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УМЕТ НИЧ КА ОПРЕ МА РАВ НО РЕЧ КОГ  
ЧЕ ТВО РО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА ИЗ МА НА СТИ РА ПА КРЕ

СА ЖЕ ТАК: Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, ис пр ва чу ва но у ма на сти ру Рав ној реци, 
а по том у Па кри, да нас је по хра ње но у ру ко пи сној збир ци Па крач ко-сла вон ске епархи-
је. Ис пи са но је у по след њој де це ни ји XVI ве ка, а око ва но 1660/1661. го ди не. Убра ја се 
ме ђу умет нич ки нај леп ше опре мље не срп ске ру ко пи сне књи ге у Хр ват ској. Уз по зла-
ћен оков, с пред ста вом Рас пе ћа Хри сто вог у сре ди шту, глав ни украс ру ко пи са чи ни 
пет рас ко шних ква драт них за ста ва ис пу ње них сло же ним пре пле том ко ји од ли ку ју бес-
пре ко ран цр теж и пре фи њен ко ло рит. Илу ми на ци ја Рав но реч ког че тво ро је ван ђе ља, 
ко ја до са да ни је об ја вље на, овом при ли ком је кла си фи ко ва на и ис тра же ни су ње но 
по ре кло и па ра ле ле у срп ској књи жној ор на мен ти ци XVI ве ка. На осно ву дук ту са и 
сти ла ор на мен ти ке, књи га је при пи са на Ди ми три ју, јед ном од нај бо љих срп ских пи са-
ра и илу ми на то ра дру ге по ло ви не XVI сто ле ћа.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ка ли граф и илу ми на тор Ди ми три је, ма на стир Рав на ре ка, мана-
стир Па кра, че тво ро је ван ђе ље, ру ко пи сна књи га, илу ми на ци ја, за ста ви ца, XVI век. 

Име Ди ми три ја (Дми тра), јед ног од нај бо љих срп ских ка ли гра фа и илу ми на-
то ра из де це ни ја на кон по нов ног вас по ста вља ња Пећ ке па три јар ши је, по зна то је у 
исто риј ско у мет нич кој ли те ра ту ри ду же од се дам де це ни ја. Пр ве по дат ке о Дми тру 
об ја вио је С. Ра дој чић, пи шу ћи о бо га то укра ше ном Че тво ро је ван ђе љу из ма на сти-
ра Све те Тро ји це код Пље ва ља (бр. 78). Уз ис ти ца ње ле по те за ста ва, ко је је тај да ро-
ви ти пи сар из вео у пље ваљ ском ру ко пи су, ау тор је уо чио слич ност ор на мен ти ке са 
сли ка ним укра сом у хро но ло шки бли ском Че тво ро је ван ђе љу из ма на сти ра Па кре, које 
се не ка да чу ва ло у ма на сти ру Све те Тро ји це у Рав ној ре ци. Та кво за па жа ње на ве ло 
га је на тач ну прет по став ку да је обе књи ге пре пи са ла и илу ми ни ра ла иста лич ност 
(РА ДОЈ ЧИЋ 1950: 57–59). То ком на ред них де це ни ја зна ња о пи са ру Дми тру су оста ла 
углав ном не про ме ње на и све де на на пре пи се два че тво ро је ван ђе ља, из Пље ва ља и 
Рав не ре ке, а тек то ком по след њих не ко ли ко го ди на би ла су зна чај ни је про ши ре на. 
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Ди јак Дми тар је та да по и сто ве ћен с да ска лом Ди ми три јем из Ја ње ва, а ње го вој руци 
су на осно ву слич но сти дук ту са и сли ка ног укра са, у ко јем се ис ти чу ква драт не за-
ста ве ис пу ње не чвр сто сат ка ним пре пле том бес пре кор ног цр те жа и де ли кат ног ко-
ло ри та, при пи са не још че ти ри књи ге – Че тво ро је ван ђе ље (Би бли о те ка ма на сти ра 
Де ча на, бр. 19), да ти ра но из ме ђу 1550. и 1560, По ме ник ма на сти ра Де ча на, на стао 
1595. го ди не, и два Че тво ро је ван ђе ља – бр. 6 у Би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра и 
бр. 263 у Би бли о те ци Срп ске па три ја р ши је у Бе о гра ду – ко ја по ти чу из по след ње де-
це ни је XVI ве ка (РА КИЋ 2013a: 163–178; 2014a: 91–98). Бла го да ре ћи ле по ти сли ка ног 
укра са, Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље ме ђу на ве де ним пре пи си ма за у зи ма са свим 
по себ но ме сто.

Пр ви по да ци о тој рас ко шно опре мље ној књи зи об ја вље ни су 1886. го ди не у при-
ло гу В. Кра си ћа по све ће ном Па кри, ма на сти ру у чи јој је ри зни ци ру ко пис та да био 
по хра њен (КРА СИЋ 1886: 1691). То ком на ред них де це ни ја кра ће бе ле шке о Рав но реч
ком че тво ро је ван ђе љу, пре те жно по све ће не ње го вом око ву и сли ка ном укра су, оста-
ви ло је не ко ли ко ау то ра: Љ. Сто ја но вић, ко ји је об ја вио за пис ис ку цан на око ву (СТО-
ЈА НО ВИЋ 1902–1926: књ. I, бр. 1574), Р. Гру јић, за слу жан што је у оп се жном при ло гу о 
Па крач кој епар хи ји, ре про ду ко вао стра ни цу из ру ко пи са укра ше ну за ста ви цом (ГРУ-
ЈИЋ 1930: 42–43, сл. 17), Ф. Мо а ча нин и Д. Ка шић, ко ји су ис та кли ле по ту ње го вог 
око ва и илу ми на ци је (МО А ЧА НИН 1950: 278; КА ШИЋ 1971: 225–226), а по ме ну ли су га 
и Д. Ме да ко вић, у пре гле ду умет но сти на тлу ста ре Сла во ни је (МЕ ДА КО ВИЋ 1956: 323), 
З. Ра кић, у ра ду о пи са ру Ди ми три ју (РА КИЋ 2013a: 165–166 и да ље), и Л. Бо са нац, у 
мо но гра фи ји о ма на сти ру Па кри (БО СА НАЦ 2016: 192)1. На по слет ку, у не дав но об ја-
вље ном опи су срп ских ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га чу ва них на под руч-
ју не ка да шњег Ва ра ждин ског ге не ра ла та и Сла во ни је, ко ји је Р. Гру јић са ста вио још 
у го ди на ма пред Пр ви свет ски рат, Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље је пр ви пут пот пу-
ни је об ра ђе но – на ве де ни су ње гов са др жај и осо бе но сти пра во пи са и дук ту са, дат 
је, за оно вре ме де та љан, ко ди ко ло шки опис, об ја вље ни су за пи си, а из ве сна па жња 
по све ће на је и ор на мен ти ци (ГРУ ЈИЋ 2016: 217–220). 

Ипак, тај ка ли граф ски из ве ден ру ко пис из у зет не ле по те до да нас ни је у це ло сти 
ис тра жен. То ме је, де ли мич но, до при не ла окол ност што, до не дав но, ни је по ме нут 
ни у јед ном опи су срп ских ру ко пи са у Хр ват ској,2 што је рет ко из ла ган на смо тра-
ма срп ске ру ко пи сне ба шти не,3 а из ве стан ути цај на ње го ву не до вољ ну из у че ност 
мо гла је има ти и тврд ња да је не стао у Дру гом свет ском ра ту (БОГ ДА НО ВИЋ 1982: 221, 

1 Осла ња ју ћи се на по да так из нет у ра ду Д. Ме да ко ви ћа, ау тор је оков књи ге по гре шно да то вао у 
1652. го ди ну.

2 Из не по зна тог раз ло га, Рав но реч ко је ван ђе ље ни је опи са но у ка та ло гу срп ских ру ко пи сних и 
ста рих штам па них књи га ко је се чу ва ју у Би бли о те ци епар хи је сла вон ске у Па кра цу (ЧУР ЧИЋ 1990).

3 Ко ли ко је по зна то, ру ко пис је из ла ган са мо на две из ло жбе: Срп ска књи га и штам па у Хр ват ској 
од сво јих по че та ка до го ди не 1918, ор га ни зо ва ној 1950. у За гре бу, и Ру ко пи сна и штам па на књи га, ко ја 
је одр жа на 1952. у Бе о гра ду (Ру ко пи сна и штам па на књи га 1952: 43, кат. бр. 18). У ка та ло гу бе о град ске 
из ло жбе на ве ден је не та чан по да так да је књи га пре пи са на 1666. го ди не.
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R 836).4 Слêде ћи сте пен про у че но сти ру ко пи са, и илу ми на ци ја Рав но реч ког че тво
ро је ван ђе ља, са чи ње на од пет рас ко шних за ста ва ква драт ног об ли ка, исто то ли ко 
пра во у га о них за ста ви ца и де вет круп них де ко ра тив них ини ци ја ла, оста ла је до да-
нас пре ма ло по зна та.5 Ње ном опи су, утвр ђи ва њу по ре кла и ти по ло шких па ра ле ла у 
ор на мен тал ном ре пер то а ру срп ске ру ко пи сне књи ге XVI ве ка, као и ме сту ко је за-
у зи ма у ства ра ла штву свог твор ца по све ће ни су на ред ни ре до ви. 

Че тво ро је ван ђе ље је ис пр ва при па да ло ма на сти ру Рав на ре ка (Рав на ри је ка), по 
ко ме је до би ло име. Тај ма на стир, по знат и под име ном Мај сто ро ви на, за сно ван је и 
из гра ђен, за јед но с мо ну мен тал ном цр квом, по све ће ном Све тој Тро ји ци, по чет ком 
по след њег де се тле ћа XVI ве ка, као део сна жног цр кве ног и умет нич ког по ле та ко ји 
се од ви јао у де це ни ја ма по сле об но ве Пећ ке па три јар ши је.6 Убр зо, на кон све га не ко ли-
ко го ди на, а нај ка сни је на са мом по чет ку XVII сто ле ћа, цр ква је до би ла зид не сли ке у 
чи јем је из во ђе њу уче ство вао поп Стра хи ња из Бу ди мље, је дан од нај бо љих оно време-
них зо гра фа (ВОЈ ВО ДИЋ 2018: 124–132). На по ре до с по ди за њем ма на стир ских зда ња и 
жи во пи са њем ка то ли ко на, од ви ја ла су се прег ну ћа ве за на за опре ма ње хра ма бо го-
слу жбе ним књи га ма и са су ди ма. Од ре ђен број нео п ход них књи га брат ство је мо гло 
да при ба ви из обли жњих по лим ских ма на сти ра, Ни кољ ца, Шу ди ко ве или Вран шти-
це, по зна тих по жи вој пре пи си вач кој де лат но сти (СУ БО ТИН-ГО ЛУ БО ВИЋ 1999: 108, 116, 
137, 150–155, 189–190; МА НО-ЗИ СИ 2005: 119–139; 2011: 533–541; ДА ВИ ДО ВИЋ 2020: 213–
241), док су по је ди ни при мер ци до ба вља ни од углед ни јих пре пи си ва ча са стра не. Ве-
ро ват но је на тај на чин на ба вље но и рас ко шно на пре сто но је ван ђе ље ко је је, управо 
тих го ди на, пре пи сао и укра сио ди јак, од но сно да скал Ди ми три је из Ја ње ва. 

То ком на ред них де це ни ја Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље је де ли ло суд би ну сра-
змер но бо га тог књи жног фон да ма на сти ра ко јем је при па да ло. Успон и го ди не бла-
го ста ња ни су, ме ђу тим, у рав но реч кој ла ври тра ја ли ду го. Већ то ком XVII ве ка ма-
на стир је по чео да стаг ни ра, а број ње го вих мо на ха би вао је све ма њи. Не у мит но 
опа да ње ма на стир ске оби те љи пра ти ла су сва ко вр сна од ри ца ња, ме ђу њи ма и за ла-
га ња бо го слу жбе них књи га, са су да и оде жди. Та ква оту ђе ња, ис пр ва сма тра на 

4 До дат ну за бу ну о ру ко пи су унео је по да так истог ау то ра да се у Епи скоп ском дво ру у Па кра цу 
чу ва јед но Че тво ро је ван ђе ље из 1432. са за пи сом пи са ра ду хов ни ка Ђе на ди ја (БОГ ДА НО ВИЋ 1982: 127, 
бр. 1919). Ра ди се, у ства ри, о истоj књи зи – Рав но реч ком је ван ђе љу, ко је је на осно ву јед не не по у зда не 
бе ле шке, ис пи са не 1856. олов ком на пр вом ли сту ко дек са, ома шком да то ва но у 1432. и сто га на ве де но 
као за себ на је ди ни ца. Ви ше све тло сти у иден ти фи ка ци ју и исто ри јат Рав но реч ког је ван ђе ља ни су уне-
ли ни ка сни је об ја вље ни при ло зи. У на по ме на ма при ре ђи ва ча књи ге Р. Гру ји ћа на во ди се да да ља 
исто ри ја тог ру ко пи са, на кон што га је ау тор опи сао, ни је по зна та (ГРУ ЈИЋ 2016: XVII). Је ван ђе ље ни је 
по ме ну то ни у од ред ни ци о ма на сти ру Рав ној ре ци у пре гле ду срп ског ру ко пи сног на сле ђа од 1557. 
го ди не до сре ди не XVII ве ка (СУ БО ТИН-ГО ЛУ БО ВИЋ 1999: 167). 

5 У освр ти ма на ру ко пис углав ном су по на вља не уоп ште не оце не о ви со ким вред но сти ма ње го ве 
умет нич ке опре ме, од ко је су је ди но ре про ду ко ва ни стра ни ца с по чет ком Ма те је вог је ван ђе ља и оков 
на пред њој ко ри ци.

6 Исто ри јат ма на сти ра Рав не ре ке (Мај сто ро ви не), пре те жно све ден на кра ће при ло ге у пре глед-
ним књи га ма и члан ци ма, не дав но је де таљ но ре кон стру и сан (ВОЈ ВО ДИЋ 2018: 136–140).
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при вре ме ним, с вре ме ном су по ста ја ла трај на.7 Део књи жног фон да по сте пе но је као 
за лог пре но шен у ма на стир До бри ло ви ну,8 а ода тле је кра јем XVII или у XVI II ве ку, 
у го ди на ма ка да је Рав на ре ка већ за пу сте ла, до спео у Ни ко љац, где је и по пи сан 
(СТО ЈА НО ВИЋ 1902–1926: књ. II, бр. 4581; ЋО РО ВИЋ 1934: 171). Ме ђу три де се так ру ко пи-
са, ко ли ко их тај по пис са др жи, на пр вом ме сту је, ја мач но као нај вред ни ји при ме-
рак, по ме ну то јед но ве ли ко око ва но је ван ђе ље. Чи ни се из ве сним да се оно мо же 
по и сто ве ти ти с пре пи си вач ким и илу ми на тор ским оства ре њем ди ја ка Ди ми три ја. 

Оста ло је за бе ле же но и да је у смут ним вре ме ни ма Ве ли ке се о бе јед на дру га рав-
но реч ка књи га – Псал тир с по сле до ва њем – сти гла да ле ко на се вер, до Сен тан дре је, 
а да је по сле не ког вре ме на до спе ла у сла вон ски ма на стир Па кру (СТО ЈА НО ВИЋ 1902–
1926: књ. I, бр. 1872; књ. II, бр. 4426).9 Сва је при ли ка да је и Рав но реч ко је ван ђе ље у 
Па кру при спе ло истим пу тем. Ве ро ват но још то ком пр ве по ло ви не про шлог ве ка 
оно је пре не се но у Епи скоп ски двор у Па кра цу, где се на ла зи ло до 1991. го ди не (БО-
СА НАЦ 2016: 192), по том је чу ва но у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у За гре бу, а у 
но вем бру 2017. го ди не ко нач но је вра ће но у Па крац, где је при кљу че но дра го це ној 
ру ко пи сној збир ци Па крач ко-сла вон ске епар хи је.10

На осно ву ана ли зе во де ног зна ка – кру не рав ног дна с пет зу ба ца и об лим тро-
ли стом на сред њем зуп цу – ко ји се сре ће у ни зу срп ских ру ко пи са на ста лих из ме ђу 
1590. и 1605. го ди не11 – мо же се прет по ста ви ти да је Че тво ро је ван ђе ље ис пи са но то-
ком по след ње де це ни је XVI сто ле ћа, нај ве ро ват ни је око 1595. го ди не. Књи га са др жи 
270 ну ме ри са них ли сто ва,12 на чи ње них од чвр сте и угла ча не хар ти је, ве ли чи не 390 × 
270 мм. Ис пи са на је ква ли тет ним цр ним ма сти лом, ка ли граф ским по лу у ста вом по зног 
XVI ве ка,13 а са др жи тек сто ве је ван ђе ља с Те о фи лак то вим пред го во ри ма, упут ством 

7 Ипак, и у та ко скрб ним вре ме ни ма обез бе ђе на су сред ства да се ко ри це Рав но реч ког је ван ђе ља 
укра се бри жљи во из ра ђе ним око вом. 

8 Уз књи ге, рав но реч ко брат ство у До бри ло ви ни за ла же и по је ди не ре ли кви је и бо го слу жбе не 
са су ди (СТО ЈА НО ВИЋ 1902–1926: књ. II, бр. 4581; ВОЈ ВО ДИЋ 2018: 139)

9 Књи га се на ла зи у ру ко пи сној збир ци Па крач ко-сла вон ске епар хи је. Ра ни је се чу ва ла у По вје-
сном му зе ју Хр ват ске у За гре бу (МО ШИН 1970: 49–50; 1971: 44–45).

10 При ли ком ра да у ру ко пи сној збир ци Па крач ко -сла вон ске епар хи је из у зет ну по моћ пру жи ли 
су ми ње го во пре о све штен ство епи скоп па крач ко-сла вон ски го спо дин Јо ван и ко ле ги ни ца Алек сан дра 
Ми шић. И овом при ли ком упу ћу јем им нај ср дач ни ју бла го дар ност. Део ис тра жи ва ња Рав но реч ког је ван
ђе ља оба вљен је у окви ру про јек та Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду Чо век и дру штво у вре ме кри зе.

11 Из ме ђу оста лог, та кав во де ни знак на ла зи се у ру ко пи сним књи га ма ко је се чу ва ју у Му зе ју СПЦ 
(бр. 167), Де ча ни ма (бр. 21), Са ви ни (бр. 27), Тро ји ци пље ваљ ској (бр. 6, 56 и 116), На род ној би бли о те ци 
у Бе о гра ду (бр. 533), Гру ји ће вој збир ци (бр. 155), Би бли о те ци Срп ске па три јар ши је (бр. 263), као и у хи-
лан дар ским ко дек си ма бр. 6, 33, 263, 362 и 760/VI (ГРО ЗДА НО ВИЋ-ПА ЈИЋ, СТАН КО ВИЋ 1995: 9; СТАН КО ВИЋ 
2003а: 54; 2003б: 5, 19; 2010: 28, 32, 101; 2012: 9, 31–32, 54, 70).

12 Р. Гру јић (2016: 217) на во ди да књи га са др жи 275 ли сто ва.
13 По је ди ни де ло ви тек ста и на сло ви пи са ни су ки но ва ром или пла вим ма сти лом. Тим бо ја ма 

из ве де но је и мно штво јед но став них ини ци ја ла, не што ве ћих од окол них пи сме на и укра ше них грану-
ла ма и ли сти ћи ма. Мар ги нал не бе ле шке (гла ве, за ча ла, озна ке ка да се чи та ко је је ван ђе ље и др.) пи са-
не су цр ве ним, ре ђе пла вим ма сти лом, док је на стра на ма с по чет ком је ван ђељâ за њи хо во ис пи си ва ње 
упо тре бље но зла то. По зла том и уга о ним фло рал ним мо ти ви ма у ви ду сти ли зо ва ног на у то вог ли ста 
укра ше на је та бе ла на л. 16. 
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за чи та ње је ван ђе ља то ком бо го слу жбе не го ди не и ме се цо слов из бор ни (с по ме ном 
све тог Са ве и Си ме о на Срп ског). 

Књи га је пр во бит но би ла по ве за на у ко ри це на чи ње не од др ве них да шчи ца пре-
сву че них ко жом, ко је су на кон не ко ли ко де це ни ја, 1660/1661. го ди не, оп то че не по зла-
ће ним ме тал ним око вом. Са да шњи ко жни по вез (400 × 280 мм) но ви јег је да ту ма. 
Из ра ђен је кра јем XIX или по чет ком XX сто ле ћа ка да је, при ли ком пре по ве зи ва ња 
ру ко пи са, да ру вар ски књи го ве зац Е. Ми фек, ста ре, та да већ ја мач но ове шта ле ко-
ри це за ме нио но вим, та ко ђе об ло же ним ко жом, на ко је је бри жљи во вра тио де ло ве 
ори ги нал ног око ва.14 Ми фе ков књи го ве зач ки по ду хват, ма да ра ђен с мно го па жње, 
ни је из ве ден са свим струч но, па се с вре ме ном по вез де ли мич но одво јио од књи жног 
бло ка, а не ки ли сто ви су по ста ли во лант ни.

Оков Че тво ро је ван ђе ља чи ни де вет брон за них пло чи ца на пред њој и је дан меда-
љон на зад њој ко ри ци. На сре ди шњој пло чи ци гор ње ко ри це при ка за но је Рас пе ће 
Хри сто во, на уга о ним сег мен ти ма су пред ста ве сим бо ла че тво ри це је ван ђе ли ста – 
ан ђео, бик, орао и лав – а уз ру бо ве су при чвр шће не че ти ри ме тал не тра ке с ис кова ним 
нат пи сом [†Сїе ѥваньђелїе мо на сти ра (светї)е и жи во на челнїе Тро и це зо вомь Равьна Ре ка... (Пот)рѹди 
се дѹховьникь ђе ра си(мь) ѡко ва га ма и сторь ђоура Сте фа но виђь вь ле то .р..(.)] ко ји по ми ње да 
се Је ван ђе ље на ла зи ло у по се ду ма на сти ра Рав не ре ке, по све ће ног Све тој Тро ји ци, а 
да је ње гов оков 1660/1661. го ди не из ра дио ку јун џи ја Ђу ра Сте фа но вић, бла го да ре ћи 
сред стви ма ду хов ни ка Ге ра си ма (Ђе ра си ма). Је ди ни украс до ње ко ри це је сте не ве-
ли ки сре ди шњи ме да љон с ли ком Бо го ро ди це Ши ре од не бе са, ко ји, као и оста ле де-
ло ве око ва, од ли ку ју су здр жа на ре љеф ност, на гла ше на ли не ар ност и фи на сти ли-
за ци ја фор ми. Де ко ра тив но сти ме тал не опла те до при но се, уз по зла ту, апли ци ра ни 
за га си то цр ве ни по лу дра ги ка ме но ви. 

Још ви ши до мет у умет нич ком уоб ли че њу Че тво ро је ван ђе ља из Рав не ре ке пред-
ста вља ње го ва ор на мен ти ка. Бу ду ћи да је ко декс на ме њен да слу жи као на пре сто но 
је ван ђе ље, на шта ука зу ју на гла шен фор мат и све ча на опре ма, сли ка ни украс у ње му 
из ве ден је у скла ду с уста ље ним на чи ном укра ша ва ња та кве вр сте књи ге. Глав ни ну 
илу ми на ци је чи ни пет ква драт них ор на мен тал них по ља (160 × 160 мм), ко ја за пре-
ма ју чи та ву гор њу по ло ви ну стра ни ца с по че ци ма је ван ђељ ских тек сто ва и упут ства 
за чи та ње је ван ђе ља (л. 1, 17, 89, 137 и 215), а до пу њу ју је јед но став ни је, уске пра во-
у га о не за ста ви це над по че ци ма Те о фи лак то вих пред го во ра (160 × 25 мм), ис пу ње не 
упле те ним тра ка ма или та ла са стом гран чи цом с тро ли сти ма или по лу пал ме та ма (л. 
13, 15, 86, 133 и 212). Рас ко шан из глед стра ни ца с по че ци ма тек сто ва је ван ђе ља и 

14 Ема ну ел Ми фек је свој књи го ве зач ки рад по твр дио на леп ни цом на по ле ђи ни пред ли ста. На 
на леп ни ци су на ве де ни ње го во име и зва ње (Ema nuel Miff ek buc hbin der Da ru var Sla vo nien). Вр ста рапа-
ве сме ђе ко же ко ја је том при ли ком упо тре бље на за по вез, као и цвет ни мо тив ко ји укра ша ва хар ти ју 
пред ли ста, упу ћу ју на крај XIX или по че так XX ве ка, као вре ме ре па ра ци је ко дек са. Том при ли ком 
ли сто ви су оп се че ни, њи хов об рез је по зла ћен, а из ве де не су и но ве коп че, све у ду ху исто ри ци стич ких 
те жњи ка сног XIX сто ле ћа. Р. Гру јић по ми ње гре шку на чи ње ну при уве зи ва њу по чет них ли сто ва књи ге, 
али сма тра да је она на чи ње на још 1661, при ли ком ње ног пре по ве зи ва ња и оки ва ња (ГРУ ЈИЋ 2016: 219).

УМЕТ НИЧ КА ОПРЕ МА РАВ НО РЕЧ КОГ ЧЕ ТВО РО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА ИЗ МА НА СТИ РА ПА КРЕ

113



упут ства за њи хо во чи та ње до пу њен је фи но сти ли зо ва ним, рит мич ки ујед на че ним 
устав ним сло ви ма за глављâ, ис пи са ним на из ме нич но зла том (под сли ка ним ци но-
бе ром) и за га си то пла вим ма сти лом, као и ве ли ким ини ци ја ли ма ком по но ва ним од 
обо је них и по зла ће них пре пле те них вре жа и тра ка.15

За ста ва на пр вом ли сту ис пу ње на је раз бо ко ре ном вре жом што по ла зи од сре-
ди шњег сти ли зо ва ног кр ста ства ра ју ћи осам круп них во лу та и сло же не уга о не пре-
пле те. Ор на мен тал но по ље над по чет ком Је ван ђе ља по Ма те ју са др жи пре плет у чи-
јој се осно ви на ла зи крст ком би но ван са вре жа ма ко је из ме ђу сва ког кра ка обра зу-
ју чво ро ве и по два за ви јут ка уну тар ко јих је при ка зан по пар су че ље них жи во ти-
ња на лик на зе че ве и пти це. Де ко ра тив на схе ма над по чет ком Мар ко вог је ван ђе ља 
има из у зет но сло же ну ком по зи ци ју са чи ње ну од тра ке упле те не у об ли ку ро зе те око 
ко је се зра ка сто гра на ју вре же с по лу пал ме та ма и ни зо ви ма чво ро ва рас по ре ђе них 
по ди ја го на ла ма и у ви ду че тво ро ли ста. Ор на мен тал ни склоп за ста ве над по чет ком 
Лу ки ног је ван ђе ља има фор му ром ба ис пре се ца ног ди ја го нал но усме ре ним овал-
ним чво ро ви ма, ко ји су у угло ви ма за вр ше ни упле те ним по лу пал ме та ма, док је пре-
плет уну тар по ља уз Је ван ђе ље по Јо ва ну сат кан од ло зи це с круп ним ли сто ви ма, 
ко ја се ра ди јал но ши ри из цен тра гра де ћи во лу те и ср цо ли ке од сеч ке.

Свих пет за ста ва у Рав но реч ком че тво ро је ван ђе љу из ве де но је пре ма исто вр сној 
де ко ра тив ној за ми сли. Срж њи хо вих ор на мен тал них по ља, ор га ни зо ва них по на че-
ли ма си ме три је, чи ни сре ди шња ро зе та од ко је зра ка сто по ла зе раз ли ста ле на у то ве 
вре же обра зу ју ћи ми ну ци о зан, ма што вит и из у зет но сло жен пре плет чво ро ва, ср цо-
ли ких и овал них сег ме на та, во лу та и ди ја го на ла. Та пом но уоб ли че на це ли на ои ви-
че на је ши ро ком бор ду ром дуж ко је те че та ла са ста вре жа с тро ли сти ма и по лу пал-
ме та ма или пре плет у ви ду удво је них осми ца или уже та. Бо гат ством укра са из дваја 
се и гор ња иви ца за ста ве – у ње но сре ди ште по ста вљен је кр сто ли ки биљ ни пре плет 
или украс у об ли ку круп ног пу пољ ка, док су угло ви за вр ше ни по лу пал ме та ма сти ли-
зо ва ним на ори јен та лан на чин – као и по вр ши на спољ не мар ги не, уз ко ју се пру жа 
ве о ма де ко ра ти ван фло рал ни мо тив на лик на у то вом ли сту (л. 1, 17, 137 и 215) или 
ста бљи ка за вр ше на пу пољ ком (л. 89). 

Ле по ти за ста ва, уз си гу ран цр теж ра ђен мр ким ма сти лом и фи ном пи саљ ком, 
до при но си ра фи но ван од бир бо ја, са здан од гу стих пиг ме на та за га си то пла ве, цр ве-
не, ру жи ча сте, бле до љу би ча сте и зе ле не тем пе ре. Ко ло ри са не су упле те не вре же и 
по вр ши не из ме ђу њих (та кви ме ђу про сто ри су по не кад ожи вље ни и бе лим тач ка ма), 
а на л. 17 и 89 тра ке пре пле та су оста вље не нео бо је не. Де ко ра тив но сти це ли не по-
себ но до при но си обил на по зла та,16 као и до да так си во бе ле и оке ра, што пре плет ним 
вре жа ма, на ко је су на не се не у ви ду ли ни је или ре флек са, да је ре љеф ни ји из глед.

15 Исто вр сни ини ци ја ли, ви си не 60–100 мм, на ла зе се и на по че ци ма Те о фи лак то вих пред го во ра 
је ван ђе љи ма.

16 На ор на мен тал но по ље пред Мар ко вим је ван ђе љем ме сти мич но је на не се но и сре бро, што је 
рет ка по ја ва у оно вре ме ном сли ка ном укра су срп ске књи ге. Од хро но ло шки бли ских при ме ра тре ба ло 
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Чи ни се да прег ну ћа у укра ша ва њу овог све ча ног ко дек са ни су тре ба ла да буду 
окон ча на исли ка ва њем рас ко шне ор на мен ти ке. Ње гов име ном не по зна ти по ру чи лац 
пла ни рао је и да се на стра ни ко ја прет хо ди по чет ку сва ког је ван ђе ља на сли ка ау тор-
ски пор трет од го ва ра ју ћег је ван ђе ли сте. Од те ам би ци о зне за ми сли, чи је је оства ре-
ње тре ба ло да бу де по ве ре но са мом ка ли гра фу, од у ста ло се из не по зна тих раз ло га, 
па су на тим ме сти ма оста ли пра зни ли сто ви.17 Од лу ка да се упра во лич но сти пи-
са ра по ве ри не са мо из ра да ор на мен ти ке, већ и сли ка ње ми ни ја ту ра с ли ко ви ма је-
ван ђе ли ста ни је би ла слу чај на. По зна то је, на и ме, да се Ди ми три је и ра ни је оку шао 
у из ра ди ми ни ја ту ре. На л. 3v Че тво ро је ван ђе ља ко је се да нас чу ва у ма на сти ру Све те 
Тро ји це код Пље ва ља (бр. 78) он је за по чео сли ка ње ли ка је ван ђе ли сте Ма те ја али га 
ни је до вр шио, по што је из не ког раз ло га пре ки нуо рад на укра ша ва њу тог ру ко пи са 
ми ни ја ту ра ма. Сте пен до вр ше но сти ау тор ског пор тре та је ван ђе ли сте, ме сти мич но 
све де ног на ко ло ри са ну ски цу, што пру жа мо гућ ност да се пра ти по сту пак у на ста-
ја њу сли ке у књи зи, остао је је дин ствен при мер те вр сте у ста рој срп ској умет но сти, 
али и по твр да да се Ди ми три је ба вио ми ни ја тур ним сли кар ством.18 

Де ко ра тив не схе ме пет ве ли ких ква драт них за ста ва до бро су по зна те у сли ка ном 
укра су срп ских ру ко пи са сред њег ве ка и по сле ви зан тиј ског пе ри о да. Тип за ста ве 
ква драт ног об ли ка ис пу ње не сло же ним, си ме трич но ре ше ним пре пле том, у ко јем је 
ком би но ва но ви ше ге о ме триј ских об ли ка, на гла ше них од ре ђе ном бо јом и уо кви ре-
них фло рал ним мо ти ви ма, во ди по ре кло из ви зан тиј ске умет но сти.19 Еклек тич но 
ре шен, тај тип об је ди њу је ор на мен тал не еле мен те ба шти ње не из пра ста рих ори јен-
тал них кул ту ра (са са нид ске пал ме те), ан тич ке умет но сти (ком по зи ци о на ре ше ња 
по зна та с мо за и ка), ви зан тиј ског на сле ђа (по себ но из тзв. рас ко шног сти ла, осо бе-
ног за илу ми на ци ју од IX до XII ве ка) и ислам ске умет но сти и умет нич ких за на та, на-
ро чи то ћи ли мар ства, из ра де тек сти ла, ка ли граф ских оства ре ња и ра до ва у ме та лу. 
На то ука зу ју ор на мен тал на по ља у по је ди ним ви зан тиј ским ру ко пи си ма XII и XI II 
сто ле ћа пре те жно ра ђе на у ду ху рас ко шног или тзв. ема љер ског сти ла: че тво ро је ван-
ђе ља из атон ских ма на сти ра Ди о ни си јат (бр. 4) и Иви рон (бр. 55), Др жав ног му зе ја 
у Бер ли ну (gr. 66), коле кцијe Чар то ри ски у Кра ко ву (бр. 1870), бал ти мор ске Wal ters 
Art Ga lery (W 528), Ру ске др жав не би бли о те ке у Мо скви (gr. 9) и др. (Buc htal 1983: 
27–102, сл. 19, 34, 51, 53 и 73).

би ис та ћи Ка ран ско че тво ро је ван ђе ље из 1608. го ди не, чи ја је ор на мен ти ка, ра ђе на под ја ким ислам-
ским ути ца јем, де ли мич но ко ло ри са на сре бром (РА КИЋ 2012: 133).

17 Ти ли сто ви су по ве за ни у књи жни блок из ме ђу од го ва ра ју ћих ква тер ни о на (ГРУ ЈИЋ 2016: 217).
18 На по чет ку ра да на тој ми ни ја ту ри, Ди ми три је је гра фит ном пи саљ ком из вео основ ни цр теж 

фи гу ре, руб ним ба опи сао je ше ста ром, а за тим је ски ци рао кон ту ре ар хи тек тон ских ку ли са у по за ди-
ни. Ка да је до вр шио цр теж, од ре ђе не де ло ве ми ни ја ту ре, по пут фо на и ма ње ва жних по је ди но сти, као 
што су фа са де зда ња, по крио је пр вим сло јем тем пе ре. На кон то га је пре ки нуо рад, па по зла та и исли-
ка ва ње ин кар на та и оста лих фи ни јих де та ља ни ка да ни су из ве де ни (РА КИЋ 2012: 37–38, сл. 4).

19 По ре клом овог ти па за ста ви це по себ но су се ба ви ли А. Џу ро ва (1996: 699–714; 2000: 499–521; 
2014: 277–291) и З. Ра кић (2014а: 85–98; 2014б: 163–169; 2015: 488–489 и да ље). У тим ра до ви ма на ве де на 
је и ста ри ја ли те ра ту ра.
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У срп ској ру ко пи сној тра ди ци ји та ква вр ста за ста ви це по зна та је од дру ге по-
ло ви не XIV ве ка, а нај ста ри ји са чу ва ни при ме ри на сли ка ни су у Мин хен ском срп
ском псал ти ру (Ба вар ска др жав на би бли о те ка, Cod. slav. 4) (Der Ser bische Psal ter 
1978–1983: II, f. 8), Хро ни ци Ге ор ги ја Амар то ла (1387. Атон, ма на стир Све тог Пан те-
леј мо на) (Tac hi a os 1981: 47–49; ДЖУ РО ВА 2014: 277–291), од лом ку Че тво ро је ван ђе ља 
(На род на би бли о те ка Ср би је, Рс 720) из осам де се тих или де ве де се тих го ди на XIV 
ве ка (РА КИЋ 2018: 277–286, сл. 1), Бе о град ској Алек сан дри ди (крај XIV сто ле ћа, уни-
ште на 1941. у бом бар до ва њу На род не би бли о те ке у Бе о гра ду) (РА ДОЈ ЧИЋ 1950: таб. 
XL-a; ЖИВ КО ВИЋ 2015: 27–28, 37–38, сл. 9–10), и у не што мла ђем Че тво ро је ван ђе љу из 
сре ди не XV ве ка, ко је је под бро јем 276 за ве де но у Ар хи ву СА НУ (МАК СИ МО ВИЋ 1983: 
70, сл. 28; РА КИЋ 2018: сл. 4). 

По себ но ма што ви та ре ше ња, пре ци зност цр те жа, фи но ћу ко ло ри та и си гур ност 
у из во ђе њу до се гла је ова вр ста за ста ве то ком дру ге по ло ви не XV ве ка у књи га ма 
ко је су ис пи са ли Вла ди слав Гра ма тик и ње го ви на ста вља чи.20 На стра ни ца ма обим-
них ру ко пи са што их је тај ка ли граф пре пи сао, а по себ но у Збор ни ку из 1469. го ди не 
(За греб, Ар хив ХА ЗУ, III a 47), за сту пље на су сва основ на ор на мен тал на ре ше ња овог 
ти па за ста ве, ко ја се пак мо гу све сти на не ко ли ко основ них схе ма.21 Ау то ри ор на-
мен ти ке у срп ским књи га ма XVI и XVII ве ка та кву вр сту књи жног укра са нај че шће 
су пре у зи ма ли по сред ством гру пе ру ко пи са на ста лих у кру гу око Вла ди сла ва Гра-
ма ти ка. С вре ме ном су исто вр сни де ко ра тив ни скло по ви, у раз ли чи тим ва ри јан та-
ма, од ко јих су не ке об ли ко ва не под из ве сним ути ца јем ислам ске умет но сти,22 би ли 
ши ро ко при хва ће ни на Бал ка ну и у скрип то ри ји ма Све те Го ре, где су жи ве ли све 
до по чет ка XVI II сто ле ћа.

По сма тра но gros so mo do, у по гле ду из бо ра ор на мен тал них мо ти ва и њи хо вих 
ком по зи ци о них схе ма, али и у са свим осо бе ним по је ди но сти ма, ко је се од но се на 
ко ло рит, у ко јем су за сту пље не и по је ди не ка рак те ри стич не бо је, по пут ра све тље-
них то но ва љу би ча сте или ру жи ча сте, по том на из ра зит сми сао за де ко ра тив ност 
чи та ве стра ни це и, по себ но, на си гур но из ве ден цр теж, ко ји на по је ди ним пар ти ја ма, 
на ро чи то на пред ста ва ма круп них сти ли зо ва них са са нид ских по лу пал ме та на сли-
ка них уз за ста ве, пре ла зи у пра ве цр тач ке бра ву ре, илу ми на ци ја Рав но реч ког че тво
ро је ван ђе ља нај ви ше слич но сти по ка зу је са сли ка ним укра сом по ме ну тих Ди ми три-
је вих че тво ро је ван ђељâ бр. 78 у Тро ји ци пље ваљ ској, бр. 19 у ма на сти ру Де ча ни, бр. 6 
у ма на сти ру Хи лан да ру и бр. 263 у Би бли о те ци Срп ске па три јар ши је. Ор на мен тал-
ни скло по ви пет ве ли ких ква драт них за ста ва у Рав но реч ком је ван ђе љу, уз по ме ну те 

20 О Вла ди сла ву Гра ма ти ку је об ја вље но ви ше при ло га. Ње го ва де лат ност и лич ност нај пот пу ни-
је су об ра ђе ни у мо но гра фи ји Г. Данчевa (ДАН ЧЕВ 1969). Упор. и ра до ве Ј. Мак си мо вић (1983: 133–134), 
С. Пет ко ви ћа (1995: 43), Д. Бог да но ви ћа (1980: 224, 225–226, 227 и да ље), Ђ. Три фу но ви ћа (2009: 41, 194, 
196, 208–209 и да ље) и М. Вълко ве (2009: 165–178).

21 В. Па вло вић из два ја пет та квих основ них схе ма (1999: 315–332).
22 Ути ца јем ислам ске умет но сти на ор на мен ти ку срп ских ру ко пи са нај и сцрп ни је се ба ви ла З. Јанц 

(1961: 27–43). Упор. и рад З. Ра ки ћа (2013б: 217–224).
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Сл. 2. Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, Па крац, Би бли о те ка Па крач ко-сла вон ске епар хи је, л. 13
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Сл. 3. Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, Па крац, Би бли о те ка Па крач ко-сла вон ске епар хи је, л. 17
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Сл. 4. Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, Па крац, Би бли о те ка Па крач ко-сла вон ске епар хи је, л. 86
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стил ске бли ско сти и го то во исто ве тан дук тус,23 та ко ђе по твр ђу ју не сум њи ву при-
пад ност Ди ми три је вом опу су. 

За гла вље на л. 1 ре ше но је као у пље ваљ ском ру ко пи су бр. 78 (л. 126), за ста ва 
над по чет ком Ма те је вог са ста ва опе ту је де ко ра тив на по ља у че тво ро је ван ђе љи ма из 
Тро ји це пље ваљ ске (л. 275) и Де ча на бр. 19 (л. 65), док за ста ви ца уз Је ван ђе ље по Мар ку 
сле ди схе ме из че тво ро је ван ђе ља у Тро ји ци пље ваљ ској (л. 4), Хи лан да ру (бр. 6, л. 5) 
и Па три јар шиј ској би бли о те ци у Бе о гра ду (бр. 263, л. 75). За ста ва на по чет ку Лу ки-
ног је ван ђе ља са свим је бли ска за гла вљи ма је ван ђе ља у Тро ји ци пље ваљ ској (л. 78), 
Хи лан да ру (л. 76) и Би бли о те ци Срп ске па три јар ши је (л. 5), а ор на мен тал но по ље над 
Је ван ђе љем по Јо ва ну има исти склоп као за ста ви це у пље ваљ ском је ван ђе љу (л. 209) 
и Де чан ском по ме ни ку (л. 1).24

Исто вр сне схе ме за ста ва на ла зе се и у дру гим оно вре ме ним срп ским ру ко пи-
сним књи га ма. Нај че шће је при ме њи ва но ре ше ње с кр стом у око сни ци, ја сне сим-
бо ли ке, ве за не за рас цва ли крст, ка кво је у Рав но реч ком је ван ђе љу на сли ка но над 
по чет ком Ма те је вог је ван ђе ља. Оно, исти на, не ма не по сред них па ра ле ла у ви зан тиј-
ским ру ко пи си ма, ма да се ре ла тив но срод не за ста ве, с пре пле том ко ји у осно ви 
образу је кр сто ли ку фор му, мо гу уо чи ти у из ве сном бро ју грч ких ко дек са (Ди о ни си-
јат бр. 4, л. 15; Бер лин бр. 66, л. 103; Кра ков, бр. 1870, л. 6 и 74; Иви рон бр. 55, л. 70 и 
др.). Нај ста ри ји та кви при ме ри у илу ми на ци ји срп ске књи ге са чу ва ни су у Хро ни ци 
Ге ор гија Амар то ла, Бе о град ској Алек сан дри ди, фраг мен ту Је ван ђе ља бр. 720 у На род-
ној би бли о те ци, Че тво ро је ван ђе љу бр. 276 у Ар хи ву СА НУ и Збор ни ку Вла ди сла ва 
Гра ма тика.

По себ ну по пу лар ност схе ма с кр стом у осно ви сте кла је у сли ка ном укра су рас-
ко шно опре мље них че тво ро је ван ђе ља XVI сто ле ћа: Ку ма нич ком (Ар хив СА НУ, бр. 
69) (РА ДОЈ ЧИЋ 1950: таб. XL-d; ХА РИ СИ ЈА ДИС 1966: сл. 8), Пан кра ти је вом (Му зеј СПЦ, 
бр. 354) (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2008: књ. II, сл. 67), Сту де нич ком (Ма на стир Сту де ни ца) (ПРО-
ЛО ВИЋ 1988: сл. 1, 3), Ми ле шев ском (Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, бр. 69) (ХА РИ-
СИ ЈА ДИС 1962: сл. 7), Ди ја ка Влат ка (Све та Тро ји ца пље ваљ ска, бр. 38) (ПЕТ КО ВИЋ 1974: 
сл. 52), Ле снов ском (Ар хив ХА ЗУ, III b 8) (Mo šin 1952–55, књ. II, сл. 85), Бе ше нов ском 

23 Уко ли ко се па жљи ви је упо ре ди дук тус у Рав но реч ком је ван ђе љу и оста лим Ди ми три је вим пре-
пи си ма, уо чи ће се из ра зи та ме ђу соб на слич ност, по себ но у осо бе ним об ли ци ма по је ди них сло ва. Та ко 
на чин ис пи си ва ња сло ва А – с пе тљом ко ја је из ве де на у ви ду две ју па ра лел них тан ких ли ни ја спо је них 
крат ким по те зом на до њој ли ни ји ре да, М – са за о бље ном спој ни цом ко ја се спу шта ис под ре да, Д – с 
ма лим но жи ца ма и из ду же ним ста блом, за рав ње ним на гор њем спо ју, Ч – ко је се ре дов но ја вља у два 
об ли ка, као јед но стра но и у об ли ку ча ше, Ж – ре ду ко ва но у гор њем де лу, З – код ко га се луч ни ре пић 
спу шта до на ред ног ре да, И – ко је има тан ку во до рав ну спој ни цу по ста вље ну ма ло ис под вр ха ста бла, 
Н – чи ја ко са спој ни ца по ла зи од вр ха ле вог и до се же ма ло из над сре ди не де сног ста бла; код сло ва Т и 
јат ле ви тро у гла сти за вр ше так преч ке увек је ду жи од де сног итд. Уз из у зет но леп и пра ви лан дук тус, 
на Ди ми три је во ау тор ство ука зу ју и ве шти на у об ли ко ва њу за глав них сло ва и њи хо вог ускла ђи ва ња 
с ини ци ја ли ма и остат ком слов ног бло ка.

24 За ре про дук ци је за ста ва у на ве де ним Ди ми три је вим пре пи си ма упор. ТО ДИЋ, ЧА НАК-МЕ ДИЋ 
2005: сл. 96–97; РА КИЋ 2013а: сл. 1–5; 2014 а: сл. 1–8.
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Сл. 6. Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, Па крац, Би бли о те ка Па крач ко-сла вон ске епар хи је, л. 133
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Сл. 7. Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, Па крац, Би бли о те ка Па крач ко-сла вон ске епар хи је, л. 137
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(Му зеј СПЦ) (РА ДОЈ ЧИЋ 1950: 50), Кру ше дол ском (Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, 
бр. 432) (РА КИЋ 2009: сл. 5), Је ван ђе љу кру ше дол ског стар ца Ро ма на (Му зеј СПЦ, бр. 353) 
(ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2008: књ. II, сл. 72) и дру где.

У тај тип за ста ве, као што је то учи ње но и у Рав но реч ком је ван ђе љу, где кад су 
утка ни зо о морф ни мо ти ви, до бро по зна ти у на сле ђу ста ре сло вен ске књи ге, по себ но 
оне с кра ја XII и из XI II ве ка, чи ји је сли ка ни украс из ве ден у ду ху те ра то ло шког сти-
ла (Хи лан дар ски ше сто днев, Ра до ми ров псал тир, Дра га нов ми неј, Бо лоњ ски псал тир, 
хи лан дар ска је ван ђе ља бр. 8 и 12 и др.). Пре у зе ти из ста ри јих ру ко пи са, та кви моти-
ви по ста ли су део ор на мен ти ке ве ли ких ква драт них за гла вља у књи га ма по сле ви-
зан тиј ског раз до бља. Је дан од нај ра ни јих при ме ра на ла зи се у Збор ни ку Вла ди сла ва 
Гра ма ти ка, а по том се у раз ли чи тим ва ри јан та ма ја вља у не ко ли ко срп ских књи га 
XVI и XVII ве ка.25

Ма да су не што ре ђе за сту пље не у оно вре ме ној илу ми на ци ји, де ко ра тив не схе-
ме оста лих за ста ва Рав но реч ког че тво ро је ван ђе ља та ко ђе има ју од го ва ра ју ће па ра-
ле ле у сли ка ној опре ми срп ске књи ге XVI сто ле ћа. За ста ва на л. 1 слич на је јед ном 
за гла вљу у Збор ни ку Вла ди сла ва Гра ма ти ка (МАК СИ МО ВИЋ 1983: сл. у бо ји 78). Нај-
бли жи пан да ни за склоп за ста ве на сли ка не уз Мар ко во је ван ђе ље на ла зе се у Збор
ни ку Вла ди сла ва Гра ма ти ка, Че тво ро је ван ђе љу па три јар ха Мак си ма (Ма на стир Хи-
лан дар, бр. 5) и Хо пов ском је ван ђе љу (Бе о град, Му зеј СПЦ, бр. 352) (МАК СИ МО ВИЋ 
1983: сл. у бо ји 75; РА КИЋ 2021: сл. 2), док је ком по зи ци о на схе ма за ста ве на по чет ку 
Је ван ђе ља по Лу ки исте вр сте као у Збор ни ку Вла ди сла ва Гра ма ти ка и Че тво ро је-
ван ђе љу бр. 69 у Хи лан да ру (ДАН ЧЕВ 1969: 55, сл. 11; РА КИЋ 2021: сл. 18). Нај зад, ор на-
мен тал но по ље над Јо ва но вим је ван ђе љем слич но је ре ше но као у хи лан дар ском Че-
тво ро је ван ђе љу бр. 69 (РА КИЋ 2021: сл. 19). 

Склоп и ор на мен тал ни ре пер то ар пет уских пра во у га о них за ста ви ца ис пу ње-
них та ла са стом вре жом с тро ли сти ма и по лу пал ме та ма или тра ка ма упле те ним у 
ви ду уже та или тзв. осми ца, био је уо би ча јен у умет нич кој опре ми срп ске ру ко пи-
сне књи ге, по чев ши од XI II сто ле ћа, а у раз ли чи тим ва ри јан та ма ја вљао се го то во 
то ком чи та вог ње ног по сто ја ња.26 

Че тво ро је ван ђе ља из Тро ји це пље ваљ ске и Де ча на по ти чу из ше сте и сед ме деце-
ни је XVI ве ка, док су оста ли Ди ми три је ви пре пи си на ста ли у по след њој де це ни ји 
сто ле ћа, у вре ме ка да се ње го ва ду га пи сар ска де лат ност не у мит но бли жи ла кра ју. 
Упр кос чи ње ни ци да на ве де не књи ге по ти чу из ре ла тив но ду гог раз до бља, оме ђе-
ног кра јем ше сте и сре ди ном по след ње де це ни је XVI сто ле ћа, ле по та Ди ми три је вог 
ру ко пи са и си гур ност у из ра ди ор на мен ти ке за др жа ли су у свим при мер ци ма из у зет-
но ујед на чен и из ра зи то ви сок ни во. Та кво за па жа ње ре чи то по твр ђу ју ле по та пи-
сма и сли ка ног укра са у Рав но реч ком че тво ро је ван ђе љу, ко је је овом при ли ком, као 

25 Нпр. у Хо пов ском и Бе ше нов ском је ван ђе љу и че тво ро је ван ђе љи ма у Ар хи ву СА НУ (бр. 350) и 
Ау стриј ској на ци о нал ној би бли о те ци у Бе чу (Cod. slav. 1 и 7) и др. (РА КИЋ 2018: 284–285).

26 О та квим за ста ви ца ма и њи хо вој рас про стра ње но сти у срп ској и бал кан ској илу ми на ци ји нај-
пот пу ни је пи ше В. Мо шин (1957: 303 и да ље).
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Сл. 8. Рав но реч ко че тво ро је ван ђе ље, Па крац, Би бли о те ка Па крач ко-сла вон ске епар хи је, л. 215
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јед на од нај леп ших срп ских ру ко пи сних књи га ко је се чу ва ју на те ри то ри ји Хр ват-
ске, пре ци зни је да то ва но и бли же ве за но за ства ра ла штво зна ме ни тог ка ли гра фа 
Ди ми три ја.
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АRTISTIC MEANS OF THE TETRAEVANGELION OF RAVNA REKA  

FROM THE PAKRA MONASTERY 

Sum mary

The Tetraevangelion from Ravna Reka, once kept in the Pakra Monastery, now belongs to the 
manuscript collection of the Eparchy of Slavonia in Pakrac. It was written during the last decade of 
the 16th century, and bound in 1661. It accounts for one of the most beautifully adorned Serbian 
manuscripts in Croatia. Apart from the gilded furnishings (bosses), with the representation of the 
Crucifixion of Christ in the centre and the symbols of the four evangelists in the corners, the main 
decorative pieces of the manuscript are the sumptuous square headpieces painted at the beginning of 
each gospel and the instructions for their reading. The surfaces of these headpieces with entangled 
vines and ribbons that spread radially from the centre, forming complex schemes with a rosette, cross, 
and diagonals at the base, are distinguished by impeccable drawing and refined colouring. The 
ornamentation of the Ravna Reka Tetraevangelion which has not been completely presented to 
date, has been described in detail, classified, and its origin has been researched, and analogies given 
in Serbian and Balkan book ornamentation from the 14th to the 17th century. Based on the ductus 
and style of the headpieces, the codex was attributed to Dimitrije Daskal, one of the best Serbian 
scribes and illuminators of the second half of the 16th century. According to current insight, Dimi-
trije copied and illuminated five more manuscripts: the Tetraevangelia in the Monastery of the Holy 
Trinity in Pljevlja (No. 78), in the Dečani Monastery (No. 19), in the Hilandar Monastery (No. 6), 
in the Library of the Serbian Patriarchate (No. 263), as well as the Commemorative book of the 
Dečani Monastery (No. 109).

Keywords: Dimitrije, Ravna Reka Monastery, Pakra Monastery, Tetraevangelion, manuscripts, 
illumination, headpiece, 16th century.
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