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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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Орнаментика рукОписних књига мОнаха рОмана 
(друга четвртина XIV века)

Јована СтаноЈловић

апстракт. – Сагледан је репертоар орнаменталних мотива, пре свега заставица, 
у књигама које је исписао хиландарски монах Роман у четвртој и петој деценији 
XIV века. Указано је на место орнаментике Романових књига у ширем историј-
ском оквиру. Разматрани су могући узори за ова декоративна заглавља, али је 
указано и на потоње појаве истих или сличних решења у словенским књигама.

Кључне речи: орнаментика, монах Роман, Хиландар, рукописна књига, заставица, 
декоративно заглавље, иницијал

Упоредо са јачањем српске државности, развија се културна и уметничка 
делатност. Једно од централних места у том процесу има свакако исписи-
вање књига. Развијена писарска делатност се јавља у време дугогодишње 
владавине краља Милутина. Кодексе настале у овом периоду карактери-
ше сведен стил у ликовном изразу, употреба квалитетних материјала и 
ваљаност и доследност у исписивању. Странице су писане на добро при-
премљеном пергаменту постојаним, јаким црним мастилом, без много 
украса. наслови, једноставни иницијали, најаве мањих текстуалних цели-
на и маргиналне ознаке истицани су јаркоцрвеним мастилом. Редак украс 
чиниле су понека заставица или издужен, једноставан иницијал. Сведен и 
постојан стил кодекса из времена владавине краља Милутина био је чврст 
темељ за даљи ликовни развој српске средњовековне књиге. током прве 
половине XIV века орнаментални мотиви добијају зрелије форме. Свака 
појединачна страница је за преписивача била својеврстан изазов, а од-
носом маргина, блока текста и орнамената формирала се више или мање 
уметнички складна композиција. Док су минијатуре, као засебна умет-
ничка дела, која су често радили уметници-сликари неретко биле нак-
надно сликане или уметане у кодекс, орнаментика-заставице и иницијали, 
најчешће су били дело самог писара, који је осмишљавао сваку страницу. 
Да бисмо пратили развој ликовног уобличавања српске рукописне књиге 
у првој половини XIV века, опет се окрећемо Хиландару.

* Јована Станојловић, народна библиотека Србије, Београд, jovana.stanojlovic@nb.rs
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током четврте деценије XIV века у хиландарском скрипторијуму је 
радио монах Роман, чији је потпис сачуван у неколико књига. Његово 
порекло изазива недоумице код истраживача.1 извесно је да је он испи-
сао типик за потребе Хиландара. од Романовог типика једино је стари-
ји превод архиепископа никодима, који је сачињен за потребе Српске 
цркве. оба списа су, заправо, превод Јерусалимског типика, с тим што 
је, како наводи лазар Мирковић, „никодимов типик јерусалимски устав 
цариградског типа, а Романов типик је јерусалимски устав светогорског 
типа са месним светогорским особинама.“2 осим тога, Роман је значајан 
и као писар и илуминатор једног броја књига у хиландарском скрипто-
ријуму. о типику са Романовим потписом,3 као и о његовој писарској 
делатности,4 објављени су резултати истраживања. овога пута ћемо се 
осврнути на орнаментику књига које је он исписао, а по свему судећи и 
украсио5.

*
Хронолошки најранији рукопис је Романов типик из 1331. године, који 
се чува у Берлинској билиотеци под сигнатуром Мs. slav. Wuk 49.6 ова 
вишеструко значајна књига, пре свега због своје садржине, исписана је по 
заповести игумана Ђервасија 1331. године.7 Ђервасије је био хиландар-
ски игуман двадесетак година, и за то време је имао живу дипломатску 
активност, али је и унапредио манастирски живот.8 У том светлу треба 
гледати и његово старање да се преведе типик са грчког, чиме је Хилан-
дар добио први потпун црквени устав. Док су л. Мирковић и П. Симић 
сматрали да је Роман преписао и превео типик, Ђ. трифуновић наводи 
да је превод вероватно дело више преводилаца о чијем се раду старао 

1 Повезивање овог Романа са николом Радоњом (у монаштву Роман, Ђерасим) си-
ном севасторкратора Бранка Младеновића и братом вука Бранковића, не одговара 
историјским подацима, будући да је он, под именом Роман, замонашен касније, тек 
1364. године: Симић 2010, 15–23; о николи Радоњи (Роман, Ђерасим) са старијом 
литературом: Спремић 2005, 409–438.

2 Мирковић 2007, XLVI
3 о Романовом типику: Мирковић 2007; Симић 2010
4 Цернић 1981, 348–349.
5 Кратак опис орнаментике и минијатура из изборног јеванђеља монаха Романа: 

Максимовић 1983, Станојловић 2016.
6 Яцимирскій 1921, 301 – 310; Matthes 1990, 62–64.
7 Запис из типика са поменом игумана Ђервасија су рашчитали: Стојановић 1902, бр. 

59, 27; Мирковић 2007, XLI; Симић 2010, 15.
8 Мошин, Пурковић 1999, 45–67.
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сам игуман Ђервасије.9 Књига је у неком тренутку однета са Свете Горе, 
највероватније у Дечане, где је начињен препис крајем XIV века. Данас се 
овај текст чува у збирци рукописних књига манастира Дечани под сигна-
туром 114.10 Романов типик се касније нашао у селу Бродару у Босни, да 
би потом доспео у руке вука Караџића, који је књигу продао 1857. године 
Берлинској краљевској библиотеци. 11

Роман је типик исписао на пергаменту, црним мастилом, уставним 
писмом. Писар је доследно писао текст уједначеним словима формирају-
ћи тиме и уједначен блок текста. Рукопис није потпун – недостаје му на 
почетку пет кватерниона и три листа из шетог кватерниона, као и послед-
њи лист. типици нису били посебно украшавани, а уколико је постојала 
декорација, чинилe су је понека заставица или мањи орнаментални ак-
центи, што је случај и са Романовим типиком. на л. 151а, испред после-
довања типика (типикарска упутства за пост и педесетницу), изведена је 
степенаста заставица од дуплих грана са изданцима са спољашње стране, 
која заузима половину странице (сл. 1). изнад поља које је увучено за 
наслов уздиже се централни део заставице, подељен на два правоугаона 
и једно квадратно поље у средини, са крстоликим преплетима у оквиру 
сваког поља и једним слободним преплетом крстасте форме на врху. од 
овог средишњег дела спуштају се на сваку страну по два степеника, да би 
се са обе стране завршила високим, масивним гранама са полупалметама, 
које допиру до врха заставице. између централног дела заставице и боч-
них грана исписане су речи молитве ги꙯ спс ꙯и и помло ꙯уи, а око крста стоји 
уобичајено с ꙯ хс ꙯ н ꙯ ка꙯. Могуће је да је и на почетку типика постојало укра-
сно заглавље, међутим, први листови књиге су изгубљени. У месецосло-
ву је почетак сваког месеца истакнут гранчицом везаном у чвор испред 
наслова, док се у наставку поред њега налази мала тордирана трака, која 
се на крају реда завршава полупалметом или изданком. овакав начин 
истицања мањих наслова био је уобичајен и за грчке књиге. У књизи 
Беседе Григорија назијанскога из XIII века, која се чува под сигнатуром 
Add MS 14772 у Британској библиотеци на л. 115б почетак једне беседе 
истакнут је таквом малом заставицом.12

9 трифуновић, 51.
10 Богдановић и др. 2011, 476–479.
11 о историјату књиге: Симић 2010, 23.
12 Сајт британске библиотеке са страницама поменуте рукописне књиге: http://

www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_14772_f115v (http://www.bl.uk/
manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_14772)
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Други датован рукопис са Романовим потписом, а уједно и са најбо-
гатијом илуминацијом јесте изборно јеванђеље монаха Романа, које се у 
Хиландару чува под бројем 9.13 из записа сазнајемо да га је Роман исписао 
1337. године заповешћу и старањем игумана арсенија,14 који је био хи-
ландарски игуман после Ђервасија, све до 1348. године.15 на крају записа 
стоји „…простите Рѡмана грѣшнаго таха инока, чртавшаго сихь.“ Глагол „чртати“ 
подразумева преписивање књиге,16 али је могуће да је он шире означа-
вао и декоративно уобличавање уопште, што укључује и орнаменталне 
делове, јер је за само исписивање чешће употребљаван глагол „написа-
ти“ или „исписати.“ тиме бисмо поткрепили и уверење да је сам Роман, 
поред лепог писма, извео и иницијале и заставице, којима је ова књига 
богата. Писар сваку страницу осмишљава тако што декоративне елементе 
складно компонује са блоком текста и маргинама. Заставице и иницијали 
сагледавани у контексту читаве стране чине целовито ликовно решење. 
изоловано посматрање појединих украсних детаља рукописне књиге не 
даје нам пуну слику онога што су преписивачи и илуминатори књига хте-
ли да представе својим радом. Управо су књиге монаха Романа, настале 
у највећем средњовековном српском скрипторијуму, добра полазна тачка 
за такав приступ. Битно је истаћи и време у коме је стварао монах Роман, 
а то је четврта и вероватно пета деценија XIV века, доба које претходи 
али и најављује најпродуктивнији период рада хиландарског скриптори-
јума, везан за време Српског царства.17

на почетку књиге, испред читања Јеванђеља по Јовану на васкрс, на-
лази се лепо изведена заставица у облику портикуса (сл. 2). Сачињена је 
од два реда ритмично уланчаних дуплих кругова у оквиру којих је мотив 
палмете. овај мотив је додатно истакнут позадином бојеном наизменич-
но жутом и мрком бојом. Са спољне стране уплетена је врежа, која се на 
горњим угловима завршава гранчицом са палметом у средини и полупал-
метама са стране. У горњем делу се ово украсно заглавље завршава још 
једним кругом са истоврсним флоралним мотивима на угловима и кр-
стом на врху, око кога је уобичајено исписано с ꙯ хс ꙯ н ꙯ ка꙯. Са доњих углова 
заставице, са сваке стране израстају уз њу гране са изданцима и палметом 
на врху. Складно решење ове странице употпуњава и иницијал И са волу-
тама и украсима, који је преузет из византијске уметности. вероватно је 

13 Богдановић 1978а, 56.
14 Запис су рашчитали: Стојановић 1902, бр. 67, 29; Богдановић 1978, 56.
15 Мошин, Пурковић 1999, 68–75
16 трифуновић 1974, 351; трифуновић 1990, 379.
17 Мано-Зиси 2000, Мано-Зиси 2004.
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и сама заставица изведена према грчким узорима. У једном рукописном 
четворојеванђељу с краја XIII – почетка XIV века, које се чува у атинској 
националној библиотеци (Codex 152), на л. 226а испред Јеванђеља по 
Јовану налазимо заставицу у облику правоугаоника са два реда кругова 
у којима су палмете са жутом и црном позадином.18 иако се не одликује 
високим квалитетом израде, ово декоративно заглавље сведочи о таквим 
решењима у византијским рукописима. Будући да овај пример није био 
усамљен, а узимајући у обзир да је Роман био у непосредном додиру са 
грчким књигама, могуће је да је са те стране могао добити и идеје за ли-
ковна решења. Слична заставица, настала после Романове, налази се на 
почетку једног хиландарског четворојеванђеља (Хил. 20) из средине XIV 
века, с тим што се у кругу осим палмете уочава и крст.19 Мотив палме-
те у кругу се у нешто скромнијој форми појављује на л. 155б Минеја за 
март–мај (Хил. 145), из четврте деценије XIV века.20 Занимљива је чиње-
ница да најсличније решено украсно заглавље налазимо у рукопису који 
има обележја бугарске језичке редакције. Ради се о лествици из шесте 
деценије XIV века, која се данас чува у дечанској збирци под бројем 71.21 
Заставица на л. 3а, поред тога што има форму портикуса са мотивима 
палмете у кругу, има и слична решења детаља: палмете са пет или седам 
листова, као код Романа, у превојима са спољне стране вреже налазе се 
изданци, док из углова израстају гране са палметама исте стилизације.22 
Постоји могућност да су обе заставице урађене по узору на неку из грч-
ког рукописа, тим пре што је у рукопису из Дечана испод заставице из-
веден иницијал Е с руком која благосиља, што је карактеристична појава 
у грчким рукописним књигама.

Друга заставица у Романовом јеванђељу, коју, као и претходну, ка-
рактерише одмереност и минуциозност у изради, налази се на л. 52а. 
Правоугаона форма је изведена од уланчаних кругова (сл. 3). основни 
мотив декоративног заглавља, изведен црвеним мастилом, остаје необо-
јен, а истакнут је позадином која је, по сегментима, наизменично обо-
јена жутом и тамнозеленом бојом. У централном делу је пет прстено-
ва повезаних у карике, док се кроз њих преплићу непуни кругови који 
се на ободу свијају, завршавајући се на сва четири угла полупалметама 
окренутим у доњем делу ка тексту, а у горњем ка крсту који израста на 

18 Marava-Chatzinicolaou, Toufexi-Paschou, 1985, Figs. 65.
19 Богдановић 1978а, 59–60.
20 исто, 93; Богдановић 1978б, табла 60.
21 исто, 2011, 260–265.
22 Цернић и др. 2012, табла 56, 58.
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средини изнад заставице. око крста је уобичајено с ꙯ хс ꙯ н ꙯ ка꙯, док су изнад 
заставице исписана четири слова под титлом п꙯ г ꙯ б꙯ и꙯. овај криптограм је 
сачињен од почетних слова молитве: „Помилуј, Господе Боже, игумана“, 
будући да се у запису на крају књиге помиње игуман арсеније, а да су 
при томе изнад следеће заставице на л. 130а на истом месту исписане 
речи где се писар моли и за себе. Дакле, писар у деловима изнад украсног 
заглавља, које најављује веће текстуалне целине, произноси молитве за 
оне који су заслужни за исписивање књиге. ову појаву често срећемо у 
нашим рукописним књигама из друге четвртине XIV века. Упечатљив 
пример је оливеров минеј из 1342. године, који се чувао у старом фонду 
народне библиотеке, уништеном у немачком бомбардовању 1941. године. 
У оквиру великог фронтисписа, изнад аркада у горњем делу, налазио се 
запис са подацима о наручиоцу и писару књиге: „великьї воѥвода ѡливер 
повелт писати а станислав писа“.23

Заставице изведене од уланчаних прстенова карактеристичне су за 
словенске рукописне књиге, где су њихове композиције добијале разли-
чите форме. Међутим, у грчким рукописима овај мотив није непознат, 
мада се не среће често. У четворојеванђељу из манастира Дохијара (Cod. 
22), насталом у XIII веку, испред Јеванђеља по Марку налази се уоквирена 
правоугаона заставица изведена од низа уланчаних необојених прстенова 
на црвеној подлози.24 У атинској националној библиотеци се под сигна-
туром Codex 176 чува изборно јеванђеље из 1328. године, где се на л. 29б 
изнад једне колоне текста налази делимично сачувана заставица, која у 
правоугаоном пољу има низ повезаних необојених кругова са колориса-
ном позадином.25

Мотив круга као елеменат који својим понављањем и прожимањем 
са тракама и врежама чини декоративно заглавље добија у српским ру-
кописним књигама управо у време четврте и пете деценије XIV века сло-
женије форме.26 Заставице сачињене од кругова нису, међутим, новина 
у словенским кодексима. У XIII веку спорадично се појављују кругови у 
низу,27 да би се од краја XIII и у првој половини XIV века чешће јављала 

23 Стасовъ 1887, 7, листъ XVIII.
24 Treasures оf Mount Athos 1997, 245.
25 Marava-Chatzinicolaou, Toufexi-Paschou, 1985, Figs. 326.
26 о круговима у низу у грчкој каменој пластици и хиландарским рукописима: Мано- 

-Зиси 2006, 356–357, сл. 22–32.
27 Пример за овај тип налазимо на л. 98б ватиканског српског изборног јеванђеља из 

друге четвртине XIII века (Vat. Slav. 4): Джурова и др. 1985, 67–69 и на л. 86 трнов-
ског јеванђеља из треће четвртине XIII века: Джурова 1981, табла 122.
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решења са испреплетаним круговима. леп пример су заставице у берлин-
ском четворојеванђељу (Ms. slav. Wuk 5) – мања на л. 236а и већа у облику 
слова П на л. 91а, 28 као и она на почетку Михановићевог праксапостола 
(ЈаЗУ – III b 17), која је сачињена од два реда уланчаних прстенова.29 У 
ЈаЗУ се налази и Рајково четворојеванђеље (III b 23), где су сачуване 
мање заставице с мотивом круга.30 из тридесетих година XIV века по-
тиче сложено архитектонско декоративно заглавље из једног дечанског 
апостола (Деч. 26), чији је градивни елеменат круг.31 Мотив круга ће и у 
деценијама које следе бити један од основних елемената у орнаментици 
српских рукописних књига.32

оно што је особено за преплетне заставице словенских рукописа, за 
шта су пример и до сада описане заставице Романових књига, јесте чи-
њеница да оне често немају оквир. У грчким књигама су ретка преплетна 
заглавља, као и већина других декоративних површина, била уоквирена, 
изузев када су уобличена као уска декоративна трака.

Заставица на л. 130а Романовог јеванђеља, има облик портикуса, с 
тим што је горњи део масивнији и чине га четири уланчана реда кругова, 
дијагонално испресецанa тракама које се преплићу у средини сваког кру-
га (сл. 4). од поменутих Романових декоративних целина, које негују не-
што мекше форме, ова се разликује по оштријем геометријском решењу. 
вреже су потпуно равне и свијају се и преплићу под правим углом, што је 
вероватно условљено коришћењем лењира. на угловима су фино изведе-
не мале полупалмете, док је на средини крст. изнад заставице пише ѡ ги꙯ 
с хе ꙯ помози и поспѣши ми, што доводимо у везу са претходном заставицом, 
о чему је било речи. основни мотив је исцртан црвеним мастилом, док је 
позадина испуњена бледожутом бојом. из истог периода, друге четврти-
не XIV века, потиче и украсно заглавље из изборног јеванђеља, које се у 
хиландарској збирци чува под бројем 31.33 на почетку се налази слично 
решена заставица, али краћа, будући да се налази изнад једног ступца 

28 Яцимирскій 1921, 266–268; Matthes 1990, 17–18.
29 Михановићев апостол датиран је према палеографским особеностима у прву по-

ловину XIV века: Mošin 1955, 145–146; Mošin 1952.
30 Рукопис је настао средином XIV века. Будући да су исечени сви почеци јеванђеља, 

остале су само мање заставице, од тога су оне на л. 74б, л. 127а, л. 141б, 142б и 144б 
сачињене од повезаних кругова: Mošin 1955, 126–128.

31 Богдановић и др. 2011, 85–88; Цернић и др. 2012, 37, табла 85.
32 Примери из треће четвртине XIV века су заставица на л. 1 рукописа из одесе 

(1/97,6): васиљев 1975/76,159–160 и заставица на л. 1а , Деч. 61: Богдановић и др. 
2011, 215–218.

33 Богдановић 1978а, 62–63.
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текста.34 Један од најстаријих сачуваних примера оваквог типа преплета 
налази се у поменутом четворојеванђељу с краја XIII или почетка XIV 
века, које се у Државној библиотеци у Берлину чува под сигнатуром Ms. 
slav. Wuk 5.35 Поред мањих украсних заглавља, у овом рукопису се једина 
заставица која заузима читаву ширину и готово половину текстуалног 
блока налази на л. 91а испред Јеванђеља по Марку и сачињена је од улан-
чаних кругова с дијагонално провученим врежама. од Романове заста-
вице разликују је, поред детаља, зооморфни мотиви у виду симетрично 
постављених птичијих и псећих глава, којима се завршавају крстолики 
преплети на врху.36

три заставице из Романовог изборног јеванђеља, о којима је било 
речи, брижљиво су и минуциозно изведене, с правилним круговима и рав-
ним линијама, за које су коришћени шестар и лењир. Постоји могућност 
да су писари у изради декоративних заглавља користили и готове схе-
ме. ипак, схема није могла увек бити директно копирана, јер је заставица 
заузимала одређено место на страницама, које нису биле истог формата. 
тешко би било очекивати да ће за сваку димензију листа бити прављене 
одређене схеме. то се односи пре свега на време прве половине XIV века, 
када се још уобличавају комплексније форме украсних заглавља, која ће 
током предстојећих векова бити преузимана и копирана. Готове схеме, 
уколико их је било, пре бисмо везали за каснији период, када су се форме 
заставица донекле усталиле.

Четврта заставица у Романовом јеванђељу на л. 235а уоквирује на-
слов који најављује читање суботњих и недељних јеванђеља у току поста 
(сл. 5). има форму слова П у које је уписано седам прстенова један до 
другог, кроз које се преплићу по два реда трака са завршецима у виду 
изданака. У међупростор поред кругова уметнуте су мале палмете. из 
горњих углова израстају две дискретне палмете, док се на врху застави-
це свијају две укрштене гранчице. Цртеж је изведен црвеним мастилом, 
позадина је обојена зеленом, а прстенови жутом бојом. иако према не-
ким елементима ово украсно заглавље подсећа на грчко (уоквирена фор-
ма, кругови који нису преплетени), нисмо наишли на непосредан узор у 
византијским рукописним књигама за такву композицију. веома слична 
заставица, из истог времена, краси почетак Јеванђеља по Јовану у Четво-
ројеванђељу бр. 12 из Хиландара,37 док је декоративно заглавље овакве 

34 Богдановић 1978б, табла 32.
35 Яцимирскій 1921, 266–268; Matthes 1990, 17–18.
36 Харисијадис 1977, 178–180, сл. 4.
37 Богдановић 1978а, 57
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форме на л. 211 у Четворојеванђељу монаха Григорија (Хил. 11) наста-
ло мало касније – у трећој четвртини XIV века.38 нешто су немарније 
и грубље сачињене заставице у хиландарском четворојеванђељу писара 
Станка (Хил. 53) из средине XIV века, испред Јеванђеља по Матеју39 и у 
једном дечанском четворојеванђељу (Деч. 7) македонске језичке редакци-
је из 1360/1370. године, испред јеванђеља по Матеју и луки.40

Поред већих украсних заглавља, у Романовом јеванђељу постоје и 
две мање заставице. Једна се налази на л. 260б и чине је два пара испре-
плетаних жутих и зелених врежа на црвеној подлози, које се са сваке 
стране завршавају са две свијене полупалмете (сл. 6). изузетно декора-
тиван карактер овој страници даје и необично издужен иницијал слова Р, 
који се на линији блока текста спушта од наслова готово до доње маргине. 
иницијал је сачињен истобојним тракама као и заставица. оне се пружа-
ју и преплићу чинећи стабло слова, а на врху се свијају образујући петљу.

испред синаксара, на л. 299а, налази се заставица истог преплета 
као претходна, с тим што се бочно ломи надоле образујући изглед слова 
П у оквиру којег је наслов (сл. 7). Краци који се спуштају надоле, иако 
чине интегрални део заставице, изгледају сувишно, посебно због своје 
величине. Преплет жутих и белих трака истакнут је зеленом позадином. 
оваква форма мањег декоративног заглавља се, неретко, јавља у српским 
књигама од краја XIII и у првој половини XIV века.41 из истог времена је 
и заставица из Српског четворојеванђеља, које је било део фонда старе 
народне библиотеке, а данас се налази у библиотеци Честер Битија у Да-
блину под сигнатуром W 148.42 на л. 211а овог кодекса испред садржаја 
Јеванђеља по Јовану црвеним мастилом је нацртана заставица истог пре-
плета. Почетак Јеванђеља по Марку у хиландарском четворојеванђељу 
(Хил. 12) из прве половине XIV века украшен је истим преплетом на 
обојеној позадини.43

Складно решење странице Роман изводи и скромнијим ликовним 
елементима. на врху л. 294а испред васкрсних јеванђеља је уска зелена 
трака са жутим изданцима, која се на крају завршава палметама свијеним 
ка наслову. Једноставан црвени иницијал В, са жуто обојеним петљама, 
брижљиво је укомпонован уз текст који прати његове контуре.

38 исто, 57
39 исто, 68.
40 Богдановић и др. 2011, 22–25; Цернић и др. 2012, 86, табла 84.
41 Проловић 1986, 171–172, сл. 29–32.
42 недељковић, Станојловић 2015, 36, 75.
43 Богдановић 1978а, 57.
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Поред украсних заглавља, Романово јеванђеље обилује и различито 
украшеним иницијалним словима. већина су једноставнија издужена цр-
вена слова В и Р са петљама у оквиру којих су тачка или гранчица. Сложе-
нији иницијали су изведени различитим преплетом врежа са изданцима 
и пупољцима, који се на крају завршавају полупалметом или гранчицом, 
чинећи петљу или стопу слова. иницијална слова су, као и заставице, цр-
тана црвеним мастилом да би потом вреже биле бојене зеленом или жу-
том бојом (сл. 8), а понекад је петља слова испуњена жутом бојом. иако 
већина декоративних слова на линији блока текста заузима висину од 
пет до шест редова, поједини издужени монументални иницијали доби-
јају форму вертикално постављене заставице, која може достићи висину 
од дванаест редова (сл. 9). Писар Роман складно компонује иницијална 
слова када за основу има В и Р, за која, будући да су најзаступљенија у 
изборним јеванђељима, постоје већ разрађене декоративне форме. нешто 
су већа и разгранатија иницијална слова К и З, која се јављају при крају 
књиге (л. 306б и л. 313б).

трећа хиландарска рукописна књига с Романовим потписом јесте 
Служабни минеј за март, који се чува под бр. 160.44 Минеји су у нашој 
рукописној традицији ретко били украшени. Уколико је постојало, де-
коративно заглавље се налазило на почетку текста, што је и овде слу-
чај. Степенасту заставицу чини уоквирен преплет састављен од чворова 
међусобно повезаних тракама, који су за оквир везани петљама (сл. 10). 
Центар заставице је високо издигнут, са разлисталим крстом на врху. 
Степенаста форма асоцира на храм, при чему највиша централна тачка 
заставице са крстом подсећа на централну куполу цркве. Поред уобичаје-
ног с ꙯ хс ꙯ н ꙯ ка꙯, око крста са обе стране заставице тече молитва ги꙯ влко спс ꙯и 
и поспѣши. Са бочних страна издижу се мале гране са цветом, који кра-
си и доње углове заставице, док је у доњем делу остављено правоугаоно 
поље за наслов. основни необојен преплетни мотив истакнут је зеленом 
позадином и жутим оквиром. Читава страница је складно укомпонована.

Мотив чвора, који чини основни градивни елеменат ове застави-
це, познат је у традицији словенских рукописних књига одраније. већ у 
другој половини XIII века јављају се мања заглавља састављена од свега 
неколико чворова. Пример су заставице у једном хиландарском четворо-
јеванђељу са праксапостолом из последње четвртине XIII века (Хил. 52, л. 
2а)45 и она на почетку Јеванђеља дијака Бољеслава из Руске националне 

44 Богдановић 1978а, 97.
45 исто, 68; Богдановић 1978б, табла 12.

33 4

Јов ана Ст анојловић



библиотеке (Гиљф. 1) насталог 1284. године.46 на прелазу из XIII у XIV 
век овај мотив се јавља чешће, сачињавајући једноставне правоугаоне 
заставице и мања степенаста заглавља,47 али и велике декоративне по-
вршине, у виду фронтисписа преко целе стране, за шта најбољи пример 
налазимо на почетку Богдановог четворојеванђеља из ЈаЗУ (III c 20).48 
У првој половини XIV века често срећемо архитектонске необојене за-
ставице сачињене од низа чворова. Пример за таква решења налазимо 
у Српском четворојеванђељу из библиотеке Честер Бити у Даблину (W 
148, л. 213а), затим у четворојеванђељу које се чува у збирци рукописних 
књига манастира Дечана под бројем 3 (л. 4а)49 и испред Јеванђеља по 
луки хиландарског Четворојевађеља писара Станка (Хил. 53).50

Код Романа архитектонска заглавља са мотивом чвора добијају 
складну, прочишћену и одмерену форму финог колорита, која ће бити 
узор и будућим илуминаторима. током друге половине века, овакве за-
ставице се разликују у детаљима и колористичким решењима, задржа-
вајући архитектонску форму.51 Док је у словенским рукописним књигама 
широко распрострањен, у грчком рукописном наслеђу није нам познат 
чвор као мотив у илуминираним деловима рукописних књига.

Роман није прецизно датирао минеј као претходно описане књиге, 
али је он вероватно настао после њих – током пете деценије XIV века, што 
се, између осталог, наслућује и у нешто зрелијем и однегованијем решењу 
украсног заглавља. на л. 112 овога минеја, почетак службе на Благовести 
истакнут је малом заставицом. Чини је уоквирена необојена тордирана 
трака са испустима у виду петљи, истакнута црвеном позадином.

луција Цернић је методом атрибуције приписала Роману и свитак 
литургијски из Хиландарске збирке (Хил. 3/I). Димитрије Богдановић је 
овај свитак датирао у средину XIV века.52 на ректо страни свитка налазе 
се чинови из требника – Чин на Богојављење и Служба освећења воде, 
док се на полеђини свитка налазе преводи молитава Филотеја Кокина, 
који је био цариградски патријарх у два наврата.53 ово је настарији сачу-

46 Сводный каталог 1984, 212; Мошин 1966, 67, табла 63.
47 Пример су заставице на л. 1а и л. 2а у четворојеванђељу из ЈаЗУ (III b 14) и мања 

правоугаона заставица сачињена од два реда чворова на л. 107а Богдановог четво-
ројеванђељa из ЈаЗУ (III c 20): Mošin 1955, 123, 125–126; Mošin 1952, табла 15, 19.

48 Mošin 1955, 125–126; Mošin 1952, табла 24, 27.
49 Богдановић и др. 2011, 8–11; Цернић и др. 2012, 86, табла 84.
50 Богдановић 1978а, 68.
51 на пример: Деч. 2 (л. 33а), Деч. 72 (л. 7а), Хил. 144 (л. 1а), Хил. 395 (л. 1а).
52 Богдановић 1978а, 54.
53 о молитвеним записима на свитку: Миодраг 2004, 170–171, сл. 10–13.
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ван превод његових молитава на један словенски језик.54 Пре него што 
је постао патријарх, био је митрополит трачке Хераклеје на Мраморном 
мору, од 1347. до 1353. године. Могуће је да је већ у том периоду Роман 
дошао у контакт са молитвама кир Филотеја, које је потом могао и пре-
вести на српскословенски језик.

на почетку свитка налази се монументална заставица, истог типа 
као она на почетку Романовог минеја (сл. 11). Суптилно изведено деко-
ративно заглавље сачињено је од низа истих чворова, али је степенаста 
форма додатно развијена бочним вертикалним стубовима са флоралним 
изданцима на врху. од централног дела, који чине три вертикално ра-
споређена чвора са крстоликим флоралним преплетом на врху, са сваке 
стране се налазе по два стуба, с тим што су они са спољне стране само за 
половину чвора нижи од центра. основни преплет је уоквирен и истак-
нут позадином бојеном по сегментима у жуту, плаву и мрку боју. између 
стубова је криптограм који чине четири слова ѥ ꙯ѡ꙯ д ꙯ч꙯꙯, која се тумаче: ѥлена 
ѡбрете дрѣво чьстно.55 Уместо крста, овде се налази флорално-вегетативни 
крстолики преплет, што није неуобичајено. Разуђена форма ове застави-
це, у којој доминирају вертикале, има далеку асоцијацију на петокуполни 
храм. Слично архитектонско украсно заглавље, које се по својој форми 
налази негде између две Романове заставице изведене од низа чворова 
(оне у Минеју и у Хиландарском свитку), налазимо у четворојеванђељу 
из Берлина – Ms. slav. Wuk 4, испред садржаја Јеванђеља по Матеју.56 Са 
Романом га повезује и молитва, потпис писара и криптограм изнад за-
ставице, елементи који су, како смо видели, током друге четвртине XIV 
века били веома чести у српској рукописној књизи.

У Хиландарском свитку налазимо још једну заставицу испред Слу-
жбе на освећење воде (сл. 12). Сачињена је од низа мањих, уланчаних 
кругова са наспрамно постављеним палметицама у међупростору, која се 
завршава полупалметама са горње стране и стопама са доње стране сачи-
њеним од преплета вреже. Сличну заставицу, од низа повезаних кругова, 
налазимо на почетку четворојеванђеља са праксапостолом из народне 
библиотеке Србије (Рс 643) исписаног почетком XIV века.57

54 Суботин-Голубовић 2004, 249.
55 тумачење криптограма видети: Харисијадис 1977, 185 (старија литература: напомена 

27); Шакота 1982, 56 – 57 (старија литература: напомена 35); Караджова 2004–2005, 
418, 421.

56 Харисијадис 1977, 185, 186, сл. 11.
57 Штављанин-Ђорђевић и др. 1986, 329–331; Цернић 1991, 40, табла 37.
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Још једна књига атрибуирана je писару Роману. Ради се о перга-
ментном четворојеванђељу из Државног историјског музеја у Москви 
из збирке Хлудова бр. 19, које је датирано у средину XIV века.58 Будући 
да о изгледу овог рукописа можемо судити само на основу л. 4a, који је 
репродукован у каталогу Древности монастырей Афона в Росии, немамо 
довољно података за извођење закључака. оно што можемо приметити 
јесте да заставица и иницијал на репродукованој страници немају пара-
леле како у целини, тако ни у детаљима са већ разматраним декоратив-
ним елементима Романових рукописа. они изгледају нешто млађе у одно-
су на илуминиране делове књига које је исписао монах Роман. Заставица 
хлудовског четворојеванђеља је веома слична заставици из једног пећког 
апостола (Пећ 20, л. 3a), који је датиран према воденим знацима у осму 
деценију XIV века.59

Писару Роману је, на основу атрибуције анатолија а. турилова,60 
приписано и Четворојеванђеље бугарске језичке редакције, настало у дру-
гој четвртини XIV века из народне библиотеке у Софији (нБКМ, 1356).61 
Будући да нам четири репродукована листа не дају довољно материјала 
за детаљну анализу, остаје да се илуминацији овог рукописа додатно по-
свети пажња и да се упореди са већ описаним декоративним површинама 
књига монаха Романа.

*
Књиге с Романовим потписом настају у време четврте и пете деценије 
XIV века. овај период јачања српске државе, који доводи до развоја свих 
видова стваралаштва, представља и у области исписивања књига важан 
тренутак. Као један од угледних монаха хиландарског братства, Роман 
исписује књиге по налогу игумана, могуће је да учествује и у превођењу, 
док у уметничком обликовању књигâ ствара однеговане форме. он пре-
узима доследно или са изменама мотиве и решења из грчких рукописа, 
али исто тако уводи и развија мотиве који су карактеристични за словен-
ске рукописне књиге, стварајући читав репертоар заставица и иницијала. 

58 Сводный каталог 2002, 406; Древности 2004, 168–169. Поред ове књиге, Роман се 
помиње и као један од могућих писара кодекса GL–8 (Z–8) из велике лавре на Св. 
Гори. Узимајући у обзир чињеницу да овај кодекс нема орнаменталних заглавља, 
као и то да није сигурна атрибуција писара, а ми за њу немамо ни рукопис ни ми-
крофилм на увид, нисмо га узели у разматрање: Matejic, Bogdanovic 1989, 59,69.

59 Станковић 1991, 22.
60 турилов 2011, 401, нап. 50.
61 опис нБКМ том V, 15–18; прилог 3–4; табла VIII–XIX.
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Два основна градивна елемента његових заставица јесу круг и чвор, од 
којих илуминатор изводи различите складне и симетричне декоративне 
целине. Заставица у Романовом типику, која је прва настала, има нешто 
грубљу форму, док већ заставице и иницијали изборног јеванђеља монаха 
Романа имају префињенија решења, како у цртежу тако и у колориту. од 
раније познатих мотива настају декоративне композиције, које ће својим 
даљим развојем формирати сложен, али прочишћен стил орнаментике. 
Чврстина, стабилност и стилизација у извођењу илуминације Романових 
рукописа најављује и најпродуктивнији период рада Хиландарског скрип-
торијума за време Српског царства, када су настале неке од најраскошни-
јих књига писаних на српскословенском језику.

Скуп декоративних композиција Романових рукописа има јасно 
омеђено време, место настанка и личност илуминатора. то може бити 
упоришна тачка за испитивања појединих орнаменталних мотива и де-
коративног система наше рукописне књиге у првој половини XIV века. 
настале у најзначајнијем српском средњовековном скрипторијуму, на-
ручене од високих црквених великодостојанственика, Романове књиге и 
његова илуминација представљу нека од најпрефињенијих декоративних 
решења, која ће се даље развијати, понављати или модификовати у разли-
читим видовима у рукописним књигама потоњих векова.
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иЗвоРи

Деч. 2: Четворојеванђеље, средина XIV века, Збирка рукописних књига мана-
стира Дечани.

Деч. 3: Четворојеванђеље, четврта деценија XIV века, Збирка рукописних књига 
манастира Дечани.

Деч. 7: Четворојеванђеље, седма деценија XIV века, Збирка рукописних књига 
манастира Дечани.

Деч. 26: апостол, тридесете године XIV века, Збирка рукописних књига мана-
стира Дечани.

Деч. 61: триод посни, седма деценија XIV века, Збирка рукописних књига мана-
стира Дечани.

Деч. 71: лествица, шеста деценија XIV века, Збирка рукописних књига манастира 
Дечани.

Деч. 72: лествица, шеста деценија XIV века, Збирка рукописних књига манастира 
Дечани.

ЈаЗУ III b 14: Четворојеванђеље, крај XIII – почетак XIV века, Збирка ћирилских 
рукописних књига из архива Југославенске академије знаности и умјетно-
сти у Загребу.

ЈаЗУ III b 17: Четворојеванђеље (Рајково), средина XIV века, Збирка ћирилских 
рукописних књига из архива Југославенске академије знаности и умјетно-
сти у Загребу.

ЈаЗУ III b 23: Праксапостол (Михановићев), прва половина XIV века, Збирка 
ћирилских рукописних књига из архива Југославенске академије знаности 
и умјетности у Загребу.

ЈаЗУ III c 20: Четворојеванђеље (Богданово), крај XIII – почетак XIV века, Збир-
ка ћирилских рукописних књига из архива Југославенске академије знано-
сти и умјетности у Загребу.

Пећ 20: апостол, осма деценија XIV века, Збирка рукописних књига манастира 
Пећке патријаршије.

нБС Рс 643: Четворојеванђеље са праксапостолом, почетак XIV века, Збирка 
рукописних књига народне библиотеке Србије.

Хил. 3/I: Свитак литургијски, средина XIV века, Збирка рукописних књига ма-
настира Хиландара.

Хил. 9: изборно јеванђеље монаха Романа, 1337, Збирка рукописних књига ма-
настира Хиландара.

Хил. 11: Четворојеванђеље монаха Григорија, трећа четвртина XIV века, Збирка 
рукописних књига манастира Хиландара.
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Хил. 12: Четворојеванђеље, прва половина XIV века, Збирка рукописних књига 
манастира Хиландара.

Хил. 20: Четворојеванђеље, средина XIV века, Збирка рукописних књига мана-
стира Хиландара.

Хил. 31: изборно јеванђеље, друга четвртина XIV века, Збирка рукописних књи-
га манастира Хиландара.

Хил. 52: Четворојеванђеље са праксапостолом, средина XIV века, Збирка руко-
писних књига манастира Хиландара.

Хил. 53: Четворојеванђеље писара Станка, средина XIV века, Збирка рукописних 
књига манастира Хиландара.

Хил. 144: Минеј за децембар, четврта деценија XIV века, Збирка рукописних 
књига манастира Хиландара.

Хил. 145: Минеј за март–мај, четврта деценија XIV века, Збирка рукописних 
књига манастира Хиландара.

Хил. 160: Романов минеј, средина XIV века, Збирка рукописних књига манастира 
Хиландара.

Хил. 395: Слова исака Сирина, трећа четвртина XIV века, Збирка рукописних 
књига манастира Хиландара.

Wuk 4: Четворојеванђеље, прва половина XIV века, Збирка словенских књига 
Државне библиотеке у Берлину.

Wuk 5: Четворојеванђеље, крај XIII или почетак XIV века, Збирка словенских 
књига Државне библиотеке у Берлину.

Wuk 49: Романов типик, 1331, Збирка словенских књига Државне библиотеке у 
Берлину.
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Jovana Stanojlović

OrnAMEnTATIOn In ThE MAnuSCrIPTS 
WrITTEn By ThE MOnk rOMAn 

(ThE SECOnD hALF OF ThE 14th CEnTury)

Summary

In 1331, roman, the eminent monk at the hilandar monastery, translated from 
the Greek language a typikon. Due to this, hilandar was provided with the first 
complete typikon (Wuk 49). Along with the typikon, he signed another two 
manuscripts that can be found in the hilandar manuscript collection: Gospel 
Lectionary (hil. 9) and Menaion (hil. 160), while the Liturgical scroll (hil. 3/I) 
is attributed to him on the basis of style. The paper deals with the ornaments 
of these books. The Gospel Lectionary of the monk roman, written in 1337, is 
the most lavishly decorated manuscript and it offers a whole range of decora-
tive solutions. The main ornamental motifs in roman’s books are circles and 
knots, whose repetition and intertwining result in various compositions. The 
paper highlights possible models both in Greek, and Slavic books, as well as 
later manuscripts in which a similar style of ornamentation was nurtured. hav-
ing in mind that the place, time and identity of the illuminator are known, the 
decoration of roman’s books is set as a point of reference for the study of orna-
mentation of Serbian books in the first half of the 14th century.
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Сл. 1. Романов типик из 1331. године, Wuk 49, л. 151а
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Сл. 2. Изборно јеванђеље монаха Романа из 1337. године, Хиландар 9, л. 4а
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Сл. 3. Изборно јеванђеље монаха Романа из 1337. године, Хиландар 9, л. 52а
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