чи те на ме не (за пор це лан, ча ше, ста кло итд.), пре у зе ти у це ло сти из по-
пу лар ног сли кар ско-за нат ског при руч ни ка Prak tisches Hand buch fur Kun stler, Lac ki er -
li eb ha ber und Oehlfar ben-An stre ic her Нем ца Х. Ф. А. Шту кла (He in rich Fri e drich Au gust 
Stöckel), пр ви пут об ја вље ног у Нир нбе р гу 1799. го ди не.7 Сви ре цеп ти по след њег по-
гла вља књи ге под на сло вом Ver schi e de ne Kit te zu mac hen (STÖCKEL 1804: 270–274) па-
жљи во су пре пи са ни си гур ним ру ко пи сом, го ти цом.8 Пре пи си вач је, с об зи ром на 
го ди ну из да ња из во ра тек ста, од Гра бо ва на мо гао би ти са мо Ни ко ла Гра бо ван, ко ји је 
иза пр вог пре пи са ног ре цеп та за кит ко јим се ле пи раз би је на лу ла (cf. STÖCKEL 1804: 274), 
оста вио до дат не за пи се, цр кве но сло вен ским и де ло мич но ла ти ни цом.9 Све што се 
о Ни ко ли Гра бо ва ну као про фе си о нал цу по у зда но зна сво ди се на по да так да је 1807. 
за су му од 97 фо рин ти у Бо го ро ди чи ној цр кви у До њем гра ду у Оси је ку „фар бао” 
раз не цр кве не пред ме те – по ли је ле је, кр сто ве, пу тир (ГА ВРИ ЛО ВИЋ 2009: 458; ТО ДИЋ 
2013, књ. II: 60). Тек сто ви у ру ко пи су ер ми ни је, ко је је пре пи сао, до дат но осве тља ва ју 
ње го ву мо гу ћу ка ри је ру, ко ја ни је ну жно мо ра ла би ти ка ри је ра ис кљу чи во сли ка ра 
ико но пи сца.10 На цр кве но сло вен ском је у ру ко пи су оче ве ер ми ни је до дат но ис пи сао 
упут ства за на бав ку „шпе ци ја” ко је се ко ри сте при ли ком се че ња сло ва на ка ме ну, за 
чи шће ње сре бра, при спра вља њу ки то ва за мер мер „кои се пре бие или ти раз бие”, 
ки та за „бе ли пор цу лан”, за „рознъ фарбъ”, итд. (pp. 308–309, 312, 318).

На стра ни ца ма 324–337 су тек сто ви ис пи са ни на ла тин ском је зи ку; да ли их је 
пре пи сао Јо ван или Ни ко ла Гра бо ван – ни је мо гу ће с по у зда но шћу утвр ди ти. Ипак, 
не по сто је по да ци да је Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван функ ци о нал но по зна вао ла тин-
ски је зик. Из ве сна си гур ност у пре пи су тек сто ва на овим стра ни ца ма, као и дру га 
овим ру ко пи сом по све до че на ин те ре со ва ња Ни ко ле Гра бо ва на, чи не упра во ње га ве-
ро ват ним пре пи си ва чем овог сег мен та књи ге, ко ји је у це ло сти по све ћен хе ми ји, 
од но сно ал хе ми ји. На по чет ку се на ла зе та бе ле са ис пи са ним ал хе миј ским ал фа-
бе том, сим бо ли ма и њи хо вим ну ме рич ким вред но сти ма (Alp ha be tum chymi cum et 

7 Ов де је ко ри ште но до пу ње но и пре ра ђе но нир нбер шко из да ње из 1804. го ди не.
8 На по мо ћи у тран скрип ци ји овог де ла тек ста за хва љу јем ко ле ги Не на ду Нин ко ви ћу из Но вог Са да.
9 У ре цеп ту ра ма ко је је ис пи си вао цр кве но сло вен ским или грч ким је зи ком Ни ко ла Гра бо ван 

че сто је пи сао на зи ве по треб них са сто ја ка на не мач ком или ла тин ском, ла ти нич ним пи смом. Ипак, 
не ма до ка за да се ак тив но слу жио не мач ким је зи ком, или знао да пи ше не мач ком го ти цом, та ко да 
по сто ји не ма ла ве ро ват но ћа да је од не ког дру гог тра жио да му пре пи ше по треб не ре цеп ту ре за ки то-
ве. То ме у при лог иде и под се ћа ње ко је је ис пи сао ис под пр вог ре цеп та: „За ис...(?) лу ле ко е су раз би е не 
овое китъ”. 

10 Л. Бог да но вић је, об ја вљу ју ћи још 1900. пр ви на пис о Јо ва ну Че ти ре ви ћу Гра бо ва ну, у се ри ји 
тек сто ва у Срп ском Си о ну под на зи вом „Ср би сли ка ри”, по ме нуо Ни ко лу и Кон стан ти на Гра бо ва на као 
си но ве Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на и жи те ље Оси је ка, на по ми њу ћи да је „Кон стан тин та ко ђе био 
жи во пи сац, до чим за Ни ко лу ни сам мо гао са зна ти, на што се одао” (БОГ ДА НО ВИЋ 1900: 553). Кон стан тин 
Гра бо ван је де ло вао као са мо стал ни сли кар ве ро ват но од оче ве смр ти 1789, па све до соп стве не смр ти 
1804. (KU ČE KO VIĆ 2020: 141–142, 150). Је ди но ње го во по у зда но атри бу и са но де ло је уни ште ни ико но стас у 
пра во слав ној цр кви се ла Ко баш крај Сла вон ског Бро да из 1803. (ТО ДИЋ 2013а: 276–302). Да ли се и Ни-
ко ла Гра бо ван ба вио сли ка њем ико на и ико но ста са и да ли је уоп ште прак ти ко вао сли кар ску про фе си ју 
ван Оси је ка, до да нас ни је от кри ве но.
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nu me ruschi, Dip hton gi chi mi ci, Vo ca les 
chi mi ci), по том су гу сто ис пи са ни тек-
сто ви са стан дар ди ма раз ли чи тих мера 
и те жи на (Sig na men su ra rum et pon de-
rum), сим бо ли ма ме та ла, ми не ра ла, 
пла не та и „дру гих хе миј ских ма те-
ри ја” (Ca rac te res si ve sig na me ta lo rum, 
mi ne ra li um, pla ne ta ri um, ali a rum qre rum 
chi mi cam) (сл. 2), сло же ним по абе цед-
ном ре ду. На по себ ној стра ни ци (p. 
337) ис цр та на је та бе ла са ком би на ци-
ја ма ал хе миј ских сим бо ла, при чему 
су де ло ви тек ста ис пи са ни грч ким је-
зи ком. Цео овај сег мент ру ко пи са ве-
ран је пре пис до дат ка (сл. 3) штам па-
ног на кра ју пр вог то ма ком пен ди ју ма 
Nuc le us to ti us Me di ci nae, не мач ког ле-
ка ра, апо те ка ра и пи сца Арту ра Кон-
ра да Ерн стин га (Art hur Con rad Ern-
sting, 1709–1768) (HA AR BECK 1953: 37–47), 
пр ви пут штам па ног у Хелм шта ту 1741. 
го ди не. Овај све о бу хват ни лек си кон-
ски при руч ник са вре ме них ме ди цин-
ских, хе миј ских и фар ма ко ло шких 
зна ња на ме њен, по ре чи ма ње го вог 
ау то ра, „са вр ше ном и увек спрем ном 
апо те ка ру, во де ћем хе ми ча ру и ис ку-
сном ле ка ру ко ји пру жа вр хун ску услу-

гу ле че ња”, са сто ји се од пет де ло ва, од ко јих пр ви из 1741. пред ста вља фар ма ко ло шки 
лек си кон и дис пен за то ри јум. Ерн стин го ви при руч ни ци чи ни ли су део ре форм ских 
на сто ја ња европ ске и не мач ке ме ди цин ске на у ке XVI II ве ка ка ин кор по ра ци ји и мо дер-
ни за ци ји сло же ног ба рок ног на сле ђа XVII сто ле ћа, ко је је укљу чи ва ло тра ди ци о нал-
ну док три ну ху мо рал не па то ло ги је, без су штин ског од сту па ња од ста рог хи по крат-
ско-га лен ског си сте ма. При томе су по се бан про блем пред ста вља ле си сте ма ти за ци ја 
и ре дук ци ја збу њу ју ћег и не прак тич ног мно штва фар ма ко ло шких пре па ра ту ра које 
су укљу чи ва ле и раз ли чи те ма гиј ске про дук те од из ме та, жи во тињ ских са сто ја ка, 
ле ко ва из „Но вог све та”, као и ве ли ки ра спон на род них ле ко ва. Ал хе миј ска и хер ме-
тич ка ис ку ства прет ход них ве ко ва оста ла су при сут на у ра до ви ма не мач ких на уч-
ни ка тог вре ме на, о че му све до чи и Ерн стин гов лек си кон (HA BRICH 1991: 39–40).

Ни ко ла Гра бо ван је био ве о ма за ин те ре со ван за хе миј ске про це ду ре и про це се 
спра вља ња сло же них пре па ра ту ра за раз ли чи те на ме не; по себ но је до бро знао ко је 

Сл. 2. Ерминија Јована Четиревића Грабована, 
страница текста са алхемијским појмовима  

и симболима (фото: А. Кучековић)
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ма те ри је се мо гу на ба ви ти у апо те ци.11 Ру ко пис ер ми ни је ње го вог оца пун је до ка за 
о Ни ко ли ним ин те ре со ва њи ма ове вр сте, ко ја укљу чу ју и ре цеп ту ре за спра вља ње ра-
зних ле ко ва. На стра ни ца ма 302 и 311–319 фор ми рао је пра ву ма лу при руч ну ле ка ру шу, 
пре пи су ју ћи два де се так ре це па та за ле че ње раз ли чи тих бо ле сти, ве ро ват но оних које 
су нај че шће по га ђа ле ње го ву по ро ди цу. Ме ђу њи ма су два ле ка за сан џи је (ја ке боло-
ве у аб до ме ну), као и лек за ми ци ну – спе ци фич но упал но обо ље ње лим фних жле зда 

11 При на во ђе њу са сто ја ка у ре цеп ту ра ма Ни ко ла Гра бо ван пре ци зно од ре ђу је ко је се ма те ри је 
мо гу ку пи ти „го то ве” у апо те ци, при че му не ке од њи хо вих на зи ва ис пи су је на не мач ком или ла тин-
ском је зи ку: „во да Sal pe ter Sa u re” (нем. Salpetersäure), „Gu mi Ara bi cum” (нем. Gum mi ara bi cum), „Lor ber 
Öell”, док оста ле на во ди у пре во ду „на срб ски“: „ма стикс”, „ганцъ тер пен тинъ”, „ка ла фо ни” (лат. Colo-
pho ni um), „бо силъ фла стер” итд. У вре ме ка да су ве ро ват но на ста ли ови за пи си Ни ко ле Гра бо ва на, у 
Оси је ку је по сто ја ла пољ ска апо те ка (Feld Apotheke) у Твр ђи, вој ном де лу гра да. На кон про гла ше ња 
Оси је ка сло бод ним кра љев ским гра дом 1809, у Гор њем гра ду је 1812. осно ва на још јед на апо те ка, а тек 
по сле 1816. и у До њем гра ду, где су жи ве ли Гра бо ва ни (FI RIN GER 1953: 240–248).

Сл. 3. А. К. Ернстинг, Nucleus totius medicinae, 1741. Додатак са табелама хемијских/
алхемијских појмова и симбола.
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(cf. БЈЕ ЛА КО ВИЋ 2003: 12–23). Ни ко ла Гра бо ван пре пи сао је и ле ко ве за ма ње опа сне, 
сва ко днев ни је бољ ке: шу ље ве, гла во бо љу, ка шаљ, по ква рен сто мак, зу бо бо љу, ли ша-
је ве на ко жи, бол на кр ста и раз ли чи те ра не. По себ но су ин те ре сант ни ле ко ви ко је 
је сва ка оно вре ме на по ро ди ца ве ро ват но ве о ма це ни ла, а ти ца ли су се не ге ма ле де-
це – упут ства за ефи ка сан трет ман (ла пи си ра ње) гра ну ло ма пуп ка но во ро ђен ча ди, 
за ле че ње гр че ва и гли ста код де це, али и деч јег акут ног фе брил ног ста ња ко јег се 
Ни ко ла Гра бо ван, из гле да, нај ви ше при бо ја вао – „Од фра са Б(о)же сачȣваи”. Мор-
та ли тет де це у Сла во ни ји у XVI II и пр вој по ло ви ни XIX сто ле ћа био је из у зет но ви-
сок, а оп шта здрав стве на за шти та и кул ту ра ве о ма ло шег ква ли те та (GLE SIN GER 1955: 
188–216; cf. ЈЕ РЕ МИЋ 1940: 268–286). У ва ро шким сре ди на ма, по пут До њег гра да у Оси-
је ку, на ста ње ног ве ли ким бро јем пра во сла ва ца, у по ро ди ца ма за на тли ја и тр го ва ца 
де ца су пред ста вља ла за лог про спе ри те та и бу дућ но сти и њи хо вом здра вљу и бо-
љем пре жи вља ва њу про гре сив но се при да вао све ве ћи зна чај (cf. ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2006: 
401–404). Бо лест и смрт де те та у по ро ди ци Гра бо ва на има ла је по себ но ме сто у ко-
лек тив ном по ро дич ном ис ку ству; бе ле шке Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на о смр ти ма 
Ни ко ли не бра ће ко ји су по мр ли као де ца (ТО ДИЋ 2010: 364, 373), као и Ни ко ли на на-
сто ја ња да стек не зна ња ка ко да за шти ти соп стве но по том ство (cf. KU ČE KO VIĆ 2020: 
143), дир љи ва су и рет ка све до чан ства емо ци о нал них пре о ку па ци ја уну тар јед не пра-
во слав не по ро ди це у про вин ци ји Мо нар хи је кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка.

Ка рак тер ре це па та за ле ко ве ко је је пре пи си вао Ни ко ла Гра бо ван у пот пу но сти 
од го ва ра тра ди ци ји не зва нич не и не санк ци о ни са не на род не ме ди ци не чи ја су се 
зна ња и ис ку ства ве ко ви ма пре но си ли кроз по пу лар не ру ко пи сне збир ке пре па рату-
ра, ле ка ру ше (ME DIĆ 1909: 168–124). Оне су би ле још увек ве о ма це ње ни при руч ни ци 
за са мо ле че ње у XVI II сто ле ћу на под руч ју Сла во ни је и Хр ват ске, иа ко је цен трал на 
власт све ви ше на сто ја ла да бо ље ор га ни зу је ин сти ту ци је здрав стве не за шти те и по-
ти сне осла ња ње на раз ли чи те ма гиј ске прак се и су је ве ри це ко је су пра ти ле ме ди-
цин ску не про све ће ност ста нов ни штва (RO MA NO 1973: 141–204; BE LIC ZA 1991: 294–295, 
299–300). Ни ко ла Гра бо ван је сво је ре цеп те пре пи сао из не ке ле ка ру ше ко ја је укљу-
чи ва ла ду го веч на ис ку ства чу ве не сред њо ве ков не Са лерн ске ме ди цин ске шко ле, 
ком бинованe са тра ди ци јом на род них ле ко ва (GLE SIN GER 1955: 186–188).12 О то ме сведо-
чи и фор ма тек сто ва тих ре це па та, ко је Ни ко ла Гра бо ван за вр ша ва че стим афир ма тив-
ним уз ре чи ца ма ко је су пра ти ле ре цеп те „про ве ре них” ле ко ва (me di ci nae apro ba tae) 
у тра ди ци о нал ним ле ка ру ша ма – „Про би ра то је”, „И то лек бу де” или јед но став но: 
„До бро бу де!” (ME DIĆ 1909: 170–178; GLE SIN GER 1955: 35–36; БЈЕ ЛА КО ВИЋ 2003: 13). Као 

12 Мно ге ле ка ру ше са под руч ја Сла во ни је, ру ко пи сне или штам па не, по ти чу из XVI II сто ле ћа. У 
Оси је ку је 1794. и 1796. штам па на јед на ком би но ва на ле ка ру ша, ху ма на и ве те ри нар ска, ау то ра све ште-
ни ка Јо си па Стје па на Рељ ко ви ћа, у ко јој су здрав стве на упут ства за љу де пре у зе та из пра ви ла Са лерн-
ске ме ди ци не. Јо ва ну Че ти ре ви ћу Гра бо ва ну, иа ко он ни је ау тор пре пи са ре це па та за ле ко ве у ру ко пи су, 
мо гла је би ти по зна та и тзв. Ле па вин ска ле ка ру ша, ко ју је у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка са ста вио је ро-
мо нах Сте фан Ви та но вић (RO MA NO 1973: 172, 174–175). 
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и код пре па ра ту ра за сли кар ске и за нат ске по сло ве ко је је оба вљао, Ни ко ла Гра бо ван 
се и при ли ком спра вља ња ле ко ва осла њао на фар ма ко ло шке суп стан це ко је су биле 
до ступ не у апо те ка ма. Ипак, под јед на ко је ве ро вао и у де ло твор ност ле ко ва ко ји су 
под ра зу ме ва ли за то до ба већ са свим не кон вен ци о нал ну не по сред ну упо тре бу де-
ло ва жи во ти ња, ма гиј ске по ступ ке и ба ја ња.13

О ста ту су и упо тре би ру ко пи са ер ми ни је у по ро ди ци Гра бо ва на мо же по сред-
но по све до чи ти и чи ње ни ца да се у њој на ла зи ве о ма ма ли број цр те жа. По зна то је 
да је уче ник Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на – Гри го ри је По по вић, та ко ђе по се до вао 
све ску у ко ју је упи си вао би о граф ске за пи се, али је у њој оста вио и број не цр те же и 
при прем не ски це за ре ли ги о зне ком по зи ци је и де та ље (KU ČE KO VIĆ 2020: 143–144, 147–
150).14 У Гра бо ва но вој ер ми ни ји по сто је са мо два цр те жа жи во ти ња и две ски це де ко-
ра тив них ба рок них во лу та за тро но ве Хри ста или Бо го ро ди це, ко је је че сто сли као 
на пре сто ним ико на ма. И по ред мно штва за пи са за свит ке по је ди нач них све ти те-
ља, ва ри јан ти за пи са на по је ди ним еле мен ти ма ико но ста са и дру гих пре пи са ко ји су 
слу жи ли као пред ло шци за ис пи си ва ње тек сто ва на ико на ма, ни Јо ван ни Ни ко ла 
Гра бо ван их ни су по пра ти ли ски ца ма у овом ру ко пи су. Је дан од мо гу ћих раз ло га 
тре ба тра жи ти и у чи ње ни ци да је при мар ни пред ло жак за сли кар ство Јо ва ну Че-
ти ре ви ћу Гра бо ва ну би ла илу стро ва на Bi blia Ectypa ауг збур шког гра ве ра Кри сто фа 
Вај гла – ње гов лич ни при ме рак са за пи си ма са чу ван је до да нас (ТО ДИЋ 2010: 357). 
Све Вај гло ве гра фич ке илу стра ци је у Гра бо ва но вом при мер ку по пра ће не су за пи си-
ма на грч ком, ко ји пред ста вља ју пре во де би блиј ских тек сто ва од штам па них на ла-
тин ском и не мач ком је зи ку.15 Из гле да да су тра ди ци о нал на сли кар ска ер ми ни ја са 
до дат ним тек сто ви ма и ко ри сним за пи си ма и Вај гло ва гра фич ка збир ка, у прак си 
Јова на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на, слу жи ле као ком пле мен ти ко је је ко ри стио јед но вре-
ме но, у сво је вр сном сли кар ском уна кр сном ре фе ри са њу, ко је му је омо гу ћа ва ло да 
сво јим ра до ви ма по да ри по пу лар ни за пад њач ки ба рок ни ви зу ел ни иден ти тет и оста-
не, при том, са свим у окви ри ма ор то док сне са др жај не ко рект но сти, ко ју је пре фе ри-
ра ла ње го ва кон зер ва тив на про вин циј ска кли јен те ла. 

13 Као лек за опа сну бо лест – ми ци ну, пре пи сао је ре цепт ко ји је укљу чи вао су де ло ва ње тро ји це 
му шкар ца са хен ди ке пи ма – глу вог, хро мог и сле пог, и јед ну ста ру кост, ко ја је би ла за ко па на у зе мљи, 
као сред ство ба ја ња; код деч јег фра са ре цепт за лек пре по ру чу је спра вља ње тинк ту ре од пра ха спа ље-
ног ср ца жи ве или мр тве кр ти це.

14 Све ска Гри го ри ја По по ви ћа све до чи ла је о раз ли чи тим ви зу ел ним из во ри ма с ко ји ма је до ла-
зио у кон такт и ода кле је пре цр та вао фи гу ре и ком по зи ци је – од грч ких бо го слу жбе них штам па них 
књи га са гра фич ким илу стра ци ја ма, до пред ло жа ка по ко ји ма је из ра дио ски це Хер ку ла Фар не зе, те 
Апо ло на и Хер ме са Бел ве де ре из Ва ти ка на. Цр те жи су укљу чи ва ли и ски цу про ла ска ко ме те 1769, као 
и ски це пеј за жа. Фи гу ре про ро ка, све ти тељ ки, апо сто ла у ен те ри је ру, ски це за из во ђе ње пре сто них 
ико на Бо го ро ди це, Хри ста, ком по зи ци је Де и зи са, ан ђе ла у ле ту, Хри ста у пу ти ру и Све те Тро ји це на 
обла ци ма пред ста вља ју стан дар ди зо ва не сту ди је за из во ђе ње ре ли ги о зних пред ста ва, ко је је са вла да вао 
под Гра бо ва но вим ту тор ством (SĂNDULESCU-VER NA 1992: 123–126; CI O BA NU 2019: 101–103; cf. KU ČE KO VIĆ 
2020: 143, ref. 48). 

15 Ово би мо гло би ти још је дан по сре дан до каз да се Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван ни је слу жио ни 
ла тин ским ни не мач ким је зи ком. 
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Два цр те жа жи во ти ња у ру ко пи су ер ми ни је све до че, ме ђу тим, о са свим дру га чи-
јим лич ним ин те ре со ва њи ма, а њи хо ва кон тек сту а ли за ци ја тек је де ли ми чан увид у 
ра спон ин те лек ту ал них пре о ку па ци ја сли ка ра Гра бо ва на. Оба се на ла зе на са мом крају 
ру ко пи са, на стра ни ца ма ко је је Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван ко ри стио за би о граф ске 
за пи се и за бе ле шке. Цр теж кро ко ди ла ко ји сто ји у во ди из ве ден је пе ром и цр ном тин-
том на по след њем ли сту у књи зи (сл. 4), ис под за пи са на грч ком је зи ку о смр ти сли-
ка ре ве мај ке Ка ли је у Оси је ку 1775. (МОUTAFOV 2002: 219–220) и ве ро ват но га је он на-
чи нио. Де та љи цр те жа, по го то во ро жна те ко же и леђ них из ра сли на на жи во ти њи, као 
и до не кле на ив но тре ти ра них отво ре них че љу сти са на гла ше ним оштрим зу би ма, 
све до че о сли ка ре вој фа сци на ци ји ство ре њем ко је си гур но ни ка да ужи во ни је ви део, 
али ко је је по бу ђи ва ло ма шту, ка ко ње го ву та ко и оних ко ји ма је цр теж по ка зи вао. 
Цр теж ни је по пра ћен ни ка квим пи са ним ко мен та ри ма, та ко да је о ње го вом спе ци-
фич ни јем зна че њу у сли ка ре вој има ги на ци ји, као и о мо гу ћим раз ло зи ма ње го ве не-
до вр ше но сти, те шко за кљу чи ва ти, јер је фи гу ра реп ти ла при ка за на скра ће на, без ре па. 
Сли ка кро ко ди ла и при ча о „кро ко дил ским су за ма”, као ме та фо ре ли це мер ја, у сред-
њо ве ков ној бе сти јар ној сим бо ли ци и но во ве ков ној ам бле ма ти ци има ју ве о ма ду гу 
тра ди ци ју, све до фи зи ог ном ских сту ди ја Ка спа ра Да ви да Ла ва те ра, ко ји је кро ко дил-
ске ка рак те ри сти ке сма трао оли че њем зла и ђа вол ске при ро де (МА ХОВ 2015: 56–59). 
Цр теж би, ме ђу тим, мо гао пред ста вља ти тек ви зу ел ну бе ле шку ку ри о зи те та ко ји је 
сли кар уо чио ли ста ју ћи не ки од но во ве ков них зо о ло шких ком пен ди ју ма (cf. ENEN KEL 
2007: 15–74), по пут Hi sto ri ae na tu ra lis de Qu a dru pe di bus, пољ ског ле ка ра и на уч ни ка 

Сл. 4. Ерминија Јована Четиревића Грабована, цртеж крокодила (фото: А. Кучековић)
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шкот ског по ре кла Ја на Јон сто на (Jo han nes 
Jon sto nus, 1603–1675), об ја вље ног пр ви пут у 
Ам стер да му 1657. го ди не. Илу стра ци ја нил-
ског кро ко ди ла у Јон сто но вој књи зи (сл. 5), 
коју је из вео швај цар ски гра вер Ма те ус Ме-
ри јан (Matthäus Me rian, 1621–1687) (JON STO-
NUS 1657: 141; cf. SPEN NE MANN 2019: 201–239, 
2019a: 2–9, 13–19, 26–35), ве о ма је слич на црте-
жу ко ји је у сво јој ер ми ни ји оста вио Јо ван 
Че ти ре вић Гра бо ван. 

Не ко ли ко стра ни ца ра ни је у ру ко пи су, 
на ли сту ко ји прет хо ди кор пу су би о граф ских 
за пи са Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на (р. 340), 
на ла зи се це ло стра нич ни цр теж чо ве ко-
ли ког мај му на ко ји се ди, за тво ре них очи ју, 
ис под др ве та смо кве, са на зна че ним еле мен-
ти ма бр до ви тог пеј за жа у по за ди ни (сл. 6). 
Цр теж је из ве ден тан ким пе ром и цр ном тин-
том и до ра ђен сен че њем чет ки цом на те лу и 
гла ви жи во ти ње. Ау то ра црте жа те же је од-
ре ди ти; са чу ва на сли ка на остав шти на Јо ва на 
Че ти ре ви ћа Гра бо ва на не све до чи о ње го вом 
по зна ва њу ни упо тре би сен че ња у ци љу 
оства ри ва ња пла стич но сти фи гу ра. Ипак, 
со фи сти ци ран цр теж наг ну тог др ве та иза 
фи гу ре мај му на и дис по зи ци ја на зна че не 
по за ди не са бр ди ма у дру гом пла ну вео ма 
под се ћа ју на фи не пеј за жне па са же које је 
Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван оства ри вао на 
сво јим ико на ма – као при мер мо гу по слу-

жи ти пре фи ње не ви сте у гри за ју на пре сто ним ико на ма ико но ста са у Мо ло ви ну 
(1772) (сл. 11), или на пре сто ној ико ни Све тог Јо ва на Кр сти те ља и ико на ма цр кве них 
пе сни ка на пев ни ца ма Бо го ро ди чи не цр кве у Ора хо ви ци (1774–1775). О Ни ко ли Гра-
бо ва ну као мо гу ћем ау то ру овог цр те жа мо же се са мо на га ђа ти без чвр стог осно ва, 
с об зи ром на то да ни јед но ње го во сли кар ско де ло ни је по зна то;16 мо гућ ност да је 
овај цр теж у це ло сти из вео не ко тре ћи та ко ђе ни је ис кљу че на.17

16 На дру гој стра ни ли ста на ко јем се на ла зи цр теж са мај му ном, Ни ко ла Гра бо ван је оста вио 
за пис на грч ком и цр кве но сло вен ском о смр ти сво је се стре Ан ке (Ан чи це) Гра бо ва но ве (KU ČE KO VIĆ 
2020: 143).

17 Ов де би се мо гла по ста ви ти прет по став ка о мо гу ћем ау тор ству Ни ко ли ног бра та, сли ка ра Кон-
стан ти на Гра бо ва на. Oн се у ру ко пи су по ми ње са мо у оче вим и бра то вим за пи си ма о ње го вом ро ђе њу 

Сл. 5. Ј. Јонстон, Historiae naturalis  
de Quadrupedibus, 1657. Графичка  

илустрација са крокодилом  
и другим рептилима
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Сл. 6. Ерминија Јована Четиревића Грабована, цртеж човеколиког мајмуна
(фото: А. Кучековић)

АЛЕК САН ДРА П. КУ ЧЕ КО ВИЋ

72



По ре кло пред ло шка за на ста нак овог 
цр те жа мо же се, ме ђу тим, са свим пре-
ци зно утвр ди ти. Гра фич ка илу стра ци ја 
под на зи вом Ho mo sylve stris. Orang-ou tang 
пр ви пут се по ја ви ла у књи зи Ob ser va ti-
o num me di ca rum li bri tres ко ју је 1641. у 
Ам стер да му об ја вио хо ланд ски хи рург 
Ни ко лас Тулп (Ni co la es Tulp, 1593–1647) 
(TULP 1641: 275, таб. XI I II) (сл. 7). Тул по ва 
збир ка ме ди цин ских оп сер ва ци ја, по пу-
лар но на зва на „Књи гом о чу до ви шти ма”, 
са др жи, из ме ђу оста лог, и опи се ди сек-
ци је ег зо тич них жи во ти ња до пре ма них 
бро до ви ма хо ланд ске Ис точ но ин диј ске 
ком па ни је; чо ве ко ли ки мај мун ко ји је 
при ка зан у ства ри је би ла африч ка шим-
пан за из Ан го ле, а илу стра ци ја у Тул по-
вој књи зи сма тра се нај ра ни јим са чу ва-
ним „на уч ним” при ка зом ове жи во ти ње 
у За пад ној Евро пи. Су сре ти Евро пља на 
са ве ли ким чо ве ко ли ким мај му ни ма Ази-
је или под са хар ске Афри ке до Тул по вог 
вре ме на би ли су ве о ма рет ки и о њи ма 
ни су по сто ја ла ни ка ква си сте мат ска зна-
ња, ван ми то ло шке ма три це о „ди вљим 
шум ским љу ди ма”, при че му су ве ли ки 
мај му ни че сто ста вља ни у исту гру пу 
ег зо тич них би ћа као и Пиг ме ји или Хо-
тен то ти ју го за пад не Афри ке (JAN SON 1976: 
332–333; cf. SE BA STI A NI 2015–16: 109; cf. Nie-
kerk 2004: 484). За ни ма ње за чо ве ко ли ке мај му не, по кре ну то ис тра жи ва њи ма по-
пут Тул по вог, отво ри ло је ве ли ко пи та ње њи хо ве „слич но сти” и раз ли ке у од но су 
на чо ве ка као Бож ју кре а ци ју; зна ча јан на пре дак у на уч но за сно ва ним оп сер ва ци-
ја ма чо ве ко ли ких мај му на оства рен је раз во јем ком па ра тив не ана то ми је то ком XVII 
и XVI II сто ле ћа и успо ста вља њем на уч но-фи ло зоф ског дис кур са о по ре клу чо ве ка 
(Stoc zkow ski 1995: 141–155; NI E KERK 2004: 479–481, 486–498; Se ba sti a ni 2015–16: 105–
114). Пи о ни ром ком па ра тив них ана том ских сту ди ја чо ве ка и мај му на у мо дер ном 
сми слу сма тра се ен гле ски на уч ник и ле кар Едвард Тај сон (Edvard Tyson, 1651–1708), 

и смр ти (cf. нап. 11); не ма, ме ђу тим, до ка за да се Кон стан тин слу жио оче вом ер ми ни јом, као ни да је у 
њој не што цр тао и/или за пи си вао. 

Сл. 7. Н. Тулп, Observationum medicarum libri 
tres, 1641. Homo Sylvestris. Orang-outang 
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у чи јем је кла сич ном делу из 1699. Orang-
-Ou tang, si ve Ho mo Sylve stris: or the Ana tomy 
of a Pygmie Com pa red with that of a Mon key, 
an Ape and a Man, по но вље на илу стра ци ја 
чо ве ко ли ког мај му на из Тул по ве књи ге 
(ТYSON 1698: 106–107, fig. 15; cf. JAN SON 1976: 
335–338; cf. NI E KERK 2004: 480– 483; Wil-
li ams 2008: 3–11). Ка сни је, то ком XVI II 
ве ка, по ја вљу ју се и дру ге гра фич ке илу-
стра ци је ко је при ка зу ју Тул по вог мај му на, 
али адап ти ра не за по тре бе пу бли ка ци ја не-
ме ди цин ског ка рак те ра. Вео ма за ни мљив 
при мер је ва ри јан та ко ју је хо ланд ски гра-
фи чар Ја коб ван дер Шлеј (Ja cob van der 
Schley, 1715–1799) из ра дио за ше сти том 
ге о граф ско-исто риј ског, ан тро по ло шког 
и пу то пи сног трак та та Hi sto rie ge ne ra le 
des voyages, об ја вљи ва ног од 1746. до 1759. 
(PRÉVOST 1748: 410–411) (сл. 8). Шле је ва гра-
фи ка при ка зу је се де ћу жи во ти њу у пејза-
жу, са очи глед ним на гла ша ва њем ње них 
„жен ских” атри бу та – гру ди, сто ма ка, па 
чак и ду жег пра ме на „ко се” ко ја па да пре-
ко де сног ра ме на. Ва ри јан та ове илу стра-
ци је (сл. 9) по ја вљује се и у дру гом то му 
пу то пи са The Uni ver sal Tra vel ler ен гле ског 
исто ри ча ра и ге о гра фа Џор џа Сал мо на 
(Ge or ge Sal mon, 1679–1767), об ја вље ног у 
Лон до ну 1759. (SAL MON 1759: 388, pl. 179).

Су де ћи пo ка рак те ри сти ка ма цр те-
жа у Гра бо ва но вој ер ми ни ји, ње гов ау тор 
је ве ро ват но имао при ли ке да ви ди не ку 
гра фич ку илу стра ци ју из XVI II сто ле ћа, 
за сно ва ну на Шле је вој об ра ди при ка за 
чо ве ко ли ког мај му на у књи зи Ни ко ла са 
Тул па. Пеј за жна по за ди на на цр те жу томе 
по себ но го во ри у при лог, као и, ка ко се 
чи ни, схва та ње при ка за не жи во ти ње као 
жен ске је дин ке. У том сми слу, па жњу 
при вла чи по се бан ак це нат ко ји не по сто-
ји на прет ход но на ве де ним гра фич ким 

Сл. 8. A. Ф. Превост, Histoire generale des  
voyages..., шести том, 1748. Singe d’Angola,  

présenté à Frèdéric Henry, Prince d’Orange

Сл. 9. Џ. Салмон, The Universal Traveller..., 1759. 
Man Ape from Angola, Presented to Frederick 

Henry, Prince of Orange, from N. Tulpius M.D.
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при ме ри ма – са свим на ту ра ли стич ки при ка зан, уса мље ни плод смо кве на гра ни. При 
то ме је др во ко је га но си тре ти ра но крај ње ге не ра ли зо ва но, без по ку ша ја по дра жа-
ва ња ти пич них ка рак те ри сти ка ли сто ва смо кве, ко је су Јо ва ну Че ти ре ви ћу Гра бо-
ва ну, с об зи ром на ње го во ју жно бал кан ско по ре кло, мо гле би ти по зна те. Ко ли ко је 
уба ци ва ње овог спе ци фич ног де та ља, бре ме ни тог ико но ло шким по тен ци ја лом, ориги-
нал на ин тер вен ци ја ау то ра, или пред ста вља осла ња ње на не ки ра ни ји из вор, за сада 
оста је не по зна то, али ту ма че ње зна че ња чи та ве ком пи ла ци је скре ће у прав цу дру гачи-
јем од кон тек ста у ком је на стао и ка сни је адап ти ран из вор ни гра фич ки пред ло жак.

Смо ква и ње ни пло до ви у хри шћан ској тра ди ци ји би ли су мул ти функ ци о нал ни 
и ам би ва лент ни сим бо ли, нај че шће по ве за ни са иде ја ма Др ве та по зна ња до бра и зла, 
Бо го ро ди це као но ве Еве, али и те ле сне по жу де, еден ског ис ку ше ња и пр во род ног 
гре ха (MOL DEN KE 1952: 103–106; Le vi d’An co na 1972: 135–141). Сред њо ве ков на ре цеп-
ци ја, уте ме ље на на тек сту Фи зи о ло га, др во смо кве је ту ма чи ла као ме та фо ру ду хов ног 
про све тље ња за оне ко ји су спо зна ли Бож ји свет, по пут ин се ка та ко ји жи ве у пло ду 
смо кве, у та ми, не све сни све тло сти спољ ног све та ко ја им се от кри ва тек ка да се смо-
ква отво ри (CUR LEY 2009: 41). Мај му на, ме ђу тим, овај чу ве ни текст сма тра ли ком са-
мог ђа во ла ко ји „има по че так, али не ма крај”, од но сно реп, и ко ме пот пу но не до ста је 
ле по та (CUR LEY 2009: 39). У ис точ но хри шћан ској сфе ри ли ков не пред ста ве мајму на 
ре ла тив но су рет ке и по ве за не су са иде јом де мон ског; у кон тек сту ан ти те зе ан ђе о ског 
и де мон ског про ту ма че не су и фре ске са ли ко ви ма ан ђе ла и мај му на на ка пи те ли ма 
пот ку пол них стубо ва у Мар ко вом ма на сти ру, на сли ка них 1376/1377. го ди не. Њи хо ва 
по ја ва повезана је са мо гу ћим ути ца јем слич них сим бо лич ких кон це па та на ва ја ним 
ка пи те ли ма го тич ких и ро ма нич ких цр ка ва (МИР КО ВИЋ 1974: 253–254, 257–258; ТО МИЋ-
-ЂУ РИЋ 2019: 105–109). На За па ду, ро ма нич ки пе ри од по не што је из ме нио стро гу не-
га тив ну сим бо ли ку мај му на на сле ђе ну из ра но хри шћан ског и ра но сред њо ве ков ног 
има ги на ри ју ма; мај мун, уме сто ди рект не пер со ни фи ка ци је ђа во ла, по ста је ре пре-
зен та ци ја ис ква ре ног чо ве ка (ho mi num de for mis ima go) ко ји је под ле гао ис ку ше њи ма 
гре шног те ла. Si mi li tu do ho mi nis као од ли ка мај му на, ко ја се у те о ло шким раз ма тра-
њи ма по ја вљу је у сред њем ве ку, по кре ну ла је ком па ри ра ње чо ве ка и мај му на и схвата-
ње по то њег као сим бо ла не га тив них људ ских осо би на, по пут по жу де (lus su ria), ра сип-
ни штва и сре бро љу бља (JAN SON 1976: 16–29, 73–99; CO HEN 2008: 218–219). Ве за мај му на 
са пр во род ним гре хом и Ада мом и Евом та ко ђе је ус по ста вље на у сред њем ве ку и 
то, ка ко се чи ни, пре у ви зу ел ним умет но сти ма не го у тек сто ви ма те о ло га. У пред-
ста ва ма ве за ним за ег зи стен ци ју пра ро ди те ља у ра ју пре па да на ко ји ма се по ја вљу-
је фи гу ра мај му на, она се че сто мо же про ту ма чи ти као сим бол Еви ног ка рак те ра, 
ко ји су те о ло зи увек ту ма чи ли ин фе ри ор ним у од но су на Ада мов, иа ко је он сма тран 
пр вим гре шни ком, у сми слу по то њег усу да чо ве чан ства. Мај мун је го то во увек по-
ве зи ван са жен ским ква ли те ти ма – озна ча ван је нај че шће у жен ском ро ду на ла тин-
ском је зи ку (si mia), а раз не при че о пре вр тљи во сти, не ста бил ном тем пе ра мен ту и 
сен зу ал но сти мај му на, па и чу ве на при ча о мај му ни ци ко ја у сил ној, али ра зу мом 
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не кон тро ли са ној љу ба ви, уда ви сво је мла-
дун че – све то до при не ло је фик си ра њу 
иде је о жен ском ка рак те ру мај му на у по-
пу лар ној има ги на ци ји (JAN SON 1976: 107–
136).

Чи ни се да у асо ци ја тив ном кон цеп-
ту ко ји је про и за шао из прет ход но украт-
ко из ло же не тра ди ци је тре ба тра жи ти 
окви ре за ту ма че ње цр те жа са мај му ном 
у Гра бо ва но вој ер ми ни ји. Упа дљи во на-
гла шен плод смо кве из над се де ће жи во-
ти ње им пли ци ра бли зи ну и при влач ну 
сна гу ис ку ше ња и пред сто је ћег гре ха. Мај-
мун као де мон-ђа во, гре шник или жен ска 
кар нал на и сен зу ал на ан ти те за муш коj 
сна зи ума и ве ре – све би ово мо гли бити 
еле мен ти раш чи та ва ња идеј ног под тек-
ста цр те жа. Ње гов ау тор му је по кло нио 
по себ ну па жњу у из во ђе њу, а у це ли ни 
ру ко пи са ње го во про ми нент но ме сто је 
не спор но. Мо жда ни је слу чај но што стра-
ни ци са цр те жом прет хо ди стра ни ца на 
ко јој је ру ко пи сом Јо ва на Че ти ре ви ћа 
Гра бо ва на ис пи сан текст на грч ком је-
зи ку ко ји го во ри о ико но гра фи ји де вет 

ан ђе о ских чи но ва (p. 339).18 На кра ју по след њег ре да тек ста сли кар је до дао ма лу ски цу 
кле че ће фи гу ре и хе ру вим ских кри ла. Ко ли ко су овај текст и цр теж мај му на са смо-
квом на сле де ћој стра ни идеј но по ве за ни и да ли је мо гу ће спе ку ли са ти о по зна ва њу 
ли тур гиј ски за сно ва ног кон тек ста анти те тич ког по ве зи ва ња ли ко ва ан ђе ла и ђа во ла/ 
мај му на, при сут ног у ви зан тиј ском сли кар ству на при ме ру из Мар ко вог ма на сти ра, 
те шко је од ре ди ти, јер ау тор цр те жа у ер ми ни ји, као што је на по ме ну то, ни је уз ње га 
оста вио ни ка кав пи са ни ко мен тар. Пост ви зан тиј ска ли ков на тра ди ци ја по зна та Јо-
ва ну Че ти ре ви ћу Гра бо ва ну, али ни срп ско ба рок но ре ли ги о зно сли кар ство XVI II 
сто ле ћа, не пру жа зна чај ни ји осло нац за кон тек сту а ли за ци ју цр те жа у ер ми ни ји. 
Сли ка ри са вре ме ни ци Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на и ње го вог си на на под руч ју 
Охрид ске ар хи е пи ско пи је и Кар ло вач ке ми тро по ли је – при ро ду (пеј заж) су, у окви-
ри ма ис точ но хри шћан ске тра ди ци је, схва та ли као сли ку ра ја, док су жи во ти ње сма тра-
не ин хе рент но злим и сли ка не су са мо ка да је то екс пли цит но на ла гао пред ста вље ни 
би блиј ски на ра тив (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 1993: 251; cf. MA GU I RE 2012: 166–173). 

18 На пре во ду овог де ла тек ста са грч ког је зи ка за хва љу јем ко ле ги Кон стан ти но су Ја ку ми су из 
Ти ра не. 

Сл. 10. Ерминија Јована Четиревића Грабована,  
прва страна садржаја рукописа
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Сим бо лич ки по тен ци ја ли цртежa мај му на у Гра бо ва но вој ер ми ни ји мо гу ста-
ја ти у ве зи и са још јед ном по пу лар ном но во ве ков ном ли те рар ном и ли ков ном мета-
фо ром. Мај мун је у ре не сан сним трак та ти ма о умет но сти ин тер пре ти ран као сли ка 
умет ни ка-ими та то ра ко ји, на исти дру го ра зред ни и не спре тан на чин као што мај мун 
ими ти ра чо ве ка, по дра жа ва са вр шен ство при ро де. Ко ре ни док три не ars si mia na tu rae 
фор ми ра ју се у спи си ма ра них хри шћан ских те о ло га, по пут Све тог Ав гу сти на Хи-
пон ског ко ји, у нео пла то ни стич ком ду ху, сма тра да је умет ност вред на са мо ка да се 
не так ми чи са при ро дом као од ра зом ду ха Твор ца, док је Кли мент Алек сан дриј ски, 
исту па ју ћи про тив идо ла три је, оне ко ји др же сли ке и ста туе сма трао „ни жим од мај-
му на”. Ра на ре не сан са до но си кон цепт умет ни ка ко ји се све на гла ше ни је тру ди да по-
дра жа ва при ро ду, као не ко га ко ти ме усва ја од ли ке мај му на ими та то ра и илу зи о ни сте. 
Ипак, у скла ду са про це сом еле ва ци је умет но сти ка ста ту су ли бе рал не ве шти не, ове 
осо би не до би ја ју по зи ти ван ка рак тер, пре тва ра ју ћи умет ни ка у пре га о ца ко ји, по пут 
до брог хри шћа ни на ко ји се свим си ла ма тру ди да ими ти ра са вр шен ство Бо га, на сто-
ји да се што ви ше при бли жи не до сти жном иде а лу при ро де. У XVI и XVII сто ле ћу 
фра за ars si mia na tu rae до би ја сво је ви зу ел не из ра зе на илу стра ци ја ма трак та та о 
умет но сти и ико но ло ги ји (JAN SON 1976: 287–302, 73–99; CO HEN 2017: 217–228). У Ри-
пи ној Ико но ло ги ји из 1599, ме ђу тим, мај мун ви ше ни је по ве зан ди рект но са умет но-
шћу, већ са жен ском пер со ни фи ка ци јом ко ја пред ста вља док три ну Imi ta ti o ne, као 
не у трал ну ка рак те ри сти ку умет нич ког по ступ ка (JAN SON 1976: 304; cf. CO HEN 2017: 
224–227; ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2019: 186–187). Хер ме тич ка фи ло зо фи ја, као и сфе ра ал хе ми је и 
окулт ног у XVII и XVI II ве ку, та ко ђе је при хва ти ла мај му на као ам блем „уни вер зал-
ног умет ни ка”, фи ло зо фа и ал хе ми ча ра ко ји опо на ша тај не про це се при ро де (JAN SON 
1976: 306–308). Па ро диј ски по тен ци ја ли мај му на као пер со ни фи ка ци је умет ни ка у 
ви зу ел ним умет но сти ма За пад не Евро пе, по го то во са убр за ним раз во јем пор трет-
ног сли карс тва, по ве зи ва ни су и са Va ni tas кон цеп ти ма, али и, у са ти рич ном ду ху, 
ака дем ским умет нич ким док три на ма пре за у зе тим ими та ци јом ан тич ких узо ра (sin ge 
pe in tre) (JAN SON 1976: 308–312).

До ко је ме ре и да ли је уоп ште по зна ва ње са вре ме них за пад но е вроп ских фи ло-
зоф ско-ан тро по ло шких и ам бле мат ских пре о ку па ци ја мај му ни ма по сто ја ло код ауто-
ра цр те жа у Гра бо ва но вој ер ми ни ји те шко је са си гур но шћу твр ди ти. Исто се мо же 
кон ста то ва ти и за дру ге спе ци фич не еле мен те са др жа ја ру ко пи са ко ји су на ста ли на-
кон што га је Јо ван Че ти ре вић Гра бо ван ку пио са већ ис пи са ним тек стом ер ми ни је 
на грч ком је зи ку. Утвр ђи ва ње по ре кла од ре ђе них сег ме на та, по пут пре пи са ал хе миј-
ских та бе ла из књи ге Кон ра да Ерн стин га не мо ра ну жно зна чи ти и до каз о ди рект-
ном пре у зи ма њу, од но сно не по сред ном кон так ту Јо ва на Че ти ре ви ћа или Ни ко ле 
Гра бо ва на са по ме ну тим из да њем, као ни о ко ри шће њу или пу ној ре цеп ци ји са др-
жа ја књи га из ко јих су пре пи са ни тек сто ви по ти ца ли. Умет ни ци и за на тли је сред њег и 
ра ног но вог ве ка у За пад ној Евро пи сво ја су тех нич ка зна ња чу ва ли и пре но си ли пу-
тем збир ки ре це па та не рет ко ком би но ва них са ал хе миј ским тек сто ви ма и ин струкци-
ја ма, а тран сму та циј ске ал хе миј ске прак се и раз ли чи те про це ду ре у умет нич ким или 
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за нат ским ра ди о ни ца ма че сто су би ле ме-
ђу за ви сне. Мно ге са чу ва не ру ко пи сне 
ком пи ла ци је овог ти па, по го то во из гер-
ман ског кул тур ног кру га, исто вре ме но 
су, по пут Гра бо ва но вог ру ко пи са, са др-
жа ва ле тек сто ве ве за не за раз ли чи те обла-
сти – бо та ни ку, ку ли нар ство, ме ди ци ну, 
фар ма ко ло ги ју, али и ма гиј ске по ступ ке, 
све до са ве та о ис хра ни и прак тич них ин-
струк ци ја о кућ ној еко но ми ји. У са вре-
ме ним ис тра жи ва њи ма ова кви ком пен-
ди ју ми, ком би но ва ни са тек сто ви ма ути-
ли тар не и ин фор ма тив не при ро де чи ји 
са др жај ни је ди рект но по ве зан са умет-
нич ким или ре ли гиј ским аспек ти ма, свр-
ста ни су у по се бан жа нр тзв. Fac hli te ra-
tur-е (NE VEN 2014: 22–27); кор пус тек сто-
ва ко ји су у ру ко пи су ер ми ни је кре и ра ли 
Јо ван и Ни ко ла Гра бо ван од го ва ра ова-
квој жан ров ској де фи ни ци ји.

Прет ход на кон ста та ци ја на ме ће и 
пи та ње утвр ђи ва ња ин те лек ту ал них до-
се га дво ји це Гра бо ва на и њи хо вих мо-
гућ но сти да сти чу зна ња ко ја ни су би ла 
ве за на ис кљу чи во за сли кар ску прак су. 
За кљу чи ва ња у том прав цу мо гу се до-
не кле пот кре пи ти по да ци ма о књи га ма 
за ко је се зна да су им за и ста при па да ле, 
или су са њи ма до ла зи ли у не по сре дан 
кон такт. За са да је по зна то да је Јо ван Че-
ти ре вић Гра бо ван био по сед ник, осим 

ру ко пи сне ер ми ни је и при мер ка Вај гло ве илу стро ва не Би бли је, још два ју штам па-
них из да ња на грч ком је зи ку – јед ног ста рог си нак са ра из 1600. и књи ге Εξάβιβλος ή 
Πρόχειρον νόμων..., по зно ви зан тиј ског ју ри стич ког ком пен ди ју ма Кон стан ти на Јер-
ме но пу ла, штам па ног 1744. (TO DO ROV 2000: 23, No. 1, 40 No. 93; cf. KU ČE KO VIĆ 2020: 144). 
О Ни ко ли Гра бо ва ну као вла сни ку књи га не ма ди рект них по да та ка, али је он у руко-
пи су оче ве ер ми ни је оста вио за пис о књи га ма ко је је 1812. „по слао” свом бра ту На у му 
у Пе шту (KU ČE KO VIĆ 2020: 138). На спи ску од пет на сло ва на ве де ни су је дан ан то ло-
ги он и је дан ка ти хи зис, али и Νέον Ἐπιστολάριον…, при руч ник о вешт ини пи са ња пи-
са ма, Βιβλίον ἱστορικὸν..., по пу лар но шти во о исто ри ји све та у вре ме ну тур ске вла да вине 
на Бал ка ну, ау то ра Псе у до-До ро те ја Мо нем ва сиј ског, као и Ανθος Αρετής και γνώσεως..., 

Сл. 11. Јован и Георгије Четиревић Грабован, 
Свети Григорије Богослов, престона икона 

на иконостасу цркве у Моловину, 1772. 
(фото: МСПЦ, Београд)
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збир ка про све ти тељ ских по у ка о по ште ном и срећ ном жи во ту чо ве ка об да ре ног вр ли-
на ма по пут дру штве но сти, уме ре но сти, обра зо ва ња, фи лан тро пи је…; књи га је у прево-
ду на грч ки штам па на у Бе чу пр ви пут 1794. (TA BA KI, SPHI NI 1992: 267–268).19 Ве ћи на 
ових на сло ва мо же се и да нас на ћи ме ђу са чу ва ним ста рим штам па ним књи га ма на 
грч ком је зи ку не ка да шње би бли о те ке пра во слав не цр кве не оп шти не у Пе шти, ко ја 
се чу ва у Њи ређ ха зи у Ма ђар ској (TO DO ROV 2000: 23–162; cf. NAGY 1999: 3–144). При-
ме рак ан то ло ги о на од штам па ног у Лај пци гу 1761. ве ро ват но је упра во онај ко ји је Ни-
ко ла Гра бо ван по слао из Оси је ка свом бра ту На у му у Пе шту – у књи зи је про на ђен 
за пис са име ном Гра бо ван (NAGY 1999: 126, кат. бр. G 613).20 Из гле да да су и књи ге ко је 
су при па да ле за на тли ји и тр гов цу Ана ста су Че ти ри ју Гра бо ва ну, Јо ва но вом бра ту и 
Ни ко ли ном стри цу, ко ји је та ко ђе жи вео у Оси је ку и био углед ни члан до њо град ске 
пра во слав не цр кве не оп шти не (ТО ДИЋ 2010: 364–365), на шле свој пут до пе штан ске 
би бли о те ке – пр ви том ве не ци јан ског из да ња из 1760. Γραμματική Γεωγραφική…, пре-
вод ди дак тич ког трак та та о ге о гра фи ји шкот ског ау то ра Па три ка Гор до на21, при па-
дао је ње му, а из гле да да је он био ау тор и за пи са у јед ном ве не ци јан ском апо сто лу из 
1762. и јед ном оште ће ном при мер ку ча слов ца (TO DO ROV 2000: 51, кат. бр. 159, 161, кат. 
бр. 876; cf. NAGY 1999: 109, кат. бр. G 522, 140, кат. бр. 696). 

На ве де не књи ге су се, са свом раз ли чи то шћу њи хо вих са др жа ја, на шле у ру ка ма 
Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра бо ва на и нај бли жих чла но ва ње го ве по ро ди це и сва ка ко ути-
ца ле на фор ми ра ње њи хо вог за јед нич ког ин те лек ту ал ног окви ра. Ипак, све су оне 
по ти ца ле из грч ког кул тур ног и ре ли гиј ског кру га, од но сно би ле су штам па не као 
пре во ди на грч ки је зик, што да је ар гу мен те за кључ ку да су пи сме ни Гра бо ва ни из по-
ро ди це Јо ва на Че ти ре ви ћа, у дру гој по ло ви ни XVI II и по чет ком XIX ве ка, европ ски 
свет у ко ме су се на шли, на ин те лек ту ал ном пла ну, пер ци пи ра ли до ми нант но кроз 
ову вр сту тра ди ци о нал ног осла ња ња на грч ку уче ност и је зик. Њи хо ва при мар на 
про фе си о нал на фор ми ра ња оства ре на су та ко ђе у кру гу тра ди ци о нал ног ју жно бал-
кан ског тр го вач ко-за на тлиј ског си сте ма обра зо ва ња, уко ли ко из у зме мо од ла зак Јова на 
Че ти ре ви ћа Гра бо ва на на уса вр ша ва ње сли кар ске ве шти не „у Мо ско ви ју”, 1746–1750. 
(ТО ДИЋ 2010: 361). Сти ца ња до дат них спе ци фич них зна ња оста ја ла су, ка ко се чи ни, 
по сле ди ца скло па ин ди ви ду ал них спо соб но сти, прак тич них по тре ба про фе си је и 

19 Ни ко ла Гра бо ван је на сло ве књи га ис пи сао у скра ће ном об ли ку, ћи ри ли цом, ме ша ју ћи грч ки 
и цр кве но сло вен ски је зик („Ка ти хи сисъ”, „Нео нъ Епи сто ла ри онъ”, „Анɵосъ Апе стисъ” итд.), та ко да 
ни је мо гу ће утвр ди ти о ко јим се тач но штам па ним из да њи ма ових књи га ра ди ло. 

20 За пис гла си: „χρονικό του Γραμποβάν”. На жа лост, књи га, као ни оста так би бли о те ке не ка да шње 
цр кве не оп шти не у Пе шти, ни је до ступ на за јав ност, та ко да, овом при ли ком, ни је би ло мо гу ће про ве-
ри ти тач ност ни кон текст за пи са. 

21 Трак тат са из вор ним на сло вом Ge o graphy Ana to mi zed: or a com ple at Ge o grap hi cal Gram mer пр ви 
пут је об ја вљен у Лон до ну 1693. као, по ре чи ма ње го вог ау то ра, основ ни при руч ник за по зна ва ње „мо-
дер не ге о гра фи је”. Књи га је са др жа ва ла и пре глед ста ња „европ ских план та жа Ис точ не и За пад не 
Ин ди је” и, у ми си о нар ском за но су на пи сан, „ра зу ман пред лог” пла на еван ге ли за ци је ко ло ни ја. Из да-
ња на ен гле ском је зи ку, опре мље на ге о граф ским кар та ма, по ја вљи ва ла су се све до 1760. (SIT WELL 1993: 
11, 261–266).
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сва ко дне ви це, као и лич не зна ти же ље. Ру ко пи сна ер ми ни ја Јо ва на Че ти ре ви ћа Гра-
бо ва на, са ра зно род ним за пи си ма и два за ни мљи ва цр те жа, зна чај но, ма кар и по сред-
но, упот пу њу је са зна ња о идеј ним и кул тур ним ути ца ји ма ко ји ма су би ли из ло же ни.
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Alek san dra P. Ku če ko vić
ER MI NE IA BY THE PA IN TER JO VAN ČE TI RE VIĆ GRA BO VAN  

– RE CORDS AND DRA WINGS

Sum mary

The han dwrit ten er mi ne ia of the pa in ter Jo van Če ti re vić Gra bo van, kept in the li brary of the 
Ort ho dox Church in Nyíregyháza, Hun gary, con ta ins, in ad di tion to the main text, ot her re cords, 
texts, and dra wings that fat her and son, Jo van and Ni ko la Gra bo van, en te red un til the mid dle of 
the fo urth de ca de of the 19th cen tury. The pa per analyzes the ori gin and con tent of this he te ro ge-
ne o us gro up of texts, which pro vi des in sight in to the ran ge of the ir pro fes si o nal, in tel lec tual, and 
al so everyday prac ti cal in te rests and ne eds. The re cords and dra wings in the ma nu script al so te stify 
to the di ver gent in flu en ces and so ur ces of know led ge to which they we re ex po sed, pri ma rily in terms 
of con tact with the con tents of We stern Eu ro pean pu bli ca ti ons in me di ci ne, phar macy, che mi stry/
al chemy, and per haps even ge o graphy and zo o logy. Spe cial at ten tion is paid to the iden ti fi ca tion 
of the so ur ces from which the tran scri bed texts ori gi na te, with most of them be ing de ter mi ned qu i te 
pre ci sely. The va ri ety of texts that ap pe ar on the pa ges of the ma nu script ma kes it a kind of mul ti-
fun cti o nal fa mily thing in which the two aut hors no ted im por tant da tes, prac ti cal know led ge that 
marked work and everyday li fe, as well as very spe cial ex cur si ons in to the world of exo tic ani mals and 
al chemy. Most of the texts re ma i ned re la ted to the pa in ting pro fes sion, whi le two dra wings of ani mals 
we re spe ci ally analyzed in the con texts of the ir symbo lic and ico no lo gi cal po ten ti als. The con tent of 
the ma nu script ra i ses the qu e sti on of de ter mi ning the edu ca ti o nal and in tel lec tual ac hi e ve ments of 
Jo van Če ti re vić and Ni ko la Gra bo van who we re pri ma rily gro un ded in the So uth Bal kan tra di tion 
and mo dern Gre ek scho lar ship, open at the sa me ti me to dif e rent We stern Eu ro pean in flu en ces.

Keywords: Jo van Če ti re vić Gra bo van, Ni ko la Gra bo van, post-Byzan ti ne pa in ting ma nu als 
(er mi ne ia), re cords of Ser bian pa in ters, dra wings by Ser bian pa in ters of the 18th and 19th cen tu ri es, 
ani mals in art, mon key in art.
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