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МИ НИ ЈА ТУ РЕ ЧЕ ТВО РО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА  
ПО ПА НИ КО ДИ МА (НБКМ 41)

СА ЖЕ ТАК: Че тво ро је ван ђе ље по па Ни ко ди ма чу ва се у На род ној би бли о те ци у 
Со фи ји (НБКМ 41), а је дан лист, са ми ни ја ту ром је ван ђе ли сте Лу ке, на ла зи се у Му зе ју 
при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду (инв. бр. 1350). Ру ко пис је да то ван у пр ву по ло ви ну 
XV ве ка. По ред ор на мен тал них укра са, у окви ру ко дек са су са чу ва не и це ло стра нич не 
ми ни ја ту ре с пор тре ти ма је ван ђе ли ста. У ра ду је из вр ше на ана ли за тих ми ни ја ту ра, с 
на гла ском на њи хо вим ико но граф ским и стил ским ре ше њи ма, с по себ ним освр том на 
мо гу ће ана ло ги је у сред њо ве ков ној срп ској и ви зан тиј ској умет но сти. На ро чи та па жња 
по све ће на је пер со ни фи ка ци ја ма бо жан ске Пре му дро сти у об лич ју ан ђе ла, сли ка ним 
по ред пи са ца је ван ђе ља.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Че тво ро је ван ђе ље по па Ни ко ди ма, ста ра срп ска ми ни ја ту ра, 
Пре му дрост, ан ђе ли.

Че тво ро је ван ђе ље по па Ни ко ди ма пред ста вља је дан од за ни мљи ви јих при ме-
ра срп ског ми ни ја тур ног сли кар ства пр ве по ло ви не XV ве ка. Без об зи ра на па жљи во 
об ра ђе не ми ни ја ту ре ко је кра се овај ру ко пис, он до да нас ни је у ве ћој ме ри за о ку пио 
па жњу ис тра жи ва ча. Бу гар ски лин гвист Бе њо Цо нев га је дав не 1910. го ди не пр ви 
опи сао и да то вао у XV век без до дат них об ја шње ња и пре ци зни јих по да та ка ко ји би у 
ве ћој ме ри ра све тли ли исто ри јат ру ко пи са (ЦО НЕВЪ 1910: 37–38). За раз ли ку од ње га, 
Ели са ве та Му са ко ва (МУ СА КО ВА 1993: 351–355) пре ци зни је сме шта Ни ко димо во че-
тво ро је ван ђе ље у пе ри од из ме ђу три де се тих и пе де се тих го ди на XV сто ле ћа, до во-
де ћи ми ни ја ту ре (нај пре ону са пред ста вом Све тог Јо ва на) у ве зу са спо ме ни ци ма 
Мо рав ске Ср би је.

Че тво ро је ван ђе ље по па Ни ко ди ма је пи са но на хар ти ји ве ли чи не 27,5 × 19 cm и 
да нас има укуп но 299 ли сто ва сме ште них, на кон ре ста у ра ци је, у са вре ме не ко ри це. 
Ру ко пис је пи сан срп ским пра во пи сом и са др жи че ти ри је ван ђе ља, рас по ред чи та ња 
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и ме се цо слов.1 Чу ва се у ру ко пи сној збир ци На род не би бли о те ке у Со фи ји (На ци о-
нал на би бли о те ка Св. св. Ки рил и Ме то дий) под бро јем 41 (пр во бит на сиг на ту ра била 
је под бро јем 181, ка ко се и на во ди у ста ри јој ли те ра ту ри), где је до нет са те ри то ри-
је да на шње Се вер не Ма ке до ни је (ЦО НЕВЪ 1910: 38). Је дан лист ру ко пи са, на ко ме је 
ми ни ја ту ра је ван ђе ли ста Лу ке, чу ва се у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду 
(инв. бр. 1350). 

Ни ко ди мо во че тво ро је ван ђе ље је ре ста у ри са но 1976. го ди не по во дом из ло жбе 
„Българ ска ръко пи сна кни га X–XVI II век”, одр жа не у Со фи ји исте го ди не (ВЪЛКО ВА 
2012: 95). Та да су ре ста у ра тор ски ра до ви ура ђе ни на ве ћем бро ју сред њо ве ков них 
ру ко пи са ко ји се чу ва ју у раз ли чи тим уста но ва ма Бу гар ске. Ме ђу њи ма, са мо они у 
нај ло ши јем ста њу пре тр пе ли су ком плет ну ре ста у ра ци ју, по пут Ни ко ди мо вог че-
тво ро је ван ђе ља.2 Том при ли ком ре ста у ра тор ски ра до ви на ру ко пи су су из вр ше ни, 
чи ни се, вр ло пе дант но и у скла ду са та да шњом прак сом. Ме ђу тим, ли сто ви са ми ни-
ја ту ра ма су на по гре шан на чин вра ће ни у ко декс. На и ме, у ру ко пи сној тра ди ци ји 
сред њег ве ка ау тор ски пор тре ти је ван ђе ли ста, при ка за ни у тре ну ци ма на дах ну ћа 
док ис пи су ју је ван ђе ља, сме шта ју се ис пред тек сто ва ко је су са ста ви ли. У на шем слу-
ча ју, це ло стра нич не ми ни ја ту ре са пред ста ва ма ау то ра су по гре шно умет ну те ме ђу 
пр ве стра не је ван ђе ља (ми ни ја ту ра са пред ста вом је ван ђе ли сте Maтеја сме ште на је 
тек на 17. лист), a пер га мент ни ли сто ви, ко ји су се на ла зи ли на по чет ку и кра ју ко дек-
са (а ко ји су део не ког ста ри јег грч ког ру ко пи са из XI II ве ка, ко ји је, у не по зна том 
тре нут ку умет нут у Че тво ро је ван ђе ље) одво је ни су у дру гу збир ку.3 Има ју ћи у ви ду 
ре ста у ра ци ју ру ко пи са и из ме не ко је су том при ли ком на ста ле, у исто ри о гра фи ји се 
пр ви опи си и ана ли зе ру ко пи са, пре све га код Бе ња Цо не ва (1910: 37–38) и Ма ре Ха-
ри си ја дис (1973: 85–96), од но се на ста ње пре из вр ше не ре ста у ра ци је, па се за то фо-
ли ја ци ја и па ги на ци ја ко је су ста ри ји ау то ри за бе ле жи ли, раз ли ку ју од да на шњих.

Као што смо на ве ли, ру ко пис је укра шен це ло стра нич ним пред ста ва ма че тво-
ри це је ван ђе ли ста. По ред ми ни ја ту ра, ко је ће би ти пред мет овог ра да, у окви ру Ни-
ко ди мо вог че тво ро је ван ђе ља на ла зе се и бо га то укра ше не за ста ви це, ор на мен тал не 
тра ке и ини ци ја ли.4 На по чет ку сва ког је ван ђе ља (л. 7, 88, 143 и 221) на ла зи се ве ли ко 
ква драт но или сте пе на сто за гла вље, ис пу ње но раз ли чи тим пре пле ти ма, чво ро ви ма 
или фло рал ним мо ти ви ма. Цр теж је ра ђен цр ве ним ма сти лом, а уну тра шњи де ло-
ви за ста ви ца ис пу ње ни су окер, зе ле ном и пла вом бо јом. Истим на чи ном об ли ко ва-
ни су по чет ни ини ци ја ли сва ког је ван ђе ља. Јед но став ни је за ста ви це на ла зе се на л. 
3 и 85v5, та ко ђе ра ђе не цр ве ним ма сти лом, фор ми ра ју ћи об лик гу стог пре пле та или 

1 При каз це лог ру ко пи са са об ја шње њи ма, вид. сајт На ци о нал не би бли о те ке „Св. св. Ки рил и 
Ме то дий”: http://82.147.128.134/slr/pu blic/ima ge 

2 Де таљ ни је о ре ста у ра ци ји вид. ВЪЛКО ВА 2012: 95–96, са ста ри јом ли те ра ту ром.
3 У пи та њу су пер га мент ни ли сто ви грч ког Ок то и ха или Три о да, пре ме ште ни у дру ги фонд (НБКМ 

Гр. 35, XI II век, л.1–2, 300–301), вид. ВЪЛКО ВА 2012: 96.
4 Де таљ но о ор на мен ти ма Ни ко ди мо вог че тво ро је ван ђе ља: ХА РИ СИ ЈА ДИС 1973: 87–93.
5 У ру ко пи су НБКМ 41 је по гре шно за пи сан број стра не 87. На и ме, за ста ви ца се на ла зи на л. 85v.
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пра во у га о ног по ља ис пу ње ног ло зи цом. На ли сто ви ма 86v, 139v, 217v и 291 ор на мен-
тал ним тра ка ма су на гла ше ни по је ди ни де ло ви тек ста. 

Ру ко пис НБКМ 41 но си на зив по пи са ру је ро мо на ху Ни ко ди му, ко ји је сво је име 
за бе ле жио на л. 298v (ЦО НЕВЪ 1910: 38). Ње му се при пи су ју још три ру ко пи сне књи-
ге – Че тво ро је ван ђе ље из Ва ти кан ске би бли о те ке (Cod, slav. 5), Че тво ро је ван ђе ље из 
Хи лан дар ске збир ке (Хи лан дар, бр. 56) и Че тво ро је ван ђе ље из би бли о те ке Мар ћа на 
у Ве не ци ји (CCCXCV, 12380) – да то ва не у по че так или пр ву по ло ви ну XV ве ка (ХАРИ-
СИ ЈА ДИС 1973: 85–94; МАК СИ МО ВИЋ 1976: 59–67; МУ СА КО ВА 1993: 351–355; МА НО ЗИ СИ 
1998: 75–83). У окви ру ис тра жи ва ња по ме ну тих ко дек са, при ме ће но је да по сто ји 
стил ска бли скост илу ми на ци је са на шим ру ко пи сом и то код об ра де за ста ви ца и 
ини ци ја ла, док су ми ни ја ту ре са чу ва не је ди но у окви ру Че тво ро је ван ђе ља по па Ни-
ко ди ма. Ка ко ни је са чу ва но име сли ка ра, М. Ха ри си ја дис не ис кљу чу је мо гућ ност 
да је и њих ура дио сâм Ни ко дим (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1973: 94). 

У ру ко пи су НБКМ 41 на ла зе се три це ло стра нич не ми ни ја ту ре са ли ко ви ма је-
ван ђе ли ста Ма те ја, Мар ка и Јо ва на. Лист са ми ни ја ту ром Све тог Лу ке, ко ји не до ста је 
овом ко дек су, ка ко смо већ ис та кли, чу ва сe у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра-
ду (под ин вен тар ским бро јем 1350).6 Она је по ста ла део збир ке Му зе ја при ме ње не 
умет но сти од 1955. го ди не, ка да је от ку пље на од Љу би це Ива но вић (ЈАНЦ 1956: 110–
111). За гор ка Јанц је из не ла прет по став ку да је књи га ра ђе на у XVI ве ку и то на осно ву 
„трет ма на фи гу ре, там ни јег ко ло ри та, рђа вог ква ли те та тем пе ре и од су ства зла та” 
(ЈАНЦ 1956: 110). Истог ми шље ња су би ли и ау то ри ко ји су у кра ћим опи си ма (без пре-
те ра ног уду бљи ва ња) пи са ли о овој ми ни ја ту ри (Mo šin 1964: 33–38; Ra doj ko vić 1984: 
46; АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ-КУН 1970: 48; ЗО РИЋ 2005: 131). Ипак, Ма ра Ха ри си ја дис ми ни ја ту ру 
је ван ђе ли сте Лу ке ис прав но сме шта у ра ни ји пе ри од, те на осно ву фор ма та ми ни ја-
ту ре, ор га ни за ци је ком по зи ци је, али пре све га сти ла, пре по зна је ову ми ни ја ту ру као 
ону ко ја не до ста је у ру ко пи су у со фиј ској На род ној би бли о те ци (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1973: 89). 
У овом ра ду при хва та мо тај за кљу чак као та чан.

Ми ни ја ту ре са пор тре ти ма че тво ри це је ван ђе ли ста су ра ђе не тем пе ром пре ко 
це лог ли ста, док је по ле ђи на хар ти је пра зна7. Оне су уо кви ре не цр ве ним ра мом и још 
јед ном тан ком цр ве ном ли ни јом, фор ми ра ју ћи оквир укра шен фло рал ним ор на мен том 
у угло ви ма и кр сто ли ким мо ти вом у гор њем де лу ра ма. Фи гу ре је ван ђе ли ста на сли-
ка не су на осно ви ко ја је у гор њем де лу там но пла ве, а у до њем зе ле не бо је. Пи сци је-
ван ђе ља пред ста вље ни су у свом уо би ча је ном ико но граф ском ли ку и уз сва ко га је 
ис пи са но ње го во име. Ми ни ја ту ре су слич ног ком по зи ци о ног ре ше ња, али су пор-
тре ти раз ли чи тих ди мен зи ја, као и ор га ни за ци ја ар хи тек тон ских ку ли са иза њих.

На л. 17 на ла зи се ми ни ја ту ра са ау тор ским пор тре том је ван ђе ли сте Ма те ја, оште-
ће на це лом ду жи ном на де сној стра ни ли ста. Је ван ђе лист је оде вен у љу би ча сти хи тон 

6 Да нас се чу ва под ин вен тар ским бро јем 1350, док се у ста ри јој ли те ра ту ри во ди под ста рим бро јем 
1354. 

7 Је ди но се на по ле ђи ни ли ста са пред ста вом је ван ђе ли сте Јо ва на на ла зи за пис из XIX ве ка.
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Сл. 1. Је ван ђе ли ста Лу ка, Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду (инв. бр. 1350)  
(фо то: Му зеј при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду)*

* Овом при ли ком же лим да за хва лим Је ле ни Пе раћ, ку сто су Му зе ја при ме ње не умет но сти у Бео-
гра ду, на усту пље ној ре про дук ци ји.
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и зе ле ни хи ма ти он, а дра пе ри је су, као и на ми ни ја ту ра ма ко је сле де, мо де ло ва не 
сен че њем основ не бо је са бе лим ак цен ти ма. Ле вом ру ком при др жа ва ко декс у ко ји 
ка ла му сом, де сном ру ком, ис пи су је по чет не ре чи свог је ван ђе ља. Пи сац се ди на окер 
клу пи са на сло ном, но га ма по диг ну тим на че тво ро у га о но по сто ље, а ис пред ње га су 
ста лак са пред ло шком и део пи са ће опре ме. Ли це и от кри ве ни де ло ви те ла мо де ло-
ва ни су окер то но ви ма, са ру жи ча стим при ме са ма на ја го ди ца ма и бе лим ак цен ти ма 
на осве тље ним де ло ви ма. Око гла ве је ван ђе ли ста је зла тан нимб. У по за ди ни ком-
по зи ци је на ла зи се зе ле ном бо јом осли ка на гра ђе ви на, ко ја је цр ве ним ве лу мом по-
ве за на са стал ком ис пред пи сца је ван ђе ља. 

За раз ли ку од фи гу ре је ван ђе ли сте Ма те ја ко ја до ми ни ра ми ни ја ту ром на л. 17, 
фи гу ра Све тог Мар ка на л. 87 је знат но ма њих ди мен зи ја. На овој ком по зи ци ји пак 
на ла зи се упа дљи ва ар хи тек тон ска ку ли са. Три све тло сме ђе гра ђе ви не, од ко јих су 
две ви ше по ве за не цр ве ним ве лу мом, за јед но са ни жим цр ве ним зда њем, за тва ра ју 
по за ди ну ове ми ни ја ту ре. У цен трал ном де лу пред ста ве при ка за на је се де ћа фи гу-
ра Све тог Мар ка док ис пи су је по чет ни стих свог је ван ђе ља. Лик све тог, обе ле жен 
ним бом, на сли кан је пре ма уо би ча је ном обра сцу – му шка рац сред њих го ди на, са 
там ном ко сом и бра дом. Оде вен је у пла ви хи тон и љу би ча сти хи ма ти он, а на сто-
па ли ма су дис крет не сан да ле, што мо же мо да ви ди мо и код пре о ста ле тро ји це је-
ван ђе ли ста. Не про пор ци о нал но на сли ка на фи гу ра Све тог Мар ка сме ште на је на цр-
ве ни ја стук и окер клу пу, док у ру ка ма др жи ка ла мус и ко декс, по пут је ван ђе ли сте 
Ма те ја. Сит на сто па ла осло ње на су на че тво ро у га о ни окер/цр ве ни под но жник, а ис-
том бо јом је на сли ка но по сто ље за књи гу, ис пред је ван ђе ли сте. У на став ку клу пе 
при ка зан је сто са при бо ром за пи са ње. За мо де ло ва ње ин кар на та та ко ђе је и на овој 
ми ни ја ту ри ко ри шћен там ни окер са до да ци ма ру жи ча стих то но ва. 

Је ван ђе ли ста Лу ка (Сл. 1) по ста ро сном до бу бли зак је Све том Мар ку. Oн се ди 
на клу пи, ре ше ној по пут оне на ко јој се ди је ван ђе ли ста Ма теј. У пи та њу је окер клу-
па, са на сло ном ко ји је на вр ху де ко ри сан, а све ти тељ се ди на пла вом ја сту ку. Исте 
пла ве бо је је и хи тон је ван ђе ли сте, пре ко ко јег је зе ле ни хи ма ти он. Као и код оста-
лих пи са ца је ван ђе ља у Ни ко ди мо вом ко дек су, и Лу ки не но ге су осло ње не на окер 
под но жник, а ис пред ње га је сто чић са пи са ћим при бо ром. Над овим ше сто у га о ним 
сто чи ћем уз ди же се тор ди ра ни стуб ко ји но си ста лак са отво ре ним ко дек сом, а пре-
ко ње га је не ис пи сан сви так. Је ван ђе ли ста је при ка зан у тре нут ку пи са ња по чет них 
ре чи свог тек ста. По пут Ма те је и Мар ка, др жи ко декс на ко ле ни ма. Ле вом ру ком га 
при др жа ва, док де сном ис пи су је по чет не ре чи свог је ван ђе ља. И на овој ми ни ја ту-
ри је пи сац је ван ђе ља при ка зан у ен те ри је ру ко ји је озна чен зда њи ма – у по за ди ни 
су две гра ђе ви не са дво слив ним кро во ви ма, из ме ђу ко јих jе цр ве ни ве лум. Ве ћа, ру-
жи ча ста гра ђе ви на де ли мич но је за тво ре на цр ве ном за ве сом.

Че твр ти је ван ђе ли ста, Св. Јо ван Бо го слов, пред ста вљен је на л. 220. Апо стол је 
при ка зан ка ко се ди на цр ве ном ја сту ку по ста вље ном на окер клу пу, а но ге су му 
осло ње не на под но жник исте бо је. Оде вен је у пла ви хи тон и окер хи ма ти он, а око 
гла ве има злат ни оре ол. Ис пред Св. Јо ва на су си ви сто са при бо ром за пи са ње и лист 
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Сл. 2. Је ван ђе ли ста Јо ван, Ни ко ди мо во че тво ро је ван ђе ље, НБКМ 41, л. 220  
(фо то: сајт НБКМ)
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са за пи сом по чет них ре чи ње го вог је ван ђе ља. За раз ли ку од Ма те ја, Мар ка и Лу ке, 
је ван ђе ли ста Јо ван де сном ру ком при др жа ва свој текст, док у ле вој др жи пи саљ ку. 
Све ти тељ је, по пут оста ле тро ји це је ван ђе ли ста, при ка зан са ар хи тек тон ском ку ли-
сом у по за ди ни, иа ко се че сто сли ка у екс те ри је ру, од но сно у пе ћи ни, ко ја ука зу је на 
ме сто где је Св. Јо ван при мио бо жан ско на дах ну ће. Оно је ов де пер со ни фи ко ва но 
кри ла том мла до ли ком фи гу ром ду ге ко се ко ја сто ји иза ле ђа пи сца. Две гра ђе ви не 
ру жи ча сте бо је, за вр ше не рав ним кро во ви ма, по ве за не су цр ве ним ве лу мом (Сл. 2). 

На ве де на ми ни ја ту ра је ин те ре сант ног и на да све спе ци фич ног ико но граф ског 
ре ше ња ко је у пот пу но сти пра ти ли те рар ни пред ло жак од ког је на стао. На и ме, пре ма 
по чет ним сти хо ви ма От кри ве ња Све то га Јо ва на Бо го сло ва 1: 1: „От кри ве ње Ису са 
Хри ста, ко је да де Ње му Бог, да по ка же слу га ма сво јим шта ће ско ро би ти, и по ка за, 
по слав ши по ан ђе лу свом слу зи свом Јо ва ну”, Јо ва ну је от кри ве ње по сла то по ан ђе лу, 
на осно ву че га се овај је ван ђе ли ста нај че шће пред ста вља окре ну те гла ве пре ма изво-
ру на дах ну ћа. Та кво ре ше ње је при ме ње но на ми ни ја ту ри Ни ко ди мо вог че тво ро је-
ван ђе ља, где је је ван ђе ли ста Јо ван при ка зан у при су ству фи гу ре ан ђе ла – бо жан ске 
Пре му дро сти, сме ште не по ред клу пе на ко јој се ди, гла вом окре нут ка до ла зе ћој ин-
спи ра ци ји.8 Бо жан ска Пре му дрост је оде ве на у ци но бер ха љи ну, са злат ним ним бом 
око гла ве и бра он кри ли ма, и ге стом ру ке из гле да као да се обра ћа пи сцу. 

У ана ли зи овог ру ко пи са и по гла ви то ми ни ја ту ре са пред ста вом је ван ђе ли сте 
Јо ва на, при ме ћу је мо да се пред ста ва ан ђе ла као бо жан ског на дах ну ћа, сме ште на иза 
фи гу ре је ван ђе ли сте, до ста рет ко по ја вљу је не са мо у ру ко пи сном на сле ђу већ и у 
це ло куп ном фре ско-сли кар ству срп ског сред њег ве ка. На и ме, фи гу ре пер со ни фи-
ка ци је бо жан ског на дах ну ћа по чи њу у срп ској умет но сти да се ја вља ју од вре ме на 
вла да ви не кра ља Ми лу ти на (1282–1321). Оне мо гу би ти пред ста вља не у об лич ју анђе-
ла ко ји се на ла зи иза фи гу ре је ван ђе ли сте (као у Ни ко ди мо вом че тво ро је ван ђе љу) 
или до ле ће ка ње му, а че сто су пред ста вља не и у ви ду мла дих де во ја ка, ко је су ико-
но граф ски ин спи ри са не пред ста ва ма му за сли ка них уз ан тич ке пи сце и фи ло зо фе 
(РА ДОЈ ЧИЋ 1966: 9–22; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2012: 415–428). Овај мо тив, као део ан тич ког на сле-
ђа, на шао је сво је ме сто у окви ри ма византијскoг кул тур ног кру га у вре ме вла да ви-
не ди на сти је Па ле о ло га, ка да се ин тен зив но раз ви ја под ја ким грч ко-хе ле ни стич ким 
ути ца ји ма, ода кле су га у XIV ве ку при хва ти ли и срп ски сли ка ри. Ан тич ке му зе, 
про ду хо вље не хри шћан ским кон тек стом, по слу жи ле су и за ис ти ца ње оте ло тво ре-
не ин спи ра ци је ко ју су при ми ли је ван ђе ли сти. 

Ка да је реч о срп ском сред њо ве ков ном ру ко пи сном на сле ђу, пред ста ве бо жан ске 
Пре му дро сти као ан тич ких му за, на сли ка них у ви ду де во ја ка без кри ла, мо гу се још 
про на ћи у Ку ма нич ком че тво ро је ван ђе љу (Бе о град, Ар хив СА НУ, бр. 69) и Че тво ро-
је ван ђе љу па три јар ха Са ве (Хи лан дар, бр. 13), ре пре зен та тив ним ру ко пи си ма бо га тог 

8 Је ван ђе ли ста Јо ван се че сто при ка зу је са уче ни ком Про хо ром – нпр. Ку ма нич ко че тво ро је ван-
ђе ље или Че тво ро је ван ђе ље па три јар ха Са ве; или ка ко му се из сег мен та не ба пру жа зрак до уве та, као 
сим бол бо жан ског на дах ну ћа – нпр. Че тво ро је ван ђе ље Хлу дов 10.
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ства ра ла штва XIV ве ка, али и у знат но мла ђем Ра до сла вље вом је ван ђе љу (Санкт Пе тер-
бург, Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, F. I. N 591) из 1428/1429. го ди не (РА ДОЈ ЧИЋ 1950: 
31–32, 37–38; МАК СИ МО ВИЋ 1983: 41; ВРА НЕ ШЕ ВИЋ 2011: 377–388; ОТА ШЕ ВИЋ, РА КИЋ и др. 
2016: 185–190; ПРО ЛО ВИЋ 2016: 331–339). У на ве де ним ру ко пи си ма су ау то ри је ван ђе ља 
при ка за ни за пи са ћим сто лом, а не по сред но иза њих су на сли ка не мла де де вој ке, 
ко је у ве ли кој ме ри на ли ку ју ан тич ким му за ма ко је су би ле ин спи ра ци ја ан тич ким 
пи сци ма. Жен ске фи гу ре су је ди но у Че тво ро је ван ђе љу па три јар ха Са ве сиг ни ра не 
као „Пре му дрост”. 

С дру ге стра не, ка ко до са да шња ис тра жи ва ња по ка зу ју, сли ка ан ђе ла, ка ква се 
на ла зи на ми ни ја ту ри Ни ко ди мо вог че тво ро је ван ђе ља у скло пу ау тор ског пор тре та 
Јо ва на Бо го сло ва, по ја вљу је се знат но ре ђе. Сто га је од зна ча ја по тра жи ти ана ло гије 
у окви ру исто ри је ста рог срп ског зид ног и ми ни ја тур ног сли кар ства. Та ко ће се лак ше 
про на ћи спо ме ни ци ко ји су мо гли ути ца ти на на ста нак Ни ко ди мо вог че тво ро је ван ђе-
ља, а ти ме ће се ство ри ти мо гућ но сти да се по у зда ни је утвр ди ме сто ње го вог на стан ка. 

Већ је Е. Му са ко ва ис та кла из ве сне слич но сти на шег ру ко пи са са са вре ме ним 
грч ким Из бор ним је ван ђе љем Бри тан ске би бли о те ке (Add MS 37008, л. 1v) (МУ СА КО ВА 
1993: 352) (Сл. 3). Ту је пред ста вљен је ван ђе ли ста Јо ван у се де ћем по ло жа ју на окер 
клу пи, док ис пи су је текст на ро ту лу су у кри лу. По за ди на ком по зи ци је вр ло је ин те-
ре сант но ре ше на. На и ме, исто вре ме но су пред ста вље ни и ен те ри јер и екс те ри јер, 
од но сно пе ћи на на Пат мо су и две гра ђе ви не ко је алу ди ра ју на за тво ре ни, уну тра-
шњи, про стор (Spat ha ra kis 1981: а68, б280). Иза ле ђа је ван ђе ли сте при ка зан је ан ђео 
ко ји све ти те љу пру жа сви так.9

Осим у ру ко пи сном на сле ђу, је ван ђе ли сти, пи сци све до чан ства о Хри сто вом 
жи во ту на зе мљи, сли ка ју се и у окви ру ви зан тиј ског и ста рог срп ског мо ну мен тал ног 
сли кар ства, те су сво је ме сто, пре ма дав но уста но вље ном оби ча ју, на шли нa пан дан-
ти фи ма пра во слав них хра мо ва. Од XIV ве ка, по чев од за ду жби на кра ља Ми лу ти на, 
је ван ђе ли сти по чи њу да се при ка зу ју у при су ству ан ђе ла – бо жан ске ин спи ра ци је 
(ТО ДИЋ 1998: 95–96). До бро очу ван при мер у хра му Бо го ро ди це Оди ги три је у Пећ кој 
па три јар ши ји (око 1335) при вла чи по себ ну па жњу. Ико но граф ско ре ше ње те ком по-
зи ци је има слич но сти са на шим Че тво ро је ван ђе љем, ка ко је већ по ме ну ла М. Ха ри-
си ја дис (1973: 92–93). Је ван ђе ли сти су при ка за ни у стан дард ном по ло жа ју и рад њи, 
док ис пи су ју сво је тек сто ве, окру же ни уо би ча је ним ам би јен том, док им с ле ђа при-
ла зе жен ске фи гу ре са кри ли ма, на лик ан ђе ли ма, при но се ћи ро ту лу се. Та ко ђе је ин-
те ре сант но на гла си ти да су ове фи гу ре и озна че не нат пи сом ПРѢМОУДРОСТЬ. На сли-
ка не су у не по сред ној бли зи ни пи са ца и чи не са став ни део ком по зи ци је (ЂУ РИЋ, 
ЋИР КО ВИЋ и др. 1990: 146). Ов де би смо још ис та кли и при мер из цр кве ма на сти ра 

9 Пер со ни фи ка ци је Пре му дро сти у об лич ју ан ђе ла ко ји сто ји иза је ван ђе ли сте са чу ва не су и у 
мла ђим срп ским сред њо ве ков ним ру ко пи си ма, из XVI ве ка – Бе о чин ском че тво ро је ван ђе љу (Бе о град, 
Му зеј СПЦ, Оста ви на Р. Гру ји ћа, бр. 204) (РА КИЋ 2012: 206–208) и Ве ли ко сре ди шком че тво ро је ван ђе љу 
(Ве ли ко Сре ди ште, Црква Све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла) (РА КИЋ 2012: 200–202), као и у грч ком 
из бор ном је ван ђе љу из XVI ве ка – Ку тлу муш бр. 291 (Pe le ka ni dis 1974: 284–285, 463).
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Сл. 3. Је ван ђе ли ста Јо ван, Bri tish li brary Add MS 37008, л. 1v (фо то: http://www.bl.uk)
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Јо ша ни це (Сл. 4), на стао око 1435. го ди не. Је ди но ту су, ка ко се чи ни, жен ским фигу-
ра ма иза је ван ђе ли ста на сли ка на кри ла, по пут Пре му дро сти у пан дан ти фи ма Бо го-
ро ди це Оди ги три је у Пе ћи.10 У Јо ша ни ци је Јо ван Бо го слов при ка зан у се де ћем поло-
жа ју, гла вом окре нут ка фи гу ри ан ђе ла – бо жан ској Пре му дро сти, слич ног ре ше ња 
као у Ни ко ди мо вом че тво ро је ван ђе љу. У од но су на ту ми ни ја ту ру, у оба при ме ра из 
мо ну мен тал ног сли кар ства је при ка зан и мла ди Про хор, ка ко за пи су је ре чи Све тог 
Јо ва на. Код тих при ме ра је и ар хи тек тон ска ку ли са дру га чи је ре ше на. 

Ико но граф ски дру га чи је су пред ста ве ан ђе ла ко је су осли ка не ка ко сле ћу ка је-
ван ђе ли сти ма, те као Бо жи ји ве сни ци на дах њу ју ау то ре да са ста ве сво ја де ла. У Бо-
го ро ди ци Ље ви шкој (око 1310), у зо ни из ме ђу ју жног и се вер ног па ра пан дан ти фа, 
на сли ка на је Пре му дрост у об лич ју ан ђелâ, ко ји обе ма ру ка ма пру жа ју ро ту лу се пре-
ма је ван ђе ли сти ма (ПА НИЋ, БА БИЋ 2007: 50, 70–71, црт. 118). Слич но ико но граф ско 
ре ше ње је при ме ње но и у Ста ром На го ри чи ну (око 1317), са мо је овог пу та пер со ни фи-
ка ци ја Пре му дро сти при ка за на ка ко до ле ће иза ле ђа је ван ђе ли сте (ТО ДИЋ 1993: 95–96; 

10 Ов де мо ра мо раз ли ко ва ти пред ста ве жен ских фи гу ра, мла дих де во ја ка, без кри ла и оних са 
кри ли ма, као и при ка зе ан ђе ла. Знат но се че шће у сред њо ве ков ној умет но сти, као по стан дар ду, по ја-
вљу ју сли ке де во ја ка без кри ла.

Сл. 4. Је ван ђе ли ста Јо ван, Јо ша ни ца (фо то: сајт Blago Fund)
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МАР КО ВИЋ 2015: 123). Слич но ре ше ње као у Бо го ро ди ци Ље ви шкој је при ме ње но у 
нај зна чај ни јој за ду жби ни Мр њав че ви ћа – Мар ко вом ма на сти ру (1376/1377)11 – где су 
та ко ђе пер со ни фи ка ци је бо жан ске Пре му дро сти пред ста вље не у зо ни пан дан ти фа, 
на се вер ној и ју жној стра ни. Ов де су оне озна че не нат пи сом сωφια, ука зу ју ћи на жен-
ске фи гу ре са кри ли ма ко је до ле ћу ка пи сци ма је ван ђе ља и упу ћу ју им бла го сло ве 
(ТО МИЋ-ЂУ РИЋ 2019: 76; МАР КО ВИЋ 2020: 111–128). Пер со ни фи ка ци је Пре му дро сти су 
на шле сво је ме сто и на пан дан ти фи ма при пра те ка то ли ко на Ле снов ског ма на сти ра 
(1349), за ду жби не де спо та Јо ва на Оли ве ра. Оне су ту на сли ка не уз че тво ри цу глав них 
цр кве них ота ца – Јо ва на Зла то у стог, Ва си ли ја Ве ли ког, Ата на си ја Ве ли ког и Гри гори-
ја Бо го сло ва (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1973: 91; ГА БЕ ЛИЋ 1998: 162). Ор га ни за ци ја ком по зи ци ја 
од го ва ра стан дард ном при ка зу је ван ђе ли ста у тре ну ци ма док са ста вља ју текст. Бо-
жан ске Пре му дро сти при ка за не су у об ли ку ан ђе ла ко ји сле ћу ка пи сци ма, оде ве не 
у цр ве не ха љи не, на лик ан ђе лу сме ште ном иза пред ста ве Јо ва на Бо го сло ва у Ни ко-
ди мо вом че то ро је ван ђе љу.

Хра мо ви из вре ме на Ла за ре ви ћа и Бран ко вића још че шће у свом сли ка ном про-
гра му на пан дан ти фи ма има ју пред ста ве је ван ђе ли сте у при су ству пер со ни фи ка ција 
бо жан ске ин спи ра ци је. Шта ви ше, рет ки су спо ме ни ци у ко ји ма су ау то ри је ван ђе ља 
при ка зи ва ни без ин спи ра ци ја (СТА РО ДУБ ЦЕВ 2016: 234). У мо ну мен тал ном сли кар ству 
Мо рав ске Ср би је, бо жан ска Пре му дрост мо же се, по ред Јо ша ни це, про на ћи још у Љу-
бо сти њи, Но вој Па вли ци, Ко по ри ну и мо гу ће Ве лу ћу. И у тим спо ме ни ци ма је она 
пред ста вље на у об лич ју ан ђелâ ко ји сле ћу ка пи сци ма је ван ђе ља (СТА РО ДУБ ЦЕВ 2016: 
235).12 На ве де ни при ме ри све до че у при лог то ме да је пред ста вља ње пер со ни фи ка-
ци ја Пре му дро сти у умет но сти Мо рав ске Ср би је би ло знат но при сут ни је у од но су 
на ста ри ја вре ме на што, из ме ђу оста лог, ука зу је на ин тен зив ни ји ути цај пре сто ни-
це ви зан тиј ског сли кар ства и умет но сти уоп ште у вре ме ди на сти је Па ле о ло га.

Ни ко ди мо во че тво ро је ван ђе ље по на чи ну об ра де ли ко ва, ар хи тек тон ске ку ли-
се, сва ка ко при па да умет но сти епо хе Па ле о ло га. Иа ко се не сме ис кљу чи ти мо гућ-
ност да је мо ну мен тал но сли кар ство ути ца ло на на ста нак ових ми ни ја ту ра (што се 
уо ча ва нај пре у по ја ви пла ве по за ди не), слич но сти по ико но граф ском, али и ко ло-
ри стич ком ре ше њу13, мо же мо уви де ти и са два ру ко пи са с кра ја XIV, од но сно пр ве 
по ло ви не XV ве ка.14 У пи та њу су та ко ђе че тво ро је ван ђе ља срп ског по ре кла, ко ја су, 
по пут Ни ко ди мо вог, про на ђе на у Ма ке до ни ји. 

11 З. Јанц из но си да се „по из ве сним ин ди ци ја ма” ми ни ја ту ра јев. Лу ке мо же ве за ти за Мар ков 
ма на стир (ЈАНЦ 1956: 110; АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ-КУН 1970: 48; ЗО РИЋ 2005: 131).

12 У Ра ва ни ци, Ре са ви, Ра ма ћи при ка за не су мла де де вој ке по крај је ван ђе ли ста (СТА РО ДУБ ЦЕВ 2016: 
234).

13 Слич ност, али са мо у ко ло ри ту, мо же мо при ме ти ти и са мла ђом ми ни ја ту ром је ван ђе ли сте 
Ма те ја из ру ко пи сне збир ке ма на сти ра Све те Ка та ри не на Си на ју (Sin. slav. 1) (ПРО ЛО ВИЋ 2016: 332; 2021: 
103–160), као и са Че тво ро је ван ђе љем из збир ке Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве (бр. 357) да то ва ним 
у пе ту де це ни ју XV ве ка (ОТА ШЕ ВИЋ, РА КИЋ и др. 2016: 323–326).

14 Ка ко је већ при ме ти ла Е. Му са ко ва до во де ћи у ве зу са спо ме ни ци ма Охрид ске шко ле с кра ја 
XIV и по чет ка на ред ног сто ле ћа (МУ СА КО ВА 1993: 353).
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Че тво ро је ван ђе ље бр. 10 из збир ке 
Хлу до ва, ко ја са да при па да Др жав ном 
исто риј ском му зе ју у Мо скви, по ред сли-
ка не ор на мен ти ке са др жи и че ти ри мини-
ја ту ре са пор тре ти ма је ван ђе ли ста, који 
су сиг ни ра ни на грч ком. Пи сци је ванђе-
ља су при ка за ни ка ко се де на клу па ма без 
на сло на, у раз ли чи тим рад ња ма (Ма теј 
и Јо ван пи шу, Лу ка оштри тр ску, док је 
Мар ко осло нио гла ву на ру ку). У по за ди-
ни су раз ли чи то ре ше не ар хи тек тон ске 
ку ли се са цр ве ним ве лу ми ма. За јед нич-
ко свим ми ни ја ту ра ма је там но пла ви фон 
у по за ди ни, а до њи део ми ни ја ту ре је зе-
ле не бо је (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1972: 35–42; МАК-
СИ МО ВИЋ 1983: 108–109). 

Дру ги сро дан спо ме ник је Ђу ри шко 
че тво ро је ван ђе ље (Сл. 5), пи са но на хар-
ти ји, ко је је да то ва но у че твр ту де це нију 
XV ве ка (ХА РИ СИ ЈА ДИС 1965: 203–204; МАК-
СИ МО ВИЋ 1983: 124–125; ШТА ВЉА НИН-ЂОР-
ЂЕ ВИЋ, ГРО ЗДА НО ВИЋ-ПА ЈИЋ и др. 1986: 13–
14; ОТА ШЕ ВИЋ, РА КИЋ и др. 2016: 321–323). 
У ње му се чу ва јед на, це ло стра нич на, ми-
ни ја ту ра ис пред Је ван ђе ља по Лу ки. На-
и ме, на ли сту 120v при ка зан је пор трет 
је ван ђе ли сте Лу ке, а не до ста так ли стова 

ис пред оста лих је ван ђе ља упу ћу је на прет по став ку да су се и ту на ла зи ли пор тре ти 
ау то ра – све тих Ма те ја, Мар ка и Јо ва на. Не склад них про пор ци ја, је ван ђе ли ста Лука 
при ка зан је док ис пи су је по че так тек ста свог је ван ђе ља. Он се ди на клу пи са на сло ном, 
сто па ли ма осло њен на под но жник, а ис пред ње га су ста лак са при бо ром за пи са ње 
и пулт са књи гом. У по за ди ни су две гра ђе ви не, по ве за не цр ве ним ве лу мом. Ми нија-
ту ру Ђу ри шког че тво ро је ван ђе ља од ли ку је ин тен зи ван ко ло рит са ве ли ким кон тра-
сти ма. Је ван ђе ли ста, са злат ним ним бом око гла ве, оде вен је у окер хи тон и цр вени 
хи ма ти он са пла вим и бе лим ак цен ти ма. Ин кар нат је там но о кер. Ар хи тек тон ска кули-
са осли ка на је ни јан са ма жу те, зе ле не и мр ке бо је. На осно ву са чу ва ног за пи са, по зна-
то је да се ру ко пис чу вао у Ђу ри шком ма на сти ру, у обла сти Ов чег по ља, пе де се так ки-
ло ме та ра ис точ но од Ско пља. По том ма на сти ру је и на зван у струч ној ли те ра ту ри.

Осим на ве де них ру ко пи са, па жњу мо ра мо скре ну ти и на ста ри ји ру ко пис, који 
је сво јим са др жа јем, као и ико но граф ским осо бе но сти ма ми ни ја ту ра, бли зак Ни-
ко ди мо вом че тво ро је ван ђе љу. То је Че тво ро је ван ђе ље бр. 648 (Сл. 6) из На род не 

Сл. 5. Је ван ђе ли ста Лу ка, Ђу ри шко  
че тво ро је ван ђе ље, НБС Рс 7, л. 120v  
(фо то: На род на би бли о те ка Ср би је)
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Сл. 6. Је ван ђе ли ста Јо ван, Че тво ро је ван ђе ље, НБС Рс 648, л. 170v  
(фо то: На род на би бли о те ка Ср би је)
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би бли о те ке Ср би је, пи са но на пер га мен ту (ШТА ВЉА НИН-ЂОР ЂЕ ВИЋ, ГРО ЗДА НО ВИЋ-ПА ЈИЋ 
и др. 1986: 345–347; ОТА ШЕ ВИЋ, РА КИЋ и др. 2016: 293–294). У ње му је са чу ва на је ди но 
ми ни ја ту ра је ван ђе ли сте Јо ва на. Оста ци отрг ну тих ли сто ва ис пред оста лих је ванђе-
ља упу ћу ју, ипак, на за кљу чак да су се и у окви ру овог ко дек са на ла зи ле ми ни ја ту ре 
са ау тор ским пор тре ти ма Ма те ја, Мар ка и Лу ке. Ру ко пис је да то ван у до ба Срп ског 
цар ства, у ше сту де це ни ју XIV ве ка (ШТА ВЉА НИН-ЂОР ЂЕ ВИЋ, ГРО ЗДА НО ВИЋ-ПА ЈИЋ и др. 
1986: 345–347; ОТА ШЕ ВИЋ, РА КИЋ и др. 2016: 293–294). На л. 170v, при ка зан је Све ти Јо ван 
ка ко се ди на бо га то укра ше ној окер клу пи без на сло на, но га ма осло њен на црве ни 
су пе да не ум, док ис пи су је књи гу ко ју др жи на ко ле ни ма. Ле вом ру ком при др жа ва 
ко декс, док де сном за пи су је по чет не ре чи свог је ван ђе ља. Ис пред Јо ва на на ла зе се 
по сто ље са при бо ром за пи са ње и отво рен ко декс са, та ко ђе, ис пи са ним по чет ним 
ре чи ма Је ван ђе ља по Јо ва ну (Јн. 1: 1 „У по чет ку бе ше Реч, и Реч бе ше у Бо га, и Бог 
бе ше Реч”). Све ти тељ је оде вен у пла ви хи тон и окер хи ма ти он, а на бо ри су ис такну ти 
зе ле ним и злат ним ак цен ти ма. Ин кар нат је ра ђен оке ром, опле ме њен ру жи ча стим 
то но ви ма, а око гла ве је ван ђе ли сте је злат ни оре ол. По за ди ну ми ни ја ту ре за тва ра ју 
две там но цр ве не гра ђе ви не за вр ше не пла вим кро во ви ма, пре кри ве не и по ве за не црве-
ним ве лу мом, док су пре о ста ли де ло ви ком по зи ци је ис пу ње ни зе ле ном бо јом, рет ко 
за сту пље ним ре ше њем у ми ни ја тур ном сли кар ству.15

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, мо же се за кљу чи ти да је Ни ко ди мо во че тво ро је-
ван ђе ље из ра зи то осо бен ру ко пис. Kада се узме у об зир да је тај ру ко пис про на ђен 
у Ма ке до ни ји, те да су про на ђе не ико но граф ске и стил ске слич но сти са дру гим руко-
пи си ма ка о год и мо ну мен тал ним сли кар ством, та ко ђе на ста лим на те ри то ри ји Ма-
ке до ни је, скло ни смо прет по став ци да је ру ко пис о ко ме је реч на стао на на ве де ној 
те ри то ри ји, у не ком од срп ских про вин циј ских скрип то ри ју ма, по пред ло шку по ре-
клом из не ког зна чај ног умет нич ког сре ди шта, Со лу на, са Све те Го ре или из Се ра. 

У ци љу да љих, бу ду ћих, ис тра жи ва ња Ни ко ди мо вог че тво ро је ван ђе ља нео п-
ход на је све о бу хват на па ле о граф ска, ко ди ко ло шка и тек сту ал на ана ли за тог ру ко-
пи са не би ли се пре ци зни је утвр ди ли вре ме и ме сто ње го вог на стан ка и, евен ту ал но, 
от крио пред ло жак ње го вих ми ни ја ту ра. С об зи ром на то да су про на ђе не ана ло гије 
са спо ме ни ци ма Мо рав ске Ср би је, не сме се ис кљу чи ти ни мо гућ ност да је она мо жда 
има ла уде ла у раз во ју стил ских и ико но граф ских ка рак те ри сти ка срп ског ми ни ја-
тур ног сли кар ства по зног XV ве ка и пе ри о да тур ске вла сти.
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Da ni ca B. Kom ne no vić
MI NI A TU RES OF THE FO UR GO SPELS  

OF PRI EST NI CO DE MUS (NBKM 41)

Sum mary

The fo ur go spels of Ni co de mus is a me di e val ma nu script kept in the Na ti o nal Li brary in So fia 
(NBKM 41), whi le the le af with a por tra it of Sa int Lu ke be longs to the col lec tion of the Mu se um of 
Ap plied Art in Bel gra de (inv. no. 1350). The ma nu script is da ted to the first half of the 15th cen tury. 
In ad di tion to va ri o us or na men tal de co ra ti ons, its il lu mi na tion al so con ta ins full-pa ge mi ni a tu res 
with por tra its of the evan ge lists. Ma de with tem pe ra on pa per, the mi ni a tu res are of dar ker co lo ur 
with a very rich ico no grap hic so lu tion. The se arch for pos si ble in flu en ces and si mi lar styli stic and 
ico no grap hic exam ples re fers to the as sump tion that it was mo del led aft er the pro mi nent mo nu ments 
of mo nu men tal and mi ni a tu re pa in ting, ma inly pre ser ved in the area of to day’s North Ma ce do nia 
or Mo ra vian Ser bia. Spe cial at ten tion is paid to the re pre sen ta ti ons of an gels – the per so ni fi ca ti ons 
of di vi ne Wis dom, rat her ra rely de pic ted stan ding be hind the wri ters of the Go spels.

Keywords: fo ur Go spels of pri est Ni co de mus, old Ser bian mi ni a tu re, Wis dom, an gels.
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