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СЛИ КА НЕ БА НА ЗЕ МЉИ:  
ЗЛА ТО У ИЗ БОР НОМ ЈЕ ВАН ЂЕ ЉУ  

ВЕ ЛИ КОГ ВОЈ ВО ДЕ НИ КО ЛЕ СТА ЊЕ ВИ ЋА**

СА ЖЕ ТАК: Упо тре ба зла та у сред њо ве ков ним ру ко пи си ма, по себ но у осли ка ва њу 
ини ци ја ла, за ста ви ца и ми ни ја ту ра, или пак пи са њу зла том, једнa je од ва жних ка рак-
те ри сти ка бо га то укра ше не књи жне илу ми на ци је. Сјај зла та и јар ке, ра зно вр сне бо је 
Из бор ног је ван ђе ља ве ли ког вој во де Ни ко ле Ста ње ви ћа (Хил. 14) ис так ну те су и упе-
ча тљи ве ка рак те ри сти ке ру ко пи са, а ипак је пи та ње њи хо вог зна че ња и уло ге у ико но-
граф ском про гра му у ве ли кој ме ри за не ма ре но у до са да шњим ис тра жи ва њи ма. Овај рад 
пред ста вља пре ли ми нар но ис тра жи ва ње и ис пи ти ва ње зна че ња и зна ча ја зла та као и од-
но са из ме ђу бо је, зла та и ико но гра фи је у ру ко пи су, те ме ста ко је оно за у зи ма у све том 
про сто ру цр кве. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Из бор но је ван ђе ље ве ли ког вој во де Ни ко ле Ста ње ви ћа, зла то, 
ини ци ја ли, Цр ква, ли тур ги ја.

У но ви јој исто ри о гра фи ји ис тра жи ва чи су за по че ли де таљ ни ја ис пи ти ва ња раз-
ли чи тих ма те ри ја ла од ко јих су ру ко пи си сат ка ни, пре по зна ју ћи их као ва жне кон сти-
ту тив не еле мен те ко ји су обез бе ђи ва ли њи хо во пер ци пи ра ње као естет ски опи пљи ве 
и у сим бо лич ном сми слу зна ча ја не пред ме те.1 Пи та ња ко ја се ти чу ре цеп ци је и пер-
цеп ци је ру ко пи са, а у кон тек сту ко ри шће них ма те ри ја ла, но ви јим ис тра жи ва њи ма 
о ви зан тиј ској и за пад но е вроп ској умет но сти по ка за ла су да су ма те ри ја ли по пут 
бо је, зла та, пер га мен та и др. ко ри шће ни на ве о ма про ми шљен, сло је вит и сло жен 
на чин, те да по се ду ју зна чај не ико но граф ске и ин тер пре та тив не функ ци је (Baw den 

* Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic 
pa per; bvra ne se@f.bg.ac.rs

** Овај рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Чо век и дру штво у вре ме кри зе ко ји 
фи нан си ра Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет.

1 Исто ри ча ри умет но сти су се до не дав но углав ном ба ви ли пи та њи ма ко ја се ти чу из ра де ру ко пи са 
по пут тех ни ке сли ка ња, атри бу ци је, ико но гра фи је и сти ла. О но ви јим ис тра жи ва њи ма ко ја се ти чу 
ма те ри ја ла и њи хо вог зна че ња, вид. РА ДОЈ ЧИЋ 1977: 28–35; Ja mes 1996; 2004: 522–537; Pen tche va 2010; 
Schi bil le 2014; La key 2015: 119–136; Ganz, Schel le wald 2019; Dr pić, Je li kić 2021: 779–793. 
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2019: 187). Ис так ну та гру па пи са ра, сли ка ра, зла та ра, скулп то ра и др. кре и ра ла је, 
по пут Ве се ле и ла ко ји је по Бо жи јој ин струк ци ји из ра дио Ков чег за ве та (Из ла зак 35: 
30–35)2, у скла ду пре све га са Све тим пи смом и ко мен та ри ма све тих ота ца, те и ан тич-
ком и ка сно ан тич ком тра ди ци јом, спо ме ни ке ко ји су има ли осо би ту ди дак тич ку 
уло гу у ши ре њу хри шћан ске ре ли ги је и ње ном при бли жа ва њу вер ни ку. Реч је о још 
та да пре по зна тој ва жној уло зи од ре ђе них ма те ри ја ла ко ји су има ли функ ци ју да 
тран сфор ми шу ко декс у све ти пред мет у са крал ном про сто ру цр кве. Та кву уло гу је 
има ло зла то, ко је је сво јим ви ше ва лент ним сим бо лич ним зна ча јем и зна че њем чи-
ни ло не из о став ни еле мент у уоб ли ча ва њу све то сти ко дек са (Бо жи је ре чи ни су би ле 
ва жне са мо као пи смо, ма те ри јал ни пред мет и пи са на књи га, већ и као глас и звук 
ка да су из го во ре не за за јед ни цу вер ни ка те су до дат но уоб ли че не и ожи вље не ма те-

ри ја ли ма ко ји упот пу ња ва ју чул ни 
до жи вљај), али и све то сти про сто ра 
у ко јем се на ла зи(о). У том кон тек сту 
раз мо три ће мо уло гу зла та и бо ја које 
је мо нах Те ок тист па жљи во и пе дант-
но упо тре био у при пре ми, пре пи сива-
њу и укра ша ва њу Из бор ног је ван ђе ља 
ве ли ког вој во де Ни ко ле Ста ње ви ћа 
(Хил. 14) ко је је, ве ру је мо, има ло ва-
жну уло гу у ли тур гиј ски све том про-
сто ру цр кве и сим бо лич ном ви зу е-
ли зо ва њу Ре чи (Ло го са) те ис ти ца њу 
Хри сто ве бо жан ске при ро де. 

Кра јем XIX ве ка Из бор но је ван-
ђе ље Ни ко ле Ста ње ви ћа је из ма на-
сти ра Хи лан да ра пре не се но у Бе о град 
за хва љу ју ћи при ље жном ра ду и по све-
ће но сти ака де ми ка и ми ни стра просве-
те Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 
2019: 22). Иде ја је би ла да се, из ме ђу 
оста лог, илу ми на ци је ру ко пи са, за ста-
ви це и ини ци ја ли ко пи ра ју и пред-
ста ве јав но сти (Сл. 1). Том при ли ком 
је Ра до слав Гру јић, до пи сни члан 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
те о лог и исто ри чар, опи сао ру ко пис 

2 Има ју ћи у ви ду исто ри ју ис пи са ну у Из ла ску, чи ни се да је иста по ста ви ла те мељ за укра ша ва ње 
све тих пред ме та. То ком сред њег ве ка „злат ни стан дард” све тлу ца вих по вр ши на од пле ме ни тих ме та ла 
или дру гих рас ко шних ма те ри ја ла имао је ве ли ки ути цај на прак су укра ша ва ња књи га. Та ко ре ћи, ни је 
би ло еле мен та ко ји се не би мо гао опла ти ти зла том, сре бром, дра гим ка ме њем, сло но ва чом, сви лом и др. 

Сл. 1. В. Ти тел бах, ко пи ја л. 1 (Хил. 14),  
Цен трал на би бли о те ка СА НУ, Р10 43
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као „дра го це но Је ван ђе ље, са вр ло мно-
го умет нич ки из ра ђе них за ста ви ца и 
ини ци ја ла у бо ја ма, по нај ви ше ла зур-
но пла вом и све тло ру жи ча стом […] 
Це ло ово је ван ђе ље би ло је ван ред но 
бо га то укра ше но чи стим зла том по 
свим уну тра шњим ор на мен ти ма” (ГРУ-
ЈИЋ 1952–1953: 209). Ру ко пис је до да-
нас остао у це ло сти очу ван те смо у 
при ли ци да са гле да мо ње го ве ли ков-
не ка рак те ри сти ке, пре све га из ра зи-
то ви брант не бо је и до ми нант ну упо-
тре бу зла та, ко јом су, осим ини ци-
јала и за ста ви ца, ис пи са ни и де ло ви 
тек ста. 

Стањевићево Из бор но је ван ђе ље 
је ру ко пис ве ћих ди мен зи ја, 340 × 260 
мм, и са сто ји се од 328 ли сто ва, 330 
ини ци ја ла, 11 ве ћих и ма њих за ста ви-
ца и „ска за ни ја гла со вом”, где се пи сар 
мо нах Те ок тист пот пи сао. Текст је пи-
сан на бе лом пер га мен ту цр ном и ки-
но вер бо јом, а на не ким ме сти ма је 
пи сар пре ла зио зла том. По че ци је ван-
ђељâ по чи њу бо га то укра ше ним за-
ста ва ма на злат ној осно ви, оп то че ним 
фло рал ним и ге о ме триј ским мо ти ви ма ла зур но пла ве, сма раг дно зе ле не, цр ве не, на-
ран џа сте и бле до ру жи ча сте бо је са бе лим ак цен ти ма (Сл. 2). По за ди на ини ци ја ла (фло-
рал них, ге о ме триј ских и зоо  морф них) ис пу ње на је из да шном упо тре бом зла та пре ко 
ко је се пре пли ћу увој ци ви но ве ло зе, цве то ви и, на по је ди ним ме сти ма, пти цо ли ка 
ство ре ња бле до ру жи ча сте бо је. За јед но, укра ше ни су за ди вљу ју ће ра зно вр сним мо-
ти ви ма та ча ка, кр сто ва и кру го ва, ли сто ви ма, пре пле ти ма, ср цо ли ким ор на мен ти ма, 
че тво ро ли сти ма, пал ме та ма, и др. Исти ре пер то ар де ко ра тив них мо ти ва ко ри шћен је 
и на ма њим ини ци ја ли ма ара бе ске, та ко ђе у зла ту, где су фи ним по те зи ма сло бод но 
ис цр та ни мо ти ви, ап стракт ни пр сте но ви, тач ка сти узор ци и дру ги ге о ме триј ски об ли-
ци или се пак мо гу ви де ти јед но став ни ини ци ја ли ис пи са ни са мо у зла ту. На ве ћини 
ини ци ја ла и на за ста ви ца ма су до да ти бе ли де та љи (ак цен ти) ка ко би се до дат но ис-
та кла ор на мен ти ка, мо жда у ими та ци ји обо је них емај ла3 на ме тал ним пред ме ти ма, 

3 Упо тре ба истих ма те ри ја ла и по дра жа ва ње ра зно род них тех ни ка при ли ком укра ша ва ња предме-
та, у овом слу ча ју емај ла, на во ди на спо зна ју да је сред њо ве ков ни чо век по сма трао ру ко пис под јед на ко 

Сл. 2. Из бор но је ван ђе ље Ни ко ле Ста ње ви ћа, 
Ма на стир Хи лан дар, бр. 14, л. 50
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ка кви су ма хом оста ли са чу ва ни на при ме ри ма за пад но е вроп ских и ви зан тиј ских ра-
ди о ни ца (Gra bar 1967: 189–191; Fra zer 1991: 695–696; Schutz 2003). 

Осим зла та и бо ја, ко жа ко јом је по ве зан ру ко пис још јед на је ње го ва ва жна одли-
ка и по твр ђу је да овај ру ко пис за у зи ма по себ но ме сто ме ђу спи си ма и дру гим све тим 
пред ме ти ма епо хе.4 Ва жност са гле да ва ња це ли не, као и по је ди них еле ме на та од ко јих 
је овај ру ко пис сат кан, из ме ђу оста лог зна чи и усред сре ђи ва ње на труд мај сто ра у 
па жљи вом ода би ру ма те ри ја ла и пре ци зном и ве штом ру ко ва њу алат ка ма, имућ ност 
и ве ру по ру чи о ца, и ак тив ну уло гу по сма тра ча (вер ни ка) ко ји по ка зу је по што ва ње 
и ди вље ње пре ма све том пред ме ту кроз ја сно раз у ме ва ње сим бо лич ног зна ча ја ру-
ко пи са у по је ди нач ним де ло ви ма и це ли ни. Та ко, илу ми на ци ја, текст и по вез чи не 
са став не де ло ве ко дек са и у ве ћи ни слу ча је ва су њи хо ва фор мал на ком по зи ци ја и 
ди зајн бли ско ин те гри са ни те не ми нов но по зи ва ју на да ље про у ча ва ње књи жне ви-
зу ел не умет но сти. 

У до са да шњим ис тра жи ва њи ма че сто се твр ди ло да је мо нах Те ок тист био од-
го во ран за све аспек те илу ми на ци је овог ру ко пи са има ју ћи у ви ду ујед на чен стил и 
бо је, као и уста љен по тез ру ке.5 Дру гим ре чи ма, обра зо ван и пи смен умет ник ко ји је 
осми слио, ди зај ни рао и из вео ком плек сну ви ше знач ну ико но гра фи ју, ода брао је и 
при ме нио из у зе тан ра спон бо ја уз из да шну упо тре бу зла та. Том при ли ком је, прет-
по ста вља мо, ко ри стио злат не ли сти ће, пре не го зла то у пра ху, по го то во јер су од сре-
ди не XII ве ка злат ни ли сти ћи нај че шће упо тре бља ва ни при ли ком укра ша ва ња ми-
ни ја ту ра и ини ци ја ла,6 ма да би за ова кву тврд њу би ло по треб но по дроб ни је ис пи-
ти ва ње ори ги нал ног ру ко пи са.7 Зла то је оста ло ви со ко угла ча но и бли ста во та ко да 
ре флек ту је све тлост, што ве о ма под се ћа на све тлу ца во зла то ви зан тиј ских мо за и ка 
(Pächt 1986: 140–141; Bru ba ker 1999: 20–23). На при ме ру ми ни ја ту ре са пред ста вом 
ми тро по ли та Ја ко ва на л. 292v Че тво ро је ван ђе ља сер ског ми тро по ли та Ја ко ва (Бри-
тан ски му зеј, Add MS 39626) (Сл. 3) (Ha ri si ja dis 1964: 121–130; ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 
221–227; Spat ha ra kis 1976: 89–90; МАК СИ МО ВИЋ 1983: 102–103; ПРО ЛО ВИЋ 1998: 305; Ga-
vri lo vić 2000: 135–144; Tal bot 2004: 54; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 119–121) ко је се хро но ло-
шки по кла па са вре ме ном на стан ка Ста ње ви ће вог Из бор ног је ван ђе ља, уо ча ва мо да 
су умет ни ци при ли ком осли ка ва ња пр во по ста вља ли зла то пре ко ко јег су цр та ли и 

као и дру ге пред ме те у цр кви по пут ико на, као што је нпр. емај ли ра на ико на Св. aрханђела Ми ха и ла, 
ко ја се да нас чу ва у тре зо ру Цр кве Св. Мар ка у Ве не ци ји, вид. Pen tche va 2006: 643.

4 О ко ри ца ма ко дек са вид. Nel son 2019: 109.
5 Овом при ли ком бих за хва ли ла проф. др Зо ра ну Ра ки ћу на пло до но сном раз го во ру у ко јем ми 

је по твр дио да је, на кон по дроб не ана ли зе ори ги нал ног ру ко пи са, та ко ђе до шао до за кључ ка да је је дан 
умет ник, мо нах Те ок тист, био је ди ни сли кар ру ко пи са.

6 За пра вље ње злат них ли сти ћа би ло је по треб но мно го ма ње зла та не го ка да је оно мле ве но и у 
пра ху ко ри шће но. Та ко ђе, злат ни лист се еко но мич ни је ко ри стио за по кри ва ње ве ћих по вр ши на, вид. 
Thomp son 1956: 202; De Ha mel 1992: 57. 

7 Че сто је ве о ма те шко уо чи ти раз ли ку из ме ђу то га да ли је умет ник ко ри стио злат не ли сти ће или 
зла то у пра ху јер је зла то на ини ци ја ли ма и за ста ви ца ма из гла ча но и по ли ра но на кон на но ше ња. Да 
би смо до не ли суд о на чи ну при ме не зла та, нео п ход но је да де таљ но про у чи мо ори ги нал ни ру ко пис, а 
не фо то тип ско из да ње ко је нам је до ступ но, бу ду ћи да оно не мо же да пре не се ве ро до сто јан ути сак.
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по том бо ји ли. Сто га услед бли ско сти сти-
ла, бо ја и упо тре бе зла та на Из бор ном 
је ван ђе љу, као и чи ње ни це да се ве ћи на 
ис тра жи ва ча сла же да су ру ко пи си на ста-
ли у ис тој ра ди о ни ци, ве ру је мо да је мо-
нах Те ок тист ко ри стио тех ни ку на но ше-
ња злат не бо је пре ко ко је је осли ка вао у 
дру гим бо ја ма (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 121). 

Има ју ћи у ви ду тех ни ку сли ка ња, 
ода бра не ма те ри ја ле и бо је у Стањевиће-
вом Из бор ном је ван ђе љу, по ста вља се пи-
та ње у ко јој су ме ри њи хо во при су ство и 
ди стри бу ци ја, као и ком би на ци ја са дру-
гим ма те ри ја ли ма, уче ство ва ли у ус по ста-
вља њу ви зу ел них обра за ца и струк ту ра 
ко је про мо ви шу раз у ме ва ње и под сти чу 
њи хо ву даљу ин тер пре та ци ју, те и ко му-
ни ка ци ју по сма тра ча (вер ни ка) са њи ма. 
По што је ов де реч о ре ли ги о зним слика
ма, фо ку си ра ће мо се на њи хо ва ре ли ги-
о зна свој ства про це њу ју ћи пред ста ве тео-
ло шких кон це па та и њи хо ву функ ци ју 
у вер ским об ре ди ма.8 За по че так, да би-
смо про др ли у њи хо ву функ ци ју и зна-
че ње у кон тек сту ру ко пи са, по тре бан је 
осврт на основ не по сту ла те уте ме ље не 
у спи си ма Све тог пи сма.

У основ ним уче њи ма Но вог за ве та, је ван ђељ ски текст пред ста вља ви зу е ли зо ва-
но оте ло тво ре ње Бо жи је Ре чи: „у по чет ку бе ше Реч, и Реч бе ше у Бо га, и Бог бе ше Реч” 
(Јев. по Јо ва ну 1: 1). Је дан од нај о чи ти јих при ме ра ви зу е ли за ци је Хри ста као Ло го са 
ви ди мо на при ме ру ми ни ја ту ре Хо ми ли је Гри го ри ја На зи јан ског (Par. gr. 510) на л. 355r 
са пред ста вом Дру гог ва се љен ског са бо ра у Ца ри гра ду 381. го ди не, где је на бо га то 
укра ше ном пре сто лу по ста вљен ко декс уме сто пред ста ве Хри ста (Bru ba ker 1985: 1–13, 
по себ но 4).9 Дру гим ре чи ма, Бог се от кри ва у ова пло ће ном Ло го су, а исти је ви дљив 

8 Ов де би смо ис та кли још јед ну ва жну ком по нен ту ру ко пи сне тра ди ци је ко ја под ра зу ме ва вер но 
пре пи си ва ње. Осла ња ју ћи се на ре чи А. Кар, ко ја до ду ше рас пра вља о ва жно сти ико на у Ви зан тиј ском 
цар ству, ис ти че да се ко пи ра њем по ја ча ва са крал ни иден ти тет ори ги нал не сли ке, у на шем слу ча ју 
тек ста и илу ми на ци је, вид. Ca rr 2002: 75–92, по себ но 75–76. 

9 Пр ви по зна ти при мер ка да је ко декс по ста вљен на трон у ци љу озна ча ва ња при су ства Хри ста 
де сио се на ва се љен ском са бо ру у Ефе су 431. го ди не. Сто га се че сто и ја вља у ка сно ан тич ком и сред њо-
ве ков ном зид ном сли кар ству, вид. Hun ger 1989: 12–15.

Сл. 3. Че тво ро је ван ђе ља сер ског ми тро по ли та  
Ја ко ва (Бри тан ски му зеј, Add MS 39626), л. 292v
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у ма те ри ја ли зо ва ном кор пу су ко дек са ко ји чи не пер га мент, пи смо, бо је, зла то и илу ми-
на ци је, а оба ви ја ко жа, сло но ва ча, пле ме ни ти ма те ри ја ли, би се ри, по лу дра го и дра го 
ка ме ње. У ши рем и ме та фо рич ном зна че њу, вер ник пер ци пи ра ко декс као те ло Хри сто-
во (To u is sant 2019: 142). У том кон тек сту, за тво ре на или отво ре на књи га је ван ђе ља 
ни је ну жно мо ра ла слу жи ти за чи та ње, већ је ње на „опре ма” има ла уло гу под сет ни-
ка на ши ру по ру ку је ван ђељ ског тек ста ко ји се ти че оте ло тво ре ног те ла Хри сто вог. 
Ме та фо рич на зна че ња и але го риј ска ин тер пре та ци ја упо тре бља ва них ма те ри ја ла, 
ко ја су по дроб но и де таљ но опи са на у Све том пи сму, по ве ћа ва ју њи хов зна чај и вред-
ност ка ко у ре ал ном та ко и сим бо лич ном сми слу. У кон тек сту сред њо ве ков них ру-
ко пи са зла то и бо је су пру жа ли раз ли чи те ефек те и ко ри шће ни су у свр ху на гла ша-
ва ња по је ди них де ло ва тек ста, ди стинк ци је по гла вља и по ве ћа ва ња њи хо ве вред но-
сти и ква ли те та, што је на рав но за ви си ло од ти па ко дек са, ње го ве на ме не, же ље и 
мо гућ но сти по ру чи о ца.10 Дру гим ре чи ма, на ве де ни ма те ри ја ли има ли су за циљ 
струк ту ри ра ње ко дек са чи не ћи га ми стич ним (Ma gu i re 1995; Rapp 2007: 199; Baw den 
2019: 187).11 

Још у Ста ром за ве ту зла то је по дроб но опи са но у об ли ко ва њу табeрнакла (Из ла-
зак 25–27), Со ло мо но вог хра ма (1 књ. о ца ре ви ма 6: 21–22), Је зе ки ље ве ви зи је (1: 26), 
но во за вет них опи са му дра ца ко ји до но се да ро ве са ис то ка (Мат. 2: 11) и Но вог Је ру-
са ли ма (От кри ве ње 21). На ве де ни опи си ле же у пи са ној тра ди ци ји Све тог пи сма, 
ко мен та ри ма све тих ота ца12, ег зе ге зи, ан тич ком и је вреј ском по и ма њу пле ме ни тих 
ма те ри ја ла и као та кви све до че о лук су зу ко ји се ти че про сла вља ња Бо га (Ja nes 1998: 
64–65; ПО ПО ВИЋ 2018: 64–71). Упо тре ба зла та ука зу је на пре стиж ко ји је, у ви зу ел ном 
реч ни ку ан тич ког и ка сно ан тич ког до ба (при сут ног нај пре у со лар ним кул то ви ма), 
био ре зер ви сан за бо го ве, вла да ре и ви со ку ари сто кра ти ју (ко ји ма је тај ма те ри јал и 
био до сту пан), а ко ји је исто вре ме но био са став ни део ри ту а ла (у на шем слу ча ју – 
ли тур ги је) ка ко су и опи са ни у Све том пи сму. Ка да је у пи та њу упо тре ба пле ме ни-
тих ма те ри ја ла у хри шћан ској ру ко пи сној тра ди ци ји, Јев се ви је ис ти че да је сâм цар 
Кон стан тин Ве ли ки тра жио да се ко ри сте при ли ком ис пи си ва ња и укра ша ва ња ко-
дек са (Eu se bi us 1999: 166–167). Моћ пле ме ни тих ма те ри ја ла, о чи јој вред но сти је по-
дроб но пи сао Пли ни је Ста ри ји (Pliny the El der 1938–1962: 9, 19, 33), ути че на сна гу 
ви зу ел ног на ра ти ва ко ји је имао за циљ да оста ви ути сак на по сма тра ча и уву че га у 

10 У за ви сно сти од до ступ но сти ма те ри ја ла, еко ном ског ста ту са, те је зич ког и вер ског кон тек ста 
раз ли ку је мо ти по ве ру ко пи са и бо гат ство укра са.

11 По зна та су апо тро пеј ска свој ства ко дек са, о ко ји ма је по дроб но пи сао Јо ван Зла то у сти у сво јим 
хо ми ли ја ма, вид. Ma gu i re 1995; Rapp 2007: 199. Она се огле да ју и у са мом чи ну ис пи си ва ња тек ста, 
прак си ко ја је уста но вље на у ан тич ком пе ри о ду, вид. Frank fur ter 2019: 626–658.

12 Ова кав на чин ви зу ел ног из ра жа ва ња ни је на и шао на раз у ме ва ње по је ди них све тих ота ца и 
дру гих хри шћа на ме ђу ко ји ма је и Све ти Је ро ним, вид. Hi e ronymu s  1933: 131–133. Св. Ав гу стин слич ног 
је ста ва: „ка да би име Бож је би ло на пи са но и зла том и ма сти лом... пр во би би ло дра го це ни је, дру го без-
вред ни је; али оно што је озна че но у оба је јед но те исто”, Au gu sti ne 1887: 64. Њи хов од нос пре ма зла ту 
али и сли ци уоп ште ни је био исто ве тан, што ука зу је на ком плек сност ви зу ел ног из ра жа ва ња, уоб ли-
ча ва ња и опре ма ња све тих пред ме та. О при мед ба ма ве за ним за хри зо гра фи ју вид. Shell 1982: 191–193. 
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„игру” мо ћи и ве ре, има ју ћи у ви ду да су сли ка и реч оса зна ти као сна жна сред ства 
за про па ган ду и ис ти ца ње по ли тич ких, вер ских и естет ских нор ми (Ja nes 1998: 65). 
Сто га су реч, сли ка (ima go) и ма те ри ја ли, са же ти у ко дек си ма, еле мен ти ко ји ма се ис ти-
че но се ћа иде ја и су шти на хри шћан ске ре ли ги је оте ло тво ре не у Хри сту. Они мо гу, а 
и не мо ра ју, екс пли цит но да ис ка зу ју су шти ну пред ста вље не иде је ко ја, вр ло че сто, 
мо же би ти ве што скри ве на у але го риј ским, сим бо лич ним и ме та фо рич ним об ли ци ма. 
Дру гим ре чи ма, сим бо лич ни од нос пре ма зла ту (Eli a de 1976: 346), ко ји у осно ви ле жи 
у ан тич кој тра ди ци ји по што ва ња бо го ва и ца ре ва и по је ди нач ним афи ни те ти ма по-
ру чи о ца, омо гу ћа ва вер ни ку да лак ше пре по зна и до жи ви све ти пред мет у са крал ном 
про сто ру цр кве.13 Та ко до ла зи до ре де фи ни са ња ме ди ју ма (у на шем слу ча ју зла та) као 
ма те ри јал ног но си о ца умет нич ке фор ме и фи ло зоф ског те он то ло шког озна ча ва ња 
бо жан ске су шти не, ко ји је че сто ко ри шћен да сим бо ли зу је тран сцен дент ну, бо жан-
ску све тлост ко ја оте ло тво ру је не ви дљи ви, ду хов ни свет и мо же се ви де ти ка ко украша-
ва по за ди ну (осно ву) ико на, ми ни ја ту ра, мо за и ка и др. (Dionysi us the Are o pa gi te 
1897). 

У при лог зна ча ју и упо тре би зла та све до че број не мо за и ци ма укра ше не хри-
шћан ске ка сно ан тич ке гра ђе ви не ве ли ких цен та ра Ри ма, Ми ла на, Ра ве не, Ца ри гра да, 
Со лу на, по том дра гим ка ме њем и би се ри ма оп то че ни ре ли кви ја ри, ол та ри, зла том 
оба сја ни ру ко пи си, и др.14 Да кле, реч је о ка сно ан тич кој тра ди ци ји ко ја је но р ми ра ла 
пут сред њо ве ков ној умет но сти у ци љу де фи ни са ња, обе ле жа ва ња и ис ти ца ња бо жан-
ске све тло сти ко ја је све при сут на и ко ја се „пре ли ва” на ho mo me di e va lis-а уну тар 
про сто ра цр кве (Tr ku lja 2007: 194–222). У том про це су ис так ну ту уло гу су има ли 
је ван ђе ли сти ко ји су би ли све до ци о исти ни и све тло сти ко ја је сте Хри стос, што је 
ини ци ра ло да се ко дек си до дат но укра ша ва ју оби љем зла та пре но се ћи и сим бо лич но 
Хри сто ве ре чи: „Ја сам ви де ло све ту: ко иде за мном не ће хо ди ти по та ми, не го ће има-
ти ви де ло жи во та” (Јев. по Јо ва ну 8: 12).15 Та ко до ла зи до под сти ца ња вер ни ка да очи 
усме ре ка све тло сти оку па ним је ван ђе љи ма, чи ме уз ди жу сво ја ср ца ка Бо гу и омо-
гу ћа ва ју раз вој уну тар ње, ду хов не, све тло сти. Да би се тај ефе кат по сти гао, у умет но-
сти се ко ри сте ма те ри ја ли и бо је ко ји има ју за циљ да ар ти ку ли шу је дин ство и хар мо-
нич ност је ван ђе ља и све тло сти у Хри сту. Та ко се, на при мер, у хри зо гра фи ји зла то 
ко ри сти ло у ци љу до ча ра ва ња не бе ске све тло сти и не ма те ри јал но сти при зи ва ју ћи 

13 На чин на ко ји ће вер ник да пер ци пи ра пред ста вље ну сли ку или пред мет уве ли ко за ви си од 
ње не функ ци је, ме ста и вре ме на на стан ка.

14 На Дру гом ни кеј ском са бо ру 787. го ди не, ис так ну то је да је ван ђељ ски текст има функ ци ју да 
уве де вер ни ка у со зер ца ње те да се тре ба по што ва ти под јед на ко као ико не, ре ли кви ја ри и Ча сни крст, 
уз та мјан и све тлост све ћа. Ни је не по зна то уме та ње че сти ца Ча сног кр ста у ко ри це ко дек са, вид. Rapp 
2007: 194–222, по себ но 198, 201–202. Овај кон цепт ути цао је на срп ску сре ди ну те је та ко До мен ти јан у 
сво јим про по ве ди ма ис та као да се мо ра мо др жа ти пра ви ла ва се љен ских са бо ра и да на њи ма тре ба да 
из гра ђу је мо „зла то, сре бро и дра го це но ка ме ње”, вид. ДО МЕН ТИ АН 1938: 128. О нај но ви јим ис тра жи ва-
њи ма о упо тре би зла та у зид ном сли кар ству, вид. Dr pić, Je li kić 2021: 779–793. 

15 До мен ти јан че сто упо ре ђу је Св. Са ву са Хри стом ко ји је „да ва лац све тло сти”, вид. ДО МЕН ТИ АН 
1938: 126; О До мен ти ја ну и све тло сти, вид. ТРИ ФУ НО ВИЋ 1963.
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Ло го са (Re u den bach 2002: 1–12; Thunø 2006: 63–78; Me i er, Sun trup 2011: 120–234, по-
себ но 144–153, 162–171, 182–189, 218–224). На при ме ри ма број них пле ме ни тим ма те рија-
ли ма и би се ри ма оп то че ним ре ли кви ја ри ма или ико на ма на ла зи мо слич на сим бо лична 
зна че ња све тло сти као ме ди ју ма те о фа ни је, оне ко ја озна ча ва све тач ку вр ли ну, њи хове 
мо шти и ево ци ра при су ство бо жан ског (Me i er 1977; ПО ПО ВИЋ 2018). Сто га за кљу чу јемо 
да је у сред њем ве ку зла то че сто ко ри шћен ма те ри јал у ре ли ги о зној умет но сти и пока-
за ло се да су га сред њо ве ков ни умет ни ци при ме њи ва ли ви ше од сре бра у кон тек сти-
ма где је ма те ри јал био по себ но на ме њен да ухва ти и пре не се не бе ску све тлост.

Број ни су при ме ри са чу ва них ру ко пи са од ка сно ан тич ког пе ри о да (тзв. злат ног 
до ба књи жне илу ми на ци је) по пут Си ноп ског је ван ђе ља из VI ве ка ко је је на пур пур-
ном пер га мен ту ис пи сано злат ном ун ци ја лом (We it zmann 1977: 17), до сред њо ве ков-
не за пад но е вроп ске умет но сти где мо же мо на ћи, осим осли ка них ко дек са, број не 
зла тар ске ра до ве ме ђу ко ји ма су Злат ни ол тар Цр кве Сан Ам бро ђо у Ми ла ну (Schutz 
2003: 300) и ко ри це је ван ђе ља оде ну те зла том, дра гим ка ме њем и би се ри ма по пут 
Злат ног ко дек са Св. Еме ра ма (Schutz 2003: 311–313), и ви зан тиј ске књи жне илу ми-
на ци је, ко ја је по себ но по че ла да не гу је зла том укра ше не ру ко пи се на кон за вр ше ног 
ико но бор ства. Срп ска ру ко пи сна шко ла је вр ло бр зо са вла да ла тех ни ку пи са ња и укра-
ша ва ња зла том, ко ја свој пун раз вој до жи вља ва у вре ме вла да ви не ца ра Ду ша на, када 
се оби ла то по че ла ко ри сти ти (РА ДОЈ ЧИЋ 1977: 28). Че тр на е сто ве ков на умет нич ка тра-
ди ци ја срп ских сред њо ве ков них илу ми ни ра них ру ко пи са све до чи о пра ће њу трен-
до ва ви зан тиј ских цен та ра Ца ри гра да, Со лу на, Тр но ва, Се ра и Све те Го ре, ко ји су 
тра си ра ли пут умет но сти ко ја иде у ко рак са вер ским ли тур гиј ским опи си ма и ду хов-
ним иси ха стич ким по кре том (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 116–117, са ли те ра ту ром). Бо гат ство 
ма те ри ја ла све до чи о еко ном ским си сте ми ма, мо не тар ним вред но сти ма, тр го вин ским 
од но си ма и кул ту ри, али је и део ши ро ког спек тра дру штве них и ри ту ал них све то-
ва у ко ји ма обо га ће на по вр ши на и сло же ност ма те ри ја ла ис ка зу ју њи хов уз ви ше ни 
дру штве ни ста тус и вред ност у вер ским прак са ма. Упра во на ве де ном кул тур ном ми-
љеу при па да Ста ње ви ћев ру ко пис ко ји иде у ко рак са са вре ме ним трен до ви ма, буду-
ћи да ве о ма слич не или исте еле мен те уо ча ва мо и на дру гим при ме ри ма ру ко пи са, 
по пут Че тво ро је ван ђе ља па три јар ха Са ве (Хил. 13), То ми ће вог псал ти ра (Исто риј-
ски му зеј у Мо скви, ГИМ, Муз. 2752, инв. бр. 40717) или Че тво ро је ван ђе ља сер ског ми-
тро по ли та Ја ко ва (Бри тан ски му зеј, Add MS 39626), да на ве де мо са мо не ке, ко ји опо-
на ша ју и по на вља ју обра сце два на е сто ве ков не ца ри град ске тра ди ци је, ко ја је de novo 
ожи ве ла у дру гој по ло ви ни XIV столећа (ПРО ЛО ВИЋ 2016: 331). На при ме ру Из бор ног 
је ван ђе ља војводе Николе Стањевића ви ди мо при ме ње не еле мен те са вре ме них то-
ко ва по бо жно сти, лич не и ко лек тив не, оли че не у на ве де ним ма те ри ја ли ма и бо ја ма. 
Као та кви пред ста вља ли су ви ше од пу ке де ко ра ци је, од но сно укра са. Моћ ни по тен-
ци јал ру ко пи са на стао је као ре зул тат ин тер ак ци је упо тре бље них ма те ри ја ла и њене 
сло же не де ко ра ци је. Про ми шље но ис так ну ти, но си ли су сло же на и сло је ви та зна че ња 
уте ме ље на у хри шћан ској ве ри и ег зе ге зи, као све тлу ца ви од раз рај ског вр та и Небе-
ског Је ру са ли ма (ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2014; ПО ПО ВИЋ 2018). 

БРАН КА Ч. ВРА НЕ ШЕ ВИЋ

30



Да ли је и на ко ји на чин Стањевићево Из бор но је ван ђе ље упо тре бља ва но то ком 
ли тур ги је, у из во ри ма ни смо на шли тра га. Без об зи ра на да те чи ње ни це и по ред ус кра-
ће них по да та ка мо же мо из не ти не ке ра зло жне прет по став ке ко је те ме љи мо на осно-
ву са чу ва них за пи са и ана ло ги ја у све ту ру ко пи сне књи ге и уоп ште је ван ђељ ских 
ро до ва, са ак цен том на пи са не и ли ков не из во ре и из да шну упо тре бу бо га тих ма тери-
ја ла. Бу ду ћи да је реч о пу ном апра ко су, ко ји је бо га то укра шен и ве ћих ди мен зи ја, ве-
ру је мо да је био на ме њен ли тур гиј ској упо тре би и ол тар ском про сто ру, или у Цр кви 
Св. Сте фа на ма на сти ра Кон че, има ју ћи у ви ду да је ве ли ки вој во да био кти тор по-
ме ну тог ма на сти ра,16 или пак у Хи лан да ру, о че му, ко нач но, све до чи за пис на л. 321v 
у ко јем се на во ди да je ру ко пис по све ћен Бо го ро ди ци Хи лан дар ској и за ве штан би-
бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра. Оста је отво ре но пи та ње да ли је ве ли ки вој во да мо жда 
наме нио ру ко пис ма на сти ру Хи лан да ру, за јед но са сво јим те ри то ри ја ма се ве ро и сточ-
не Ма ке до ни је, ка ко се на во ди у По ве љи ца ра Уро ша из 1366. го ди не (СО ЛО ВЈЕВ 1927: 292; 
1955: 83–108), због то га што је та да већ био стар и мо жда бо ле стан, и уви дев ши поли-
тич ке про ме не ко је су се де ша ва ле у вре ме вла да ви не ца ра Уро ша те на до ла зе ћем 
ме те жном раз до бљу, же лео да са чу ва сво је на сле ђе. 

У при лог иде ји да је Из бор но је ван ђе ље ве ли ког вој во де Ста ње ви ћа би ло на мење-
но ли тур гиј ској про це си ји и ол тар ском про сто ру све до чи ми ни ја ту ра Че тво ро је ван-
ђе ља сер ског ми тро по ли та Ја ко ва (Add MS 39626) из 1354. го ди не са пред ста вом Ја ко ва 
Сер ског на л. 292v (Сл. 3) (Ha ri si ja dis 1964: 121–130; ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 221–227; Spat ha-
ra kis 1976: 89–90; МАК СИ МО ВИЋ 1983: 102–103; ПРО ЛО ВИЋ 1998: 305; Ga vri lo vić 2000: 
135–144; Tal bot 2004: 54; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019: 119–121). Це ло стра нич на ми ни ја ту ра на 
злат ној по за ди ни пред ста вља сер ског ми тро по ли та у мо ли тве ном ста ву, са ним бом, 
ис пред на ло ња на ко јем је сме ште но зла том и дра гим ка ме њем укра ше но је ван ђе ље 
док се у гор њем де сном углу про ма ља до по ја сни лик Хри ста. По ред Ја ко ва Сер ског 
на ла зи се нат пис на ко јем се на во ди да је ру ко пис на стао као дар Хри сту, а из над 
ми тро по ли та се на ла зи мо ли тва. На осно ву ове ми ни ја ту ре, ко ја се, ка ко смо већ наве-
ли, хро но ло шки и стил ски по кла па са вре ме ном на стан ка Стањевићевог Из бор ног 
је ван ђе ља, мо же мо ви де ти с јед не стра не од нос кти то ра пре ма пи са ној Ре чи ко ју пору-
чу је у знак лич не по бо жно сти и спа се ња (о че му до дат но све до чи ис пи са на мо ли тва), 
и с дру ге ме сто ко је ру ко пис за у зи ма у све том про сто ру Че тво ро је ван ђе ља те и зла-
том и све тло шћу оба сја ном ен те ри је ру цр кве, на на ло њу, као дар Бо гу. 

О зна ча ју ко дек са у ли тур ги ји и про це са ко ји се том при ли ком од ви јао мо же мо 
са зна ти у опи си ма ца ри град ског па три јар ха Гер ма на по чет ком VI II ве ка, ко ји на во ди 
да је ула зак је ван ђе ља у све ти про стор цр кве јед нак па ру си ји (Ger ma nus Con stanti-
no po li ta nus 1984: 72–73), што од го ва ра ин тер ак ци ји из ме ђу све штен ства, вер ни ка и 
је ван ђе ља. О то ме све до чи и Па вле Си лен ци ја ри је: „ре ак ци ја за јед ни це на про це си ју Је-
ван ђе ља све до чи ка ко о пре сти жу књи ге у ли тур гиј ском кон тек сту, та ко и о ди рект-
ном од но су ко ји по сто ји из ме ђу књи ге и ли тур гиј ских ге сто ва/на ме шта ја” (Iva no vi ci 

16 О то ме да ли бо га то укра ше ни ру ко пи си мо гу да се ко ри сте у ли тур ги ји вид. Ganz 2015.
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2019: 251). Прак са уста но вље ња и де фи ни са ња про сто ра цр кве на ста ви ла је свој раз-
вој ни пут у сред њем ве ку и на њу су ути ца ле фи ло зоф ске и те о ло шке ми сли ко је су 
ишле у ко рак са хри шћан ском дог мом. Сход но то ме „при ме њи ва ње нео пла то ни стич-
ког прин ци па пре ма ко јем је сва ки ни во по сто ја ња био ја сно и бес пре кор но огле да ло 
оног из над и на кра ју нај ви шег не ба, омо гу ћи ло је епи ско пи ма да кре и ра ју цр кве као 
оти ске не бе ског хра ма Хри сто вог” (Iva no vi ci 2019: 248–249). У то ме су пре суд ну уло-
гу има ли ма те ри ја ли и бо је, тј. зла то (нај пре у сми слу од сја ја и ими та ци је бо жан ске 
све тло сти), а по себ но је ван ђе ља, ко ја су има ла зна чај ну уло гу при ли ком ли тур ги је. 
Упо тре ба по зна тих и ре ле вант них ви зу ел них ко до ва, ко ји су би ли вр ло рас про стра-
ње ни и ши ро ко за сту пље ни у срп ској сре ди ни, до ка зу је да је срп ска ели та би ла врло 
упу ће на у зна че ње и функ ци ју ко дек са, те и ма те ри ја ле ко ји ма су ис ка зи ва ли по бо-
жност али и по тре бу за, пре све га, лич ним спа се њем. Сто га, ве ру је мо, да је на сли чан 
на чин ве ли ки вој во да Ста ње вић по ру чио ру ко пис као дар Бо гу, од но сно Бо го ро ди ци, 
а чи је је ме сто би ло на ме ње но про сто ру цр кве. 

У сред њем ве ку ру ко пи си су би ли по ру чи ва ни и из ра ђи ва ни за јав ну и лич ну упо-
тре бу те је њи хов кул тур ни ми ље за ви сио од по ру чи о ца, на ме не и по сма тра ча (вер ни-
ка). Без об зи ра на пи сме ност вер ни ка (ко ли ки број љу ди је био функ ци о нал но пи смен 
ни је по зна то), ве ћи на је би ла па сив но упо зна та са зна ча јем и функ ци јом ко дек са као 
јав ним „сред ством” ко му ни ка ци је и ау то ри те та. Исто вре ме но, сим бо лич но зна че ње 
руко пи са као Ло го са (ми сли се на ру ко пис у це ли ни али и на текст, од но сно на сло ва 
ко је са др же ре чи Го спод ње)17, ко ји је ука зи вао на ау то ри тет пи са не Ре чи, до дат но је 
до би ја ло на зна ча ју бо га том опре мом у све том про сто ру цр кве то ком ли тур ги је, што 
је омо гућа ва ло да бу ду пре по зна ти као ја сни ви зу ел ни ко до ви ко ји омо гу ћа ва ју фор-
ми ра ње мен тал них сли ка и асо ци ја ци ја код по сма тра ча.18 Укра си, нат пи си, ма те ри-
ја ли и тек сту ре ин спи ри шу ми сли и ак ци је код сво јих гле да ла ца. Ор на мен тал ни про-
грам и оби ље злата пре у сме ра ва ју па жњу гле да ла ца са це ли не на по је ди но сти, тј. на 
обра сце ор на ме ната и ис пи са них мо ли та ва, те ак тив но упра вља ју њи хо вим ког ни-
тив ним про це си ма и пона ша њи ма. Бо га та де ко ра ци ја Стањевићевог Из бор ног је ван-
ђе ља пред ста вља до каз усмере не па жње ка књи зи у це ли ни и „ор на мен ти ма” оли че ним 
у зла ту и ра зно вр сним живим бо ја ма те и про ме не па ра диг ме обе ле же не по ве ћа њем 
укуп ног бро ја ини ци ја ла (ор на ме на та) ко ји су по сре до ва ли у бо гат ству, ду хов ној пре-
да но сти и дру штве ној мо ћи по је дин ца (по ру чи о ца, у на шем слу ча ју ве ли ког вој во де Ни-
коле Ста ње ви ћа) и дру штва, од но сно др жа ве.19 Они ме ња ју фор му и дру штве ни зна чај 

17 О зна ча ју Ре чи ви ди мо још при ли ком ја вља ња Бо га Мој си ју на Го ри Си нај ској (Из ла зак 20: 
22–23), те та бли ца ма за ко на (Из ла зак 34: 1). О то ме је би ло ре чи на Пе то ше стом са бо ру 692. го ди не када 
су и по твр ђе ни сви прет ход ни ка но ни.

18 У ис пи ти ва њу ру ко пи сне тра ди ци је ва жно је обра ти ти па жњу на пи са ни текст и ма гиј ско зна-
че ње ре чи. Њи хо вом ана ли зом (прак се пи са ња и чи та ња) мо же мо до ћи до од го во ра на пи та ња ко ја се 
ти чу на чи на на ко ји ис пи са ни текст ак ти ви ра чу ла и при бли жа ва вер ни ка бо жан ском све ту Ре чи и 
по ру чи о цу.

19 Зна чај ор на ме на та и упо тре бе зла та ви ди се на број ним бо га то укра ше ним ре ли кви ја ри ма ко ји 
се, да ни су укра ше ни ра зно вр сним мо ти ви ма и рас ко шним ма те ри ја ли ма, не би пу но раз ли ко ва ли од 
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ру ко пи са од ујед на че но сти до ор на мен та као ме ди ју ма за ин ди ви ду ал ну и ко лек тив-
ну ве ру и за ла га ње. У том кон тек сту, де ко ра ци ја Из бор ног је ван ђе ља не све до чи само 
о вер ном ре про ду ко ва њу че тр на е сто ве ков ног сти ла ви зан тиј ског кул тур ног кру га, 
ко ји је сва ка ко уте ме љен на два на е сто ве ков ној ви зу ел ној тра ди ци ји, већ ис ка зу је ду-
хов но ста ње и ам би ци ју пи са ра и сли ка ра, вер но по што ва ње ко је но си по ру чи лац а 
це ли ва вер ник, и мо ра се ши ре са гле да ти у кон тек сту раз у ме ва ња зна ча ја ру ко пи-
сне тра ди ци је и ње не уло ге у вер ској прак си те нам омо гу ћи ти схва та ње умет нич ке 
кли ме по зно ви зан тиј ског пе ри о да (Šev čen ko 1991: 45–57). У том сми слу, Из бор но је-
ван ђе ље вој во де Ста ње ви ћа по себ но све до чи о по што ва њу тра ди ци је, ка ко у из бо ру 
тек ста, та ко и у де ко ра ци ји. Иси ха стич ки ду хов ни про цес ко ји је за жи вео у XIV ве ку 
го во ри у при лог „пле те ни ју сло вес” при сут ном у овом ру ко пи су. „Сво јом те жи ном 
и за го нет но шћу, стил ’пле те ни ја сло вес’ (пле те ња ре чи или ре чи ма) на го ни сред њо-
ве ков ног чи та о ца на ин тен зив ну ум ну де лат ност, иза зи ва ју ћи ду бо ке емо ци је у до жи-
вља ју са крал них су шти на иза на прег ну то га, нео бич ног из ра за” (БОГ ДА НО ВИЋ 1980: 65). 
Дру гим ре чи ма, ра зно вр сни мо ти ви од пле ме ни тих ма те ри ја ла, раз ви је ни у по зно-
ви зан тиј ском пе ри о ду, ис ти чу на чин на ко ји де ко ра ци ја, у свим сво јим мно го стру-
ким об ли ци ма и фак ту ра ма, ге не ри ше зна че ње и чи ни ви тал ну ком по нен ту све та 
ру ко пи сне тра ди ци је, јер је усме ра ва ла гле да о це на на чин ка ко ће ре а го ва ти на сли-
ке. У том сми слу, зла то је по сре до ва ло у же љи по ру чи о ца за бо жан ском по мо ћи и 
пре но си ло ње го ву по бо жност гле да о ци ма ко ји по ста ју (са)уче сни ци у ли тур гиј ском 
чи ну. На ве де ни естет ски по мак XIV ве ка, да кле, од сли ка ва про ме не у дру штве ним, 
по ли тич ким и вер ским иде ја ма, ко је иду у ко рак са ак ту ел ним обра сцем по бо жно-
сти, а у су срет кри зним вре ме ни ма ко ја ће тек на сту пи ти до ла ском Осман ли ја. 

Сло бод ни смо при ме ти ти да је овај ру ко пис вре дан при мер тран сфор ма ци је јед-
но став ног пи сма у раз ра ђе ну ка ли гра фи ју, ко ји је због сво је ди мен зи је и бо га тог укра-
са на ме њен и за јав ну и при ват ну упо тре бу, а ње го во ис пи ти ва ње, пре све га бо га тих 
ма те ри ја ла и ди вер зи те та ини ци ја ла, от кри ва но ве уви де у то ка ко су ови ко дек си 
функ ци о ни са ли уну тар ка сно ви зан тиј ских по ли тич ких, дру штве них и вер ских ма-
три ца. Ми шље ња смо да бо гат ство и пе дант ност из ра де све до че о ра зно ли ко сти ме-
шо ви тих ме ди ја, мул ти сен зор них и мул ти ва лент них по бо жних сли ка про из ве де них 
у по зно ви зан тиј ском пе ри о ду, те да де ко ра тив ни ква ли те ти до ми ни ра ју на чи ном на 
ко ји их вер ни ци кон цеп ту а ли зу ју по сма тра ју ћи овај пред мет у по је ди но сти ма и це-
ли ни и на од го ва ра ју ћем ме сту у цр кви. 

обич них пред ме та. Слич но ви ди мо на ико на ма и број ним дру гим ли тур гиј ским пред ме ти ма, вид. 
Nel son 1988: 7–22, по себ но 8; Klein 2004: 283–314; ПО ПО ВИЋ 2018; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2019. До не дав но је ме тодо-
ло шки фо кус исто ри ча ра умет но сти био нај ви ше усме рен на ико но граф ску ана ли зу, што је ре зул тира ло 
ста вља њем по стра ни не фи гу рал них мо ти ва. Пре ба ци ва њем па жње са фи гу рал ног на ор на мен тал ни 
ди зајн, мо же мо про ши ри ти по глед на умет нич ку про дук ци ју ви зан тиј ских, срп ских, бу гар ских, те и 
за пад но е вроп ских мај сто ра. Та ко ђе, ана ли за дру гих бо га то де ко ри са них пред ме та ка сно ви зан тиј ског 
пе ри о да мо же упот пу ни ти на ша са зна ња о функ ци ји и зна че њу мо ти ва и ра зно вр сним ма те ри ја ли ма, 
што омо гу ћа ва да их сме сти мо у ши ри дис курс ви зан тиј ске и за пад но е вроп ске умет но сти и им пли ка-
ци ја ма ко је су има ли на умет ност у це ли ни.
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Bran ka Č. Vra ne še vić
THE IMA GE OF HE A VEN ON EARTH: GOLD IN THE GO SPEL LEC TI O NARY  

OF GRAND DU KE NI KO LA STA NJE VIĆ

Sum mary

The use of gold in me di e val ma nu scripts, espe ci ally in ini ti als, he ad pi e ces, mi ni a tu res, or 
wri ting in gold, is one of the most im por tant fe a tu res of rich bo ok il lu mi na tion. The splen do ur of 
gold and the bright, mul ti ple co lo urs of the Go spel Lec ti o nary of Grand Du ke Ni ko la Sta nje vić 
(Hil. 14) are pro mi nent cha rac te ri stics of the ma nu script. Ho we ver, pre vi o us re se arch has lar gely 
ne glec ted the qu e sti on of the ir me a ning and ro le in the ico no grap hic pro gram. This pa per pre sents 
pre li mi nary re se arch and exa mi na ti on of the me a ning and sig ni fi can ce of gold, as well as the re-
la ti on ship bet we en co lo ur, gold, and ico no graphy in the ma nu script and the pla ce it oc cu pi es in 
the sac red spa ce of the church.

Keywords: Go spel Lec ti o nary of Grand Du ke Ni ko la Sta nje vić, gold, ini ti als, church, li turgy.
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