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Тре ба ло је у ту свр ху да отво ри и др жи ду ћан у 
Ду бров ни ку. По то ме што се у 108 ду ка та уло-
же них од Шу ши ћа, ра чу на ло 82 ду ка та у оло ву, 
мо гу ће је да је Ми ца ло вић тре ба ло да то оло во 
упо тре би за ре за ње и ли ве ње ћи ри лич ких сло ва. 
Ни је по зна то за што је, тек го ди ну да на од ка ко су 
Ми ца ло вић и Шу шић за по че ли по сао са штам-
па ри јом Сон чи но, об ја вље на књи га Офи чиј све те 
Ма ри је, штам па на у Ве не ци ји код Ђор ђа Ру ско ни-
ја (Giorgio Rusconi) у ав гу сту 1512. го ди не.6 Дру ги 
до ку мент пред ста вља пи са ну из ја ву Рат ко ви ће ву 
од 18. сеп тем бра 1512. да два сан ду ка књи га „in 
idiomate sclavo“ до не та у Ду бров ник, као и је дан 
сан дук књи га „in idiomate latino“ при спео пре 
то га, при па да ју по ро ди ци ње го вог парт не ра Шу-
ши ћа. Тре ћа вест го во ри да је Ми ца ло вић, пред 
свој пут у Ср би ју, ав гу ста 1513. при мио пе де сет 
при ме ра ка Офич ја од Ђу ре Шу ши ћа да их про-
да на пу ту. По сред но се до зна је да је це на јед не 
књи ге из но си ла око 0,4 ду ка та.7 

Не мо же се, за са да, утвр ди ти ка ко је до шло 
до од сту па ња од уго во ра са Је ро ни мом Сон чи-
ном. По ро ди ца ко ја ће се ка сни је на зва ти Sonci
nos по бе гла је из Шпа је ра у вре ме ка да су, оп-
штим едик том 1435. го ди не, про те ра ни Је вре ји 
тог гра да. Уз по моћ Фран че ска Сфор це, вој во де 
од Ми ла на, на се ли ли су се у Сон чи ну (Soncino), 
гра ду у се вер ној Ита ли ји, узев ши име тог гра да за 
сво је по ро дич но име. По ро ди ца се у ра ним 1480-
тим по че ла ба ви ти штам пом, уско ро про ши рив ши 
по сао у мно ге се вер не и сред њо и та ли јан ске гра-
до ве, као и у Со лу ну и Ца ри гра ду. Штам па ли су 

Од го ди не 1469. ка да је Јо ван из Шпа је ра 
(Spe yer) увео штам па ње књи га у Ве не ци ји, она 
је по ста ла цен тар у ко ји су се са свих стра на 
Евро пе оку пља ли рад ни ци на том по љу, та ко да 
се то ком XV ве ка мо же на бро ја ти пре ко 200 по-
зна тих мле тач ких штам па ра од ко јих су не ки, 
као А. Ма ну цио (Manuzio) до шли до свет ског 
гла са по ди гав ши штам па ње књи га до ви со ког 
сте пе на са вр шен ства.1 Ду бро вач ки ћи ри лич ки 
мо ли тве ник штам пан је у Ве не ци ји 1512. го ди не,2 
у тре нут ку ка да се овај град на ла зио у те шкој 
по ли тич кој и вој ној си ту а ци ји. У то вре ме је де-
ло ва ње Кам бриј ске (Cambrai) ли ге (1508–1523), 
осно ва не да би се осу је ти ле пре ве ли ке ам би ци је 
Мле тач ке ре пу бли ке, већ ушло у сво ју дру гу фа-
зу, јер је 1510. па па Ју ли је II, је дан од осни ва ча 
ове ли ге, про ме нио са ве зни штво, за бри нут због 
пре ве ли ког ја ча ња Фран цу за у Ита ли ји. Овај рат 
је Мле тач ку ре пу бли ку до вео у те жак по ло жај и 
она је мо ра ла да се трај но од рек не екс пан зи о ни-
стич ких ци ље ва у Пад ској ни зи ји.3 Не ке мле тач-
ке зе мље је чак, 1512. и 1520. го ди не оку пи ра ла 
фран цу ска вој ска. Ове до га ђа је и њи хов ути цај на 
обла сти са дру ге стра не Ја дра на опи су је по зна ти 
ду бро вач ки исто ри чар ху ма ни ста, бе не дик ти-
нац, Лу до вик Цри је вић Ту бе рон (1459–1527), 
исти на, у де лу об ја вље ном тек 1790. го ди не.4 

Не да ће ни су за у ста ви ле при вред ни, еко ном-
ски и кул тур ни жи вот овог ве ли ког гра да, ма да 
су мо гле да про у зро ку ју не ке про бле ме и про ме не 
пла на. Из да вач Мо ли тве ни ка штам па ног ћи ри ли-
цом за по тре бе ка то лич ког бо го слу же ња пр во је, 
као што је по зна то, имао до го вор са штам па ром 
Је ро ни мом Сон чи ном (Hieronimo Soncino).5 Из-
да вач, Фран че ско Рат ков Ми ца ло вић је, да ље, са 
Пе ром Ђур ко вим Шу ши ћем, ју ла 1511. скло пио 
уго вор о фор ми ра њу дру штва на нео гра ни че но 
вре ме, у ко је је Ми ца ло вић уло жио свој рад (per
sonom suam) и уго вор скло пљен са штам па ром 
Је ро ни мом Сон чи ном у Пе за ру 28. сеп тем бра 
1510. го ди не, по ко јем је овај тре ба ло да штам па 
Офич ја све те Ма ри је, је ван ђе ља, епи сто ле и мо-
но ло ге (soliloquia) све тог Ав гу сти на „in littera et 
idiomate serviano“, док је Шу шић ула гао 108 злат-
них ду ка та. Ми ца ло вић је имао оба ве зу да књи ге 
ко је бу де штам пао Сон чи но тран спор ту је и про да-
је у Ду бров ни ку и по Ср би ји (in partibus Serviae).  

Бранка Иванић

ЛИКОВНИ УКРАС ШТАМПАНОГ ЋИРИЛИЧКОГ 
ДУБРОВАЧКОГ МОЛИТВЕНИКА ИЗ 1512. ГОДИНЕ

1 Mirko Breyer, Prilozi k starijoj književnoj i kulturnoj po
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2 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go di ne, 
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Са др жи на horae укљу чи ва ла је ка лен дар, је-
ван ђе о ска чи та ња, ча со ве Бо го ро ди ци, ча со ве 
кр ста, ча со ве Све то га Ду ха, мо ли тву Obsecro te, 
мо ли тву О intemerata, по кај не псал ме, ли та ни ју 
и слу жбу мр тви ма. Сва ки оде љак је имао ли-
ков ну пред ста ву ко ја је тре ба ло да слу жи у ме-
ди та тив не свр хе. Уко ли ко су би ли илу стро ва ни, 
ка лен да ри су са др жа ва ли ци клус сли ка зо ди ја ка 
и од го ва ра ју ћих ме сеч них ра до ва. Уз је ван ђе о ска 
чи та ња по ста вљан је аутор ски пор трет, че сто 
уну тар ини ци ја ла, рет ко на це лој стра ни. Као 
је згро horae, ча со ви Бо го ро ди це су до би ли по 
јед ну ком по зи ци ју на це лој стра ни ис пред сва ког 
од осам ка нон ских ча со ва. Ка лен дар, по кај ни 
псал ми, ли та ни ја и слу жба мр тви ма за књи гу 
ча со ва пре у зе ти су из Бре ви ја ра.15

Ду бро вач ки ћи ри лич ки мо ли тве ник из 1512. 
го ди не са др жи све глав не де ло ве, ко ји се обич но 
на ла зе у ла тин ском Officium be atae Mariae Vir
gi nis (ad usum Romanum) на ве де не на на слов ном 
ли сту: Ка лен дар (сви ми е се ци); Ма ри јин офи-
чиј (Офи чь је. Одь бла же не го спо ђе); Офи чиј 
Све то га кр ста (Офи чь је одь све то га ка рь ста); 
Офи чиј Све то га Ду ха (Офи чь је све то га Ду ха); 
Се дам пса ла ма по кор них с ли та ни ја ма свих све-
тих (Се да мь са ла ма по ко рь ни хь с ле та ни а ми); 
Офи чиј за мр тве (Офи чь је одь ма рь тви е хь); 
Мо ли тве (ве ро ват но па пе Гр гу ра XI, 1370–1378) 
(и мь но го ље пи хь ра зь ли чи хь мо ли та ва). Пет-
на ест мо ли та ва све те Бри ги те при до да те су та ко 
да Офи чиј и Мо ли тве мо гу би ти две са мо стал не 
ти по граф ске је ди ни це јер сва ка има вла сти те 
ара ке, сиг на ту ре, на слов ну стра ни цу и вла сти ти 
ко ло фон. У сва ком ко ло фо ну Фран че ско Рат-
ко вић озна чен је као ме штар. Мо ли тве ник је 
штам пан на па пи ру и има укуп но 140 ли сто ва 
(вел. 15,2 цм × 10,2 цм). Штам па је дво бој на, 

ка ко књи ге на хе бреј ском, та ко и на ла тин ском и 
ита ли јан ском је зи ку, као што су де ла ху ма ни зма, 
ита ли јан ска књи жев ност, хри шћан ска те о ло ги-
ја и др жав ни до ку мен ти.8 Да ли је Мицаловић, 
односно Рат ко вић сам ус по ста вио кон такт са 
Ђор ђом Ру ско ни јем (Ge orgio de Rusconi, Zorzi 
di Ruschoni) или не, тек из да вач и штам пар из 
Ми ла на, ак ти ван у Ве не ци ји 1500–1522. го ди не, 
по што се оже нио при пад ни цом по зна те мле тач ке 
по ро ди це Ба фо (Baffo), на кра ју је био из вр ши лац 
овог по сла. Ру ско ни је био по знат по из ван ред ним 
кур зив ним сло ви ма, а из да вао је и ћи ри лич ке 
књи ге.9 Не зна се да ли је штам пао и не ке дру ге 
та кве књи ге или се овај по да так од но си са мо на 
Ду бро вач ки мо ли тве ник из 1512. го ди не.

То ком XIV ве ка Офи чиј Пре све те Бо го ро-
ди це, књи га ча со ва, за ме ни ла је Псал тир као 
по пу лар ну по бо жну књи гу за ла и ке на ме ње ну 
сва ко днев ном чи та њу.10 Ча со слов се раз вио из 
Псал ти ра то ком ка сног XI и ра ног XII ве ка, при 
че му је свих 150 пса ла ма тре ба ло про чи та ти то-
ком јед не не де ље пре ма утвр ђе ном рас по ре ду. 
Ча со ви Бо го ро ди це или ма ла слу жба Бо го ро ди ци 
са сто ја ла се од мо ли та ва ко је су пра ти ле псал ме, 
чи ји се број сма њио на 37. Кра јем XIII ве ка ча-
со ви Бо го ро ди це су фор ми ра ни као јед на књи га 
ко јој је при до дат ка лен дар.11 Мо ли тве ни при руч-
ник ти па liber horarum чи ји је основ ни са др жај 
Ча со слов или днев на мо ли тве на слу жба у част 
Бо го ро ди ци (Officium be atae Mariae Vir gi nis) 
је сте књи га ко ја се на ла тин ско-ка то лич ком За-
па ду пу но чи та ла и ко ја је то ком XV и XVI ве ка 
до жи ве ла ве ли ки про цват.12 

Мо ли тве ни ци, мо ли тве ни при руч ни ци, horae, 
мо гли су би ти нај фи ни ји рад у ску пом ма те ри-
ја лу и тех ни ци, или су мо гли би ти опре мље ни 
јев ти ни јом тех ни ком и та ко до ступ ни ши рем 
кру гу чи та ла ца. Штам па ни ча со сло ви тре ба ло 
је да на док на де ску по це не, бри жљи во илу ми ни-
ра не ру ко пи се и за то су не ки би ва ли оти сну ти 
на пер га мен ту и бо га то опре мље ни сли ка ма и 
укра сним окви ри ма на сва кој стра ни ци. Је дан 
део на кнад но је и ко ло ри сан. Тех нич ка из ра да 
др во ре за вр ло је бри жљи ва и фи на, а об ли ко ва ње 
је по вр шно. Глав ни на гла сак је че сто на спо ред-
ном де та љу, и на укра сном де ло ва њу об ли ка.13 
Сре ди ште ши ре ња књи ге ча со ва би ло је се ве-
ро за пад на Фран цу ска и, на ро чи то, Па риз. Би ле 
су про ши ре не по Ита ли ји, на ро чи то у Ве не ци ји 
(на сло вље не Officium romanum). Све до по чет ка 
XVII ве ка тај тип мо ли тве ни ка је био нај по пу лар-
ни ја по бо жна књи га за ла и ке, ре дов но чи та на у 
ма на сти ри ма и слу жи ла је као при руч ник по 
ко јем се пра ти ло про пи са но мо ли тве но чи та ње 
слу жби, пса ла ма и лек ци ја.14

8 http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/petrarch/pe-
trarch_print.html.

9 Mario Roques, Deux livres d’heures du XVIe siècle en 
cyrillique bosniaque, Revue des études slaves, tome 12, fasc. 
1–2 (1932), 56–57, н. 4; http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.
dll?fn=13&i=72.

10 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books. А History 
of the Decoration and Illustration of Books in the 15th and 16th 
Centuries, London, 1917 (2012), 175 [EBook #39845].

11 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber: Liturgy and de
votion in Lucantonio Giuntas Missale Romanum, 1508, (2005), 
23 (GraduateTheses and Dissertations.http://scholarcommons.
usf.edu/etd/878).

12 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go
dine, 17.

13 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobrićevićа 
(Boninus de Boninis), Radovi Instituta povijesti umjetnosti 24 
(2000), 153 н. 35.

14 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go
dine, 17.

15 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 23–25.

http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/petrarch/petrarch_print.html
http://www.library.upenn.edu/exhibits/rbm/petrarch/petrarch_print.html
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др во ре за не што ве ћег фор ма та. Др во ре зни су 
окви ри сло же ни од не ко ли ко де ло ва ко ји мо гу 
да се ком би ну ју по во љи. То су уже укра сне тра-
ке (ле тви це) с фло рал ним ор на мен том и ши рим 
тра ка ма с одељ ци ма са при ка зи ма све ти те ља 
или ком по зи ци ја ма са при ка зи ма до га ђа ја из 
све те исто ри је ко је се по на вља ју без об зи ра на 
са др жај тек ста.22 Бор ду ра стра ни це об ли ко ва на 
на овај на чин на зва на је criblé.23 На од го ва ра ју-
ћим ме сти ма у дну стра не при ка за не су и сце не 
пољ ских и кућ них по сло ва из ка лен да ра.24 За 
овај Офи чиј се сма тра да се штам пар ска књи-
жна илу стра ци ја ов де у пу ној ме ри при бли жа ва 
сво јим ру ко пи сним, илу ми ни ра ним узо ри ма.25 

На кон До бри ће вог, ду бро вач ки штам па ни 
ћи ри лич ки Мо ли тве ник је је ди ни рас ко шно 
укра шен др во ре зи ма. Сва ка стра на је, осим 
на слов них, у књи зи уокви ре на бор ду ра ма са-
ста вље ним од ор на ме на та са мих или у ком-
би на ци ји са жи во тињ ским или људ ским фи гу-
ра ма. Ка лен дар за сва ки ме сец има сли чи цу с 
при ка зом ра до ва ко ји се оба вља ју у по љу или 
ку ћи. Уз то има два на ест сли ка, ко је, за јед но с 
окви ром, за у зи ма ју чи та ву стра ни цу, а сме ште-
не су пред по чет ком ва жни јих де ло ва Офич-
ја. Сли ке при ка зу ју: Бла го ве сти (сл. 1), Су срет 
Ма ри је и Јели са ве те, Хри сто во ро ђе ње, Бла го-
вест па сти ри ма, По кло ње ње све та три кра ља 
(сл. 2), Очи шће ње Бо го ро ди це (Об ре за ње Хри-
ста), Бекство у Еги пат, Кру ни са ње Бо го ро ди це, 
Хри сто во рас пе ће, Ду хо ви, Да вид и Вит са ве-
ја, Ла за ре во вас кр се ње. На по чет ку Мо ли та-
ва све те Бри ги те пред ста вље на је ова све та у 
по зи са мо би че ва ња пред Хри сто вим рас пе ћем. 
Књи гу од ли ку ју и укра сни ини ци ја ли. Из ме-
ђу ка лен да ра и слу жби Офич ја пред ста вље но 

цр но-цр ве на. Цр ве не су бо је углав ном ру бри ке, 
упут ства, глав ни пра зни ци у Ка лен да ру и за гла-
вља сва ког ме се ца. Штам пан је за пад ном ћи ри-
ли цом. Дру го из да ње Мо ли тве ни ка об ја вље но 
је 1571. го ди не, та ко ђе у Ве не ци ји. По ми шља 
се да из да ње из 1571. го ди не ни је пре штам па-
но ди рект но по оном из 1512. го ди не, не го са 
не ког, са да не по зна тог из да ња овог спо ме ни ка, 
на чи ње ног из ме ђу 1512. и 1571. го ди не, ма да је 
то ми шље ње оспо ре но.16

По зна то је ви ше ру ко пи сних ла ти нич ких 
мо ли тве ни ка ду бро вач ке про вен ци јен ци је на 
хр ват ском или срп ском је зи ку. Ме ђу њи ма су 
Ва ти кан ски, пи сан око 1400. го ди не уД убровн-
ику или ње го вој око ли ни, на ме њен не ком жен-
ском ма на сти ру и окр ње ни Дру ги ва ти кан ски 
ду бро вач ки мо ли тве ник с кра ја XV или по чет ка 
XVI ве ка, за ко ји је утвр ђе но да му је нај слич ни-
ји штам па ни ћи ри лич ки Мо ли тве ник из 1512. 
го ди не по рас по ре ду де ло ва, као и по пре вод ној 
и тек сту ал ној ре дак ци ји. Сма тра се да је Мо ли-
тве ник из 1512. ди рект но пре нет с ру ко пи сног 
Дру гог ва ти кан ског ду бро вач ког мо ли тве ни ка.17 
Ко ли ко су мо ли тве ни ци би ли књи ге ко је су све 
ви ше ула зи ле у по сед ни жих ста ле жа го во ре број-
ни при ме ри од ко јих су мно ги на ста ли лич ним 
тру дом по је дин ца, због же ље за по се до ва њем и 
ко ри шће њем ове књи ге, ка ко то ком бо го слу же-
ња та ко и са мо стал но. У пи та њу су: За дар ски 
мо ли тве ник, Бер нар ди ни јев, Ра њи нин, не са чу-
ва ни Мо ли тве ник Ши шка Ђор ђи ћа, сви на ста ли 
то ком XV и пр вих го ди на XVI ве ка.18 По знат је и 
Мо ли тве ник, ра ни је при пи сан Мар ку Ма ру ли ћу, 
ко ји је ве ро ват но за се бе, из ра зних из во ра, сре ди-
ном XVI пре пи са ла ре дов ни ца не ког ма на сти ра 
у Спли ту или око ли ни.19 

Ови ру ком пи са ни мо ли тве ни ци нај че шће 
не ма ју ли ков них укра са, из у зев Ва ти кан ског ко-
ји је пи сан ро ман ском го ти цом на пер га мен ту, 
укра шен ини ци ја ли ма с ми ни ја ту ра ма. По зна та 
су, на рав но, рас ко шна штам па на ла тин ска из да-
ња мо ли тве ни ка ду бро вач ког из да ва ча До бри-
ћа До бри ће ви ћа (Boninus de Boninis): Officium 
divine et immaculate Vir gi nis Marie укра ше на 
др во ре зи ма (Lyon 1499, 1500. и 1501).20 То ком 
XV ве ка рас ко шно укра ше не штам па не ко пи је 
ру ко пи са књи ге ча со ва су про из ве де не у Фран-
цу ској у ве ли ком бро ју. Фран цу ски из да ва чи 
по сти гли су сво је нај зна чај ни је успе хе штам-
па њем ове књи жне вр сте.21 Др же ћи се пра ви ла 
фран цу ских штам па них мо ли тве ни ка то га до ба, 
и До брић је сво је из да ње бо га то укра сио др во ре-
зним илу стра ци ја ма. Сва ка стра ни ца је укра ше-
на др во ре зним окви ром. На по че ци ма по гла вља 
Ча со сло ва оти сну то је и ше сна ест са мо стал них 

16 Anica Nazor, Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. go di
ne, 23; Dra gica Malić, Suodnos tiskanoga Ćiriličkoga dubro va
čkog mo li tve ni ka i rukopisnoga latiničkoga Drugoga vatikan
skog, Hr vat ska ći ri li čna baština, Меđunarodni znanstveni skup 
povodom 500. obljet nice tiskanja prve hrvatske ćirilične knjige, 
Zagreb 2012, 35.

17 Dragica Malić, Suodnos, 33.
18 Milan Rešetar, Primorski lekcionari XV. vijeka, Rad Jugo-

slavenske akademije znanosti i umjetnosti 134 (Zagreb 1898), 
80–160.

19 Dragica Malić, Zašto tzv. Marulićev molitvenik nije Maru
li ćev?, Colloquia Maruliana XIII (2004), 16–17.

20 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi
ćа, 146–148.

21 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 175.
22 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi

ćа, 147.
23 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 23, н. 67.
24 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi

ćа, 147.
25 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobri ćevi

ćа, 153, нап. 35.
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бо га те ра зно вр сно сти. Ва жна је суп тил ност ли-
ни ја, чи сто та и оштри на оти ска и склад сли ка 
и укра сних ле тви ца са тек стом.27 

Ши ро ки окви ри на стра ни ца ма ра них штам-
па них књи га има ли су раз вој ни пут. У по чет ку, 
има ју ћи за узор рас ко шне ру ко пи сне мо ли тве-
ни ке и мо ду сре ди не XV ве ка, у фран цу ским 
штам па ним из да њи ма по след ње че твр ти не ве ка 
ови ру бо ви ис пу ње ни су, ка ко је ре че но, ни ша-
ма са ком по зи ци ја ма при зо ра из Све тог Пи сма, 
ли ко ви ма си би ла и про ро ка, при ка зи ма Пле са 
мр твих, или фан та стич них об ли ка биљ ног и 
жи во тињ ског све та и жа нр-при зо ри ма. Њи хо ва 
глав на драж ни је то ли ко у ком по зи ци ја ма ко-
ли ко у ор на мен ти ци, у де ко ра тив ним окви ри ма 
сва ке по је ди не стра ни це. Нај бо ље фран цу ске 
horae су све би ле об ја вље не то ком по след ње 
де це ни је XV ве ка. Из истог вре ме на и у истом 
ма ни ру опре мље ни су Офич ји ко је је из дао До-
бри ће вић на са мом по чет ку XVI ве ка у Ли о ну. 
Већ око 1505. го ди не тај стил се ме ња, ве ћим 
упли вом не мач ких из да ва ча и ре зба ра. На сту-
пи ла је про мена уку са, ста ри фран цу ски ди зајн 
био је за ме њен ре про дук ци ја ма не мач ких ра до-
ва пот пу но нео д го ва ра ју ћих фран цу ском ти пу 
и ор на мен ту. За јед но са овим до шла је за ме на 
ви ње та и сце на ло ва, ре не сан сном тра ком са-
чи ње ном од сту бо ва, хе ру ви ма и ве ге та ци је.28 
Ита ли јан ски штам па ри већ кра јем XV ве ка по-
чи њу да упо тре бља ва ју укра сне ра мо ве са чи ње-
не ве ћи ном од пре пле та, цвет них гран чи ца, ва за, 
де ло ва ар хи тек ту ре, по ста вља ју се гир лан де и 
кар ту ше ко је би на кнад но би ле по пу ње не гр бом 
вла сни ка књи ге.29 

Ка лен дар за у зи ма пр ви део Мо ли тве ни ка. 
За сва ки ме сец упи са ни су пра зни ци, а глав ни 
су штам па ни цр ве ном бо јом. У вр ху стра не уз 
ве ли ки цр ве ни ини ци јал М по ста вље ни су ма-
ли при зо ри. Мо ти ве из при ро де и сва ко днев ног 
жи во та на при ка зи ма ме се ци у Мо ли тве ни ку 
пред ста вља ју пре ци зне и кон крет не пред ста ве 
људ ских по сло ва или ра зо но де уз ра сти ње, пло-
до ве и жи во ти ње у склад ном так ту ра ста и кре-
та ња као у при ро ди. Ма да из у зет но скром ним 
ли ков ним сред стви ма и јед но став ним ком по зи-
ци ја ма, де таљ но је пре до че на ствар ност про сто-
ра, по мо ћу еле ме на та пеј за жа и мр тве при ро де, 
као што је уну тра шње уре ђе ње, ору ђе или алат. 

је вла сти то обе леж је из да ва ча: штит раз де љен 
дво стру ким ши ро ким по ја сом с цр ве ним љи-
ља ном у гор њој по ло ви ни, у до њој је дво стру ки 
крст под зве здом из ме ђу две зве зде. При дну 
је ла ти нич ки мо но грам FR.26 Ин те ре сант на је 
по је ди ност да је цео кар туш об а ви јен ко жним 
ре ме ном на ко јем је јед но став на коп ча. Ни је за-
па жен, из гле да, је дан мо но грам на стра ни 15v на 
ко јој је Мо ли тва про тив ку ге са ста вљен од сло-
ва Т и ла ти нич ког сло ва D. При дну мо но гра ма 
је и ма ли по лу ме сец. Ли ков но обе лежје има ју 
и за вр шне стра не на ко ји ма се, ти пич но за XVI 
век, по след њи ре до ви тек ста об ли ку ју у ви ду 
тро у гла или дру ге ге о ме триј ске фор ме.

Сва ка стра на, осим на слов них у Ду бро-
вач ком мо ли тве ни ку оиви че на је укра сним 
окви ром, што го во ри да се ду бро вач ки из да-
вач ве о ма по тру дио да пу бли ку је књи гу ко ја 
ће при вла чи ти рас ко шним укра сом. Бор ду ре 
око иви ца стра не раз ли ку ју се ме ђу соб но по 
де лу стра не на ко јем се на ла зе. У гор њем де лу 
ор на мен тал на тра ка је до след но увек нај у жа. 
До ња тра ка је знат но ши ра. Ус прав не тра ке се, 
са ле пим сми слом за ме ру, та ко ђе раз ли ку ју. 
Тра ке уз уну тра шњи део стра не су уже од оних 
ко је су по ста вље не на спо ља шње ру бо ве стра на 
Мо ли тве ни ка. Укра сни мо ти ви рас по ре ђе ни су 
пре ма овим гру па ма. Уза не гор ње тра ке са чи-
ње не су нај че шће од јед ног цен трал ног цве та 
уз ко ји су си ме трич но по ста вље ни дру ги ма-
њи или у ви ду јед но став них ни зо ва цве то ва и 
ли сто ва упле те них гран чи ца ма и во лу та стим 
ста бљи ка ма. На до њој, ши рој тра ци сме њу ју се 
ши ро ки кан та ро си из ко јих се по ма ља ве ге та-
ци ја са афро ни ра ним ла бу до ви ма и си ме трич но 
по ста вље ни круп ни цве то ви у бо га том ра сти њу. 
Ус прав на ужа тра ка но си укра се слич не они-
ма за сту пље ним на тан ким хо ри зон тал ним ле-
тви ца ма, ма да се ја вља и спи рал на дво чла на 
тра ка ко ја се пе ње уз стра ну по јед ној тан кој 
ста бљи ци. На дну ових тра ка мо гу се по ста ви-
ти и ва зе и ур не са ра сти њем. Ши ро ки вер ти-
кал ни ор на мен ти су нај ра зно вр сни ји. По не кад 
се на иви ца ма ни жу вер ти кал но по ста вље не 
ни ше у ко ји ма сто је или кле че ан ђе о ске или 
све тач ке фи гу ре, или су у тра ка ма ан ђе ли са 
му зич ким ин стру мен ти ма, put ti и ма ле шум ске 
жи во ти ње по ре ђа ни у ни зо ве у ра зно вр сним 
по за ма, окру же ни буј ним ли шћем. Ме ђу тим, 
ни ор на мен тал но бо гат ство ни је та ко ве ли ко 
као што се чи ни на пр ви по глед. Реч је, ка ко је 
при ме ће но на чел но за де ко ра тив не окви ре на 
стра ни ца ма ра них штам па них књи га, о не ве-
ли ком бро ју укра сних пло чи ца и ле тви ца чи јим 
се ме ђу соб ним ком би но ва њем по сти же ути сак 

30 Ljiljana Mokrović, Neki giottovski elementi i odjeci go
ti čko ga humanizma na minijaturama Hrvojeva misala, Slovo 
56–57 (2006–2007), Zagreb 2008, 356–357.

31 Compost et kalendrier des bergiers Paris: Ги Маршан 
(Guy Marchant) за Жана Пети (Jean Petit), 10 Sept. 1500. Си-
гна тура: Douce 161 (Bodleian Incunables). Вероватно рано у 
по седу Николе Бушеа (Nicolas Boucher, 1528–1593) бискупа 
Вер дуна. (http://istc.bl.uk/search/record.html?istc=ic00057000)
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и сли ке Стра шног су да, По ла га ња у гроб. Сво је 
ме сто на шле су и две ком по зи ци је ко ји ма се сла-
ви ев ха ри сти ја – на јед ној ан ђео по ди же пе хар, 
дру га пред ста вља Ви зи ју све тог Гр гу ра Рим ског, 
рас пе тог Хри ста на ол та ру. Ча со ви ко ји обе ле-
жа ва ју стра да ње нај че шће су при ка за ни Рас пе-
ћем, Про на ла же њем Ча сног кр ста или Си ла-
ском Све то га Ду ха.34

Ком по зи ци је ко је илу стру ју ча со ве у Ду-
бро вач ком мо ли тве ни ку из 1512. од го ва ра ју ка-
нон ском ре до сле ду по из бо ру ком по зи ци ја. Ко-
ри шће ни су пред ло шци бли ски кру гу сли ка ра 
Ан дре је Ман те ње, ма нир ко ји је био рас про стра-
њен у це лој, на ро чи то се вер ној Ита ли ји.35 Ком-
по зи ци је су си ме трич не, осо бе ко је при су ству ју 
до га ђа ју не у па дљи во осли ка ва ју хи је рар хи ју 
лич но сти на сли ка них у пр вом пла ну, са сна-
жним осе ћа њем за мо ну мен тал но. Укло пље не 
су у исте рас ко шне окви ре као и све дру ге стра-
не књи ге, осим на слов них.

За из глед ду бро вач ког штам па ног мо ли тве-
ни ка, пре ма знат ним ме ђу соб ним слич но сти ма, 
ве ли ки зна чај мо рао је има ти Officium be atae 
Mariae Vir gi nis, књи га ча со ва ad usum Roma
num (сл. 3), ко ју је из да вач Лу кан то нио Ђун та 
(Lucantonio Giunta) штам пао у Ве не ци ји с ве ли-
ким успе хом 1501. го ди не.36 Лу кан то нио Ђун та, 
ро ђен у Фи рен ци 1457, пре се лио се у Ве не ци ју 
1477. да би се при кљу чио по ро дич ном по слу из-
да ва штва и тр го ви не књи га ма. Из да је под сво јим 
име ном и штам пар ским зна ком, цр ве ним фи рен-
тин ским љи ља ном ме ђу сво јим ини ци ја ли ма. 
Умро је 1538. го ди не оста вив ши 406 из да ња ко ја 
су пу бли ко ва на то ком пе де сет го ди на ње го вог 
ра да. Па до ван ски ми ни ја ту ри ста Бе не де то Бор-
дон (Benedetto Bordon) био је Ђун тин нај важ нији 
умет ник, ко ји је, пре не го што се спе ци ја ли зо вао 
за др во рез, ра дио као илу ми на тор зва нич них 
до ку ме на та и књи га из да ва ча Ал да Ма ну ци ја. 
Ја ков из Стра збу ра (Strassburg) иден ти фи ко ван 
је као ре зач Ђун ти них др во ре за.37

На ра тив ност и де скрип ци ја, по ступ ци ти пич ни 
за ка сно го тич ки ли ков ни сен зи би ли тет, од ли ку ју 
сце не ка лен да ра у Мо ли тве ни ку. У њи ма се от-
кри ва ле по та и јед но став ност као од раз Бож јег 
ства ра ња и при су ства. 30

Ин те ре сан тан је на чин укла па ња сли чи ца из 
ка лен да ра у це ли ну стра ни це. При зо ри су по ста-
вље ни увек у де сни гор њи угао стра не. У ру ко-
пи сним и штам па ним мо ли тве ни ци ма, оде љак 
ко ји за у зи ма при зор из ка лен да ра ре ша ван је 
на без број на чи на. У нај ра ско шни јим, по зна тим, 
ру ко пи сним и штам па ним ча со сло ви ма сли ке 
ме се ци за у зи ма ју це лу стра ну, а у не ки ма је при-
зор ме се ца сме штен у ини ци јал. Што се ти че по-
став ке ме сеч ног при зо ра у вр ху стра не и пре ма 
са же том при сту пу укуп ној те ми, са Ду бро вач ким 
мо ли тве ни ком по ка зу је од ре ђе ну слич ност је дан, 
штам пан у Па ри зу 1500. го ди не.31 

На кон што је опи сан го ди шњи ци клус, у Мо-
ли тве ни ку на сту па ју днев не мо ли тве, рас по-
ре ђе не по ча со ви ма. Њи хов днев ни и не дељ ни 
рас по ред ко ји укуп но чи ни слу жбу, уте ме љио је 
све ти Бе не дикт из Нур си је (Nursia, 480–543). 
У Пра ви лу све тог Бе не дик та про пи са но је вре-
ме и ре до след днев них мо ли та ва у мо на шкој за-
јед ни ци. Днев не мо ли тве су по де ље не на осам 
ка нон ских ча со ва: ју тре ње пре сви та ња (02.30 
h), хва ли тел ни на сви та ње (05.00 h), пр ви час 
(06.00), тре ћи час (09.00), ше сти час (12.00), 
де ве ти час (15.00), ве чер ње у су мрак (16.30), 
и completorium (па ве че ри ца) пре ве чер њег по-
вла че ња (18.00). Ова по пу лар на ма на стир ска 
слу жба при хва ће на је ши ром ка то лич ке цр кве 
то ком сред њег ве ка.32 Сва ки час је имао ми стич-
ну ве зу са не ким до га ђа јем у жи во ту Бо го ро ди-
це и Хри ста: Хва ли тел ни је ука зи вао на по се ту 
Ма ри је Јели са ве ти, пр ви час на Ро ђе ње, тре ћи 
на По ру ку па сти ри ма, ше сти час под се ћао је на 
По кло ње ње му дра ца, де ве ти на Хри сто во об-
ре за ње, ве чер ње на Бек ство у Еги пат, comple
torium (по лу ноћ ни ца) на Ус пе ње Бо го ро ди це. 
Суп си ди јар ни или до да ти ча со ви обе ле жа ва ју 
стра да ње. Са др жи на књи ге ча со ва би ла је по-
сте пе но про ши ри ва на.33

Одељ ци из је ван ђе ља у Ча со сло ву, ко ји по-
чи њу пр вом гла вом Је ван ђе ља по Јо ва ну, би ли 
су илу стро ва ни пред ста вом стра да ња све то га. 
Ис пред По кај них пса ла ма по ста вља ла се ком-
по зи ци ја Вит са ве ји но ку па ње или Ури ји на смрт. 
Ли та ни ја Свих све тих је илу стро ва на ма лим 
ком по зи ци ја ма, умет ну тим у текст. Уз Слу жбу 
мр тви ма у ра ни је вре ме се по ста вља ла ком по-
зи ци ја Три жи ва и три мр тва, ко јој је пр во би-
ла при до да та ком по зи ци ја Бо га таш и Ла зар, да 
би је ка сни је пот пу но по ти сну ла. Мо гу се на ћи 

32 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 23, н. 67.
33 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 175.
34 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 176.
35 Milan Pelc, Ilustracije u tiskopisima Dobrićа Dobrićevićа, 

144–174.
36 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, 6.
37 Ibid, 14.
38 Ibid, 27.
39 Ibid, 15–16.
40 Студија Lilian Armstrong, Woodcuts for Liturgical Books 

Published by Lucantonio Giunta in Venice, 1499–1501, Word 
and Image I, no. Jan-June (2001), није ми била доступна.

41 Lesley Т. Stone, From chapel to chamber, на више места.
42 http://www.enotes.com/topics/st-birgitta-sweden.
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ду би не, у ко јем се по на вља исти стуб под луч-
ним сво до ви ма као на Бер нар до вој ком по зи ци ји, 
исти ка ме ни под, ан ђео и Бо го ро ди ца у истом 
по ло жа ју по ста вље ни су су прот но – ан ђео, не-
што ус прав ни ји и оде вен не у ва зду ша сту, не го 
у ду гач ку ха љи ну пре ко ко је је ту ни ка, мо жда 
ђа кон ска, при ла зи са де сне стра не (сл. 1). Ви ди 
се да је ком по зи ци ја Бла го ве сти из Ђун ти них 
из да ња пре не та и по јед но ста вље на. 

Та ко ђе, ком по зи ци ја По кло ње ње кра ље ва у 
Ђун ти ном Офич ју из 1501. го ди не (пре не та у 
Ми сал, 1508) по ка зу је слич но сти са исто и ме ном 
ком по зи ци јом у Мо ли тве ни ку из 1512. го ди не. 
У де лу мле тач ког из да ва ча при зор је по ста вљен 
у ши ро ки отво рен про стор пре се чен бли жим и да-
љим бр ди ма у ма ни ру се вер но и та ли јан ске и тран-
сал пин ске умет но сти пер спек ти ве (сл. 4). У пр вом 
пла ну је гру па гра ђе на по ста вља њем три фи гу ре 
у тро у гао. У сре ди ни је фи гу ра нај ста ри јег кра ља 
са тур ба ном на гла ви у ру ка ма, пред гру ди ма др-
жи за тво ре ну по су ду. Де сно се ди Бо го ро ди ца са 
Хри стом на кри лу, иза ње је све ти Јо сиф. Са ле ве 
стра не, кле че ћи у по гну том ста ву дру ги све ти 
краљ пру жа Бо го ро ди ци ску по це ну по су ду са 
по клоп цем. Из над ње га, гру пу за тва ра, та ко ђе 
са по кло ном у ру ци, тре ћи краљ. Још две фи гу-
ре у дру гом пла ну пред ста вља ју прат њу све тих 
кра ље ва. У Мо ли тве ни ку, ма лим пре и на ка ма је 
про стор за тво рен и пре тво рен у не ку вр сту др ве не 
ло ђе (сл. 2). Уме сто про стра них до ли на, у по за-
ди ни су ко ња ни ци из прат ње кра ље ва. Са чу ва на 
је тро у га о на град ња сли ке и сма њен број уче сни-
ка у до га ђа ју у пр вом пла ну. Ве ли ку ме ђу соб ну 
слич ност на обе ком по зи ци је по ка зу ју фи гу ре нај-
ста ри јег све тог кра ља. Про цес сим пли фи ко ва ња 
узо ра ви ди се још на ком по зи ци ја ма Ро ђе ње Хри-
сто во и Рас пе ће у оба по сма тра на мо ли тве ни ка.

За ни мљи ва је и ве за ових Ђун ти них из да-
ња и Мо ли тве ни ка ко ја се уоча ва на окви ри-
ма стра ни ца. У Ђун ти ним књи га ма по што ван 
је фран цу ски ма нир, упо тре ба окви ра criblé на 
спо ља шњем ру бу стра не. На до њем ру бу у Ђун-
ти ном Офич ју из 1501. при ка за не су гру пе ан-
ђе ла, putta, у ра зним по за ма. Ове ан ђе о ске фи-
гу ре се по ја вљу ју и на ру бо ви ма Ду бро вач ког 
мо ли тве ни ка. Де ко ра тив ни си стем упо тре бљен 
при кон ци пи ра њу из гле да по је ди нач не стра не 
Ду бро вач ког мо ли тве ни ка на ла зи се на сре ди ни 
из ме ђу ру бо ва criblé и иви ца књи ге укра ше них 

О ве ли чи ни по ду хва та овог из да ва ча све до чи 
Ђун тин Ан ти фо нар (Antifonario, 1499), нај ве ћа и 
нај гран ди о зни ја ли тур гиј ска књи га штам па на у 
XV ве ку. Из ме ђу 1495. и 1500. Ђун та је об ја вио 
пет из да ња књи ге Officium be atae Mariae Vir
gi nis, од ко јих се ни јед но не мо же, по ква ли те ту 
штам пе и илу стра ци ја, ме ри ти са из да њем ове 
књи ге из 1501. го ди не. Из да ње је има ло три на ест 
но во на ру че них ком по зи ци ја на це лој стра ни, ко је 
је за ре за ње био при пре мио Бе не де то Бор дон. Of
ficium је штам пан на ве о ма ква ли тет ном ве лу ру 
уз упо тре бу criblé иви ца на сва кој стра ни, пре-
ма фран цу ској тра ди ци ји.38 Ка сни је исте го ди не 
из дао је Missale romanum за ко ји је упо тре био 
де вет др ве них бло ко ва и criblé окви ре са из да ња 
Officium-а. У срод ном об ли ку штам пан је још 
је дан Ми сал 1507. го ди не за при пад ни ке мон те-
ка син ског ре да (Missale congregatio casinensis) 
и још је дан Missale romanum, 1508. го ди не.39 

У овом тре нут ку ни је мо гу ће ви де ти све ком-
по зи ци је оти сну те у Officium be atae Mariae Vir
gi nis, из 1501. го ди не.40 За хва љу ју ћи ис тра жи ва њу 
Ђун ти ног из да ња Missale romanum из 1508. го-
ди не, та бе лар ном пре гле ду на зи ва ком по зи ци ја 
свих на пред на ве де них Ђун ти них ли тур гиј ских 
књи га као и не ко ли ким ре про дук ци ја ма, мо гу-
ће је са гле да ти, де ли мич но, по кла па ња из ме ђу 
ком по зи ци ја из Ђун ти ног Officium be atae Mariae 
Vir gi nis, из 1501, од но сно из Ђун ти ног из да ња 
Missale romanum из 1508. и оних у Мо ли тве ни ку 
из 1512. го ди не. Од укуп но два на ест ком по зи ци-
ја ко је укра ша ва ју Офи чиј ду бро вач ког Мо ли
тве ни ка из 1512, го ди не, је да на ест се те мат ски 
по кла па ју са ком по зи ци ја ма ко је су штам па не у 
Ђун ти ном Офич ју 1501. го ди не. 

Ком по зи ци ја Бла го ве сти ко ју је за ре за ње 
при пре мио Бор дон и ко ја је штам па на у Офич-
ју (1501), Ми са ли ма 1501, 1507, и 1508, а 1503. 
го ди не укра ша ва ла је и Де ла (Opuscula) све тог 
Бер нар да из Клер воа (Clairvaux), осни ва ча ци-
стер цит ског ре да.41 Ова мно го пу та по но вље на 
ком по зи ци ја пред ста вља Бо го ро ди цу под сво до-
ви ма цр кве, у про сто ру ко ји је по сре ди ни од ре-
ђен јед ним сту бом ко ји при др жа ва сво до ве. Она 
кле чи на кле ца лу, пре ки ну та у чи та њу мо ли тве-
ни ка отво ре ног пред њом. Ан ђео при ла зи са ле ве 
стра не но се ћи гран чи цу љи ља на у јед ној, у ге сту 
бла го сло ва дру гом ру ком. Фи но ћа ре збе уоча ва 
се на на бо ри ма тка ни не ко ја ла ко и ле пр ша во 
пра ти кре та ње ан ђе ла. У по за ди ни се ви ди бо га то 
раз у ђен про стор цр кве и за тво ре на вра та. Ка ме не 
пло че на по ду по ја ча ва ју пер спек тив ни при каз 
(сл. 3). У Ду бро вач ком мо ли тве ни ку ком по зи-
ци ја је слич на, по ста вље на обр ну то. У про сто ру, 
слич ном ма да јед но став ни јем и ма ње из ра же не 

43 Alfred William Pollard, Early Illustrated Books, 112.
44 http://www.britannica.com/topic/flagellation.
45 Mario Roques, Deux livres d’heures du XVIe siècle en 
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сти ла и по бо жну по слу шност ауто ра пре ма при-
мље ној ре чи Бо жи јој. Књи ге хро но ло шки пра те 
жи вот ове све те и ми стич на ис ку ства ко ја сти че 
ви зи ја ма од ко јих су не ке мо рал не при ро де, о раз-
ло зи ма за зло и пат њу, ме ди ти ра о по ли тич ким 
те ма ма и пи та њи ма, а ње на ви зи ја цр кве у Ри му 
је кри ти ка ло ших по ја ва у Цр кви. По ја ва ње них 
мо ли та ва и др во рез све те Бри ги те не ука зу је на 
по себ ну по пу лар ност швед ске све ти це на Бал-
ка ну. Мо ли тве све те Бри ги те ко је јој је у ви зи ји 
из го во рио сам Хри стос су до ста ши ро ко ди стри-
бу и ра не у ка сном сред њем ве ку и, пре ве де не на 
раз ли чи те је зи ке, ре дов но укљу чи ва не у књи гу 
ча со ва и дру гу мо ли тве ну ли те ра ту ру. Од ра жа-
ва ју по зно сред њо ве ков ну тра ди ци ју ме ди та ци је 
о Хри сто вој стра сти, и струк ту ри ра не су око се-
дам по след њих Хри сто вих ре чи. Из вор на ла зе у 
Пи сму, па три сти ци, као и тра ди ци ји обо жа ва ња 
Хри сто вих ра на.42

Др во рез при ка зу је све ту Бри ги ту ка ко врши 
по ко ру у тре нут ку нај о штри је аске зе (сл. 5). Све-
та, оде ве на у раз де ра но мо на шко оде ло, кле чи 
пред ма лим ол та ром на ко јем се на ла зи Рас пе ће, 
за ма ху ју ћи па ли цом на ко јој се на ла зи ви ше би-
че ва. Ис под ха би та се ви де де ло ви тор за на ру-
же ни ра на ма. Сце на се од ви ја у ка пе ли или со би 
ко ју осве тља ва ју два ма ју шна про зо ра и ста кле но 
кан ди ло. Ком по зи ци ја има укра сни оквир са ста-
вљен од јед но став них ге о ме триј ских об ли ка. Кон-
цеп ци ја ком по зи ци је, там на по за ди на и укра сни 
оквир по ти чу из фи рен тин ске тра ди ци је. При каз 
све те Бри ги те, про стор, еле мен ти ен те ри је ра и 
по за на ли ку ју на слич ну пред ста ву Са во на ро-
ле (Girolamo Savonarola) у ње го вом Трак та ту 
(Trattato circa il reggimento е governo della città 
di Firenze), штам па ном 1495. го ди не (сл. 6).43 При-
ме на са мо би че ва ња, ма да за бра ње на од лу ком па-
пе Кле мен та VI, 1349, и на са бо ру у Кон стан ци 
(Constance, 1414–1418) и да ље је пре по ру чи ва на 
вер ни ци ма44 и ис тра жи ва ње ове по ја ве мо гло би 
да олак ша тра га ње за по ре клом ове ком по зи ци-
је. Ипак, у из да њу из 1571. го ди не овај др во рез 
за ме њен је но вим, дис крет ни јим, у ко јем је при-
ка за на све та ка ко мо ли тве но кле чи са упа ље-
ном ба кљом у ру ка ма, пред Рас пе ћем сме ште ним 
у отво рен про стор на чи јем се кра ју, у по за ди-
ни на ла зи ка стел или ма на стир. Ноћ ни при зор 
осве тљен је мно го број ним круп ним зве зда ма.45 

биљ ним и дру гим при год ним мо ти ви ма. Се ћа ње 
на ру бо ве criblé у Ду бро вач ком мо ли тве ни ку чу-
ва ју вер ти кал но на ни за не по је ди нач не фи гу ре 
или па ро ви под сво до ви ма. Putto ко ји ја ше пти цу, 
ла бу да или гу ску исти је у Ђун ти ним из да њи ма 
и у Мо ли тве ни ку. При ла го ђа ва ње раз ви је ни-
јег узо ра огра ни че ни јим мо гућ но сти ма оп шти 
је ути сак о гра фич ком укра су ове књи ге. Осим 
на ве де них слич но сти, уоча ва ју се го то во иден-
тич ни биљ ни ор на мен ти у гор њим уским и уну-
тра шњим уским ле тви ца ма (сл. 8).

Ве за при ме ће на из ме ђу Ђун ти ног Офич ја из 
1501. и Ду бро вач ког мо ли тве ни ка из 1512. го-
ди не је зна чај на за по зна ва ње умет но сти ра не 
штам пе и по слов них ве за ко је су Ду бров ча ни 
ус по ста вља ли у Ве не ци ји. Тре ба под ву ћи да је 
по ро ди ца Ђун та у то вре ме би ла јед на од во де-
ћих у штам пар ском по слу и да слич ност ко ја се 
опа жа у на ве де ним спо ме ни ци ма, као и по да ци 
по зна ти из пи са них из во ра, го во ре о до брим ве-
за ма ко је је имао Ми ца ло вић у Ита ли ји, као и 
о ње го вом уку су и же љи да Ду бров ни ку и ко-
ло ни ја ма Ду бров ча на по чи та вом Бал кан ском 
по лу о стр ву по ну ди књи ге ко је су штам па не и 
укра ше не по по след њој мо ди.

Мо ли тве све те Бри ги те су при до да те уз Офи-
чиј бла же не Бо го ро ди це пре ма из бо ру из да ва ча, 
ко ји је сва ка ко имао у ви ду же ље по тро ша ча. 
Све та Бри ги та је би ла ути цај на фи гу ра у ре ли-
ги о зном и по ли тич ком жи во ту Евро пе у XIV ве-
ку, оства рив ши из ми ре ње Цр кве и се ку лар них 
сна га. Све та Бри ги та је ро ђе на у Швед ској око 
1303. го ди не у по ро ди ци круп не ари сто кра ти-
је, 1316. уда та и ро ди ла осмо ро де це, од ко јих 
је јед на кћи по то ња све та Ка та ри на Швед ска. 
Об у до ве ла 1344, од лу чи ла је да оста так жи во та 
по све ти Бо гу. По ву кла се у ци стер цит ски ма-
на стир у Ал ва стри (Alvastra) а 1349. оти шла је 
у Рим, да по мог не у ши ре њу Бож јег име на и да 
по мог не по вра так Пап ства из Ави њо на (Avignon) 
у сво је се ди ште у Ри му. Та ко ђе, по сре до ва ла је 
при окон ча њу су ко ба ме ђу кра ље ви ма Фран цу-
ске и Ен гле ске, по зна тог по име ну Сто го ди шњи 
рат. Осно ва ла је мо на шки ред у част Бо го ро ди-
це (Bridgettines) и до бро твор не уста но ве (Ordo 
Sancti Salvatoris). Умр ла је на кон по врат ка са 
хо до ча шћа у Све ту зе мљу 1373. Ка но ни зо ва на је 
1391, а од 1396. го ди не је по кро ви тељ ка Швед ске. 

Књи жев на де ла све те Бри ги те са сто је се 
од мно гих из да ња и пре во да ње них От кро ве ња 
(Revelationes) у осам књи га (по след ња је до да та 
пост хум но). От кро ве ња са др же опи се око се дам 
сто ти на ре ли ги о зних ви зи ја (нај ви ше Хри ста и 
Бо го ро ди це, као и Јо ва на Кр сти те ља, Бо га Оца, 
ан ђе ла). Ње ни спи си од ра жа ва ју јед но став ност 

Kecskemét and of the Virgin with the Crucifixion in the National 
Museum in Belgrade, Apulum 51, Alba Iulia 2014, 187–196.

46 Dejan Medaković, Die venezianische Graphik des späten 
15. Jahrhunderts und deren Nachhall im serbischen Buchdruck, 
Südost-Forschungen 17 (Berlin 1958), 109; Dejan Medaković, 
Stari srpski drvorez, Beograd 1964, VI; С. Мандић, Још три 
плоче старог дрвореза, Зограф 3 (Београд 1969) 61.

47 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111.
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Ок то бра 1473. го ди не аген ти (procuratores) 
Ива на (Johann) Прип чи но ви ћа, Рат ко Ву ко са-
лић и Ђу рађ Прип чи но вић, по ди гли су ту жбу 
због на па да ко ји су Вла си Пи ла тов ци, од ко јих 
су не ки име но ва ни, учи ни ли на Ива на Прип-
чи но ви ћа.54 Ин те ре сант но је да се је дан од ту-
же них пре зи ва Ву ко са лић, па ни је ис кљу че но 
да је и Рат ко Ву ко са лић био при пад ник ка ту на 
Пи ла то ва ца, чи ји су при пад ни ци на се ља ва ли 
крај око Би ле ће где је Жив ко Прип чи но вић био 
ус по ста вио мно ге по слов не ве зе.55

За бе ле же но је ка ко Рат ко, ко ји је као Жи ва нов 
„емин“ про да вао ње го во оло во, ни је пла тио дуг од 
3000 ду ка та. Због то га је сул тан по слао ча у ша у 
Ду бров ник са зах те вом да се про да Рат ко ва имо-
ви на и пре да ча у шу. Ка ко су се ка сни је од ви ја ли 
до га ђа ји ни је мо гу ће тач но утвр ди ти, јер не до ста ју 
за пи сни ци од лу ка Ве ћа умо ље них у пе ри о ду од 
ок то бра 1478. го ди не, па све до ју ла 1481. го ди не.56 
Ови су до га ђа ји ве ро ват но по ве за ни са кри зом 
Прип чи но ви ће вих по сло ва, ко ја је тих го ди на 
до жи ве ла вр ху нац, јер су Жи ва но ва ду го ва ња 
као за куп ца ца ри на пре ма Пор ти из но си ла ви ше 
од 11000 ду ка та. Рат ко је сва ка ко пре ва зи шао 
про бле ме јер се ње го во име, ка ко је ре че но, по ја-
вљу је у ар хив ским књи га ма то ком це ле на ред не 
де це ни је, док је Жи ван Прип чи но вић за јед но са 

Офи чиј бла же не Бо го ро ди це штам пан у Ду-
бров ни ку 1512. и 1571. го ди не је у пот пу но сти 
ре не сан сна књи га по сво јој ли ков ној опре ми. Уз 
еле мен те ре не сан се ко ји се са мо спо ра дич но и 
у де та љу по ја вљу ју у срп ској књи жној умет но-
сти, као што је то слу чај са ин ку на бу ла ма штам-
па ри је на Це ти њу, ова је књи га је ди ни пот пун 
при мер овог сти ла упо тре бље ног у књи зи штам-
па ној ћи ри ли цом. Ма да су уоче ни по ступ ци по-
јед но ста вљи ва ња бо га ти јег пред ло шка, књи га 
по ка зу је ве шти ну и до бар укус у об ли ко ва њу 
гра фич ких ре ше ња. Ни је дан при ме рак ко ји је 
ве ро ват но до нет in partibus Serviae ни је до че као 
на ше до ба и ути сак је да ова при влач на књи га 
ни је ни ка ко ути ца ла на не ку од срп ских књи-
га или штам па них ли сто ва са чу ва них до да нас. 
Из у зе так чи ни јед на штам па на ико на из се ла 
Со гељ ко ју је при ме тио Де јан Ме да ко вић (сл. 7). 
Лист на ко јем је оти сну та ико на по де љен је са 
три ус прав не пре плет не тра ке. Хо ри зон тал но су 
оти сну та по два укра са на вр ху и дну стра ни це 
и два по сре ди ни, де ле ћи лист на че ти ри де ла. 
При ка за на су че ти ри по пр сја: Хри стос Пан то-
кра тор, Бо го ро ди ца са де те том, све ти Пе тар и 
све ти Па вле. Во до рав но по ста вље ни „ор на мен ти 
на че тво ро дел ној др во ре зној ико ни из Со ге ља 
на ста ли су ди рект ним ко пи ра њем ре не сан сних 
окви ра у ћи рил ском Мо ли тве ни ку Ду бров ча ни-
на Фра ње Рат ко ви ћа Ми ца ло ви ћа, штам па ном 
1512. го ди не у Ве не ци ји.“46

Ка ко на по ми ње Ми ха и ло Ди нић, „не ма мо за 
са да ни јед ног по да тка ко ји би нам об ја снио за што 
се Фран че ско Рат ко вић у ко ло фо ни ма на зи ва 
ме штар“.47 Јед ном при ли ком он је за бе ле жен као 
Franciscus Ratchi Mizalovich sensalis (овла шће ни 
по сред ник).48 Пре ма јед ном ар хив ском по дат ку из 
1502. зна се да је био оже њен Ли њу шом, ћер ком 
чу ве ног ре не сан сног ме да ље ра и зла та ра Па вла 
Ан то је ви ћа, ко ји је у Ита ли ји био по знат као Pa
olo Raguseo.49 Око 1520. по ми ње се Giovani de 
Ratcho Librarouich, сва ка ко брат Фран че сков. 
Ово пре зи ме ука зи ва ло би на то да се по ро ди ца 
ба ви ла књи жар ством.50 

Ње гов отац, Рат ко Ву ко са лић зван Ми ца-
ло вић (Ratscho Vuchossalich detto Mizalouich), 
по ми ње се у ду бро вач ким ар хив ским књи га ма 
од 1485. до 1491. го ди не.51 О Рат ку Ву ко са ли ћу 
има и дру гих по да та ка. По ми ње се ме ђу тр гов-
ци ма ина че по зна тим по ве за ма с Тур ци ма, а ко-
ји су се ба ви ли от ку пљи ва њем ро бља од Ту ра ка, 
као што су Ја ков Бу нић, Жи ван Прип чи но вић, 
Иван Сир че вић.52 Већ 1470. уче ству је у раз ме ни 
за ро бље ни ка у јед ном слу ча ју као пу но мо ће-
ник по зна тог тр гов ца Жи ва на Прип чи но ви ћа,53 
уз ко га ће би ти и на ред них не ко ли ко го ди на. 

48 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111, н. 6: 
Deb. Not. 72 (1516–1518), fol. 202.

49 Дејан Медаковић, Графика српских штампаних књи
га XV–XVII века, Београд 1958, 61, са литературом о Павлу 
Анто јевићу.

50 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111, н. 7: 
Test. Not. 33 (1519–1524) fol. 73.

51 Михаило Динић, Три документа о Офичју, 111, н. 5: 
Lamenta de foris 54 (1491), fol. 117; Div. Canc. 84 (1485–1486), 
fol. 140’, 166’: Ratchus Vuchossalich dictus Mizalouich, видети: 
Div. Canc. 85 (1486–1487), fol. 54; Div. Canc. 86 (1487–1489), 
fol. 145’.

52 Ignacij Voje, Ekonomske veze između Dubrovnika i Dal
ma cije u XV stoljeću, Radovi 10, Institut za Hrvatsku povijest, 
(Za greb 1977), 388.

53 Иван Божић, Дубровник и Турска у XIV и XV веку, 
Београд, 1952, 335; Muamer Hodžić, Iz života jednog du bro va
čkog trgovca i „diplomate” u Bosni: Živan Pripčinović (?–1479), 
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ta nja, 2l/ 108 (2012), 58.

54 Esad Kurtović, Vlasi Pilatovci, Travaux, t. 3 (histoire, 
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humaines de Sarajevo, Sarajevo 2014, 307: (09. 10. 1473), DAD, 
Lam. de for., sv. XLIII, f. 266v.

55 Bogumil Hrabak, О hercegovačkim vlaškim katunima 
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ре ше ња при ме ње на да би се ру ко пи сна тра ди ци ја 
при ла го ди ла но вом ме ди ју и пре ла зак на ма њи 
штам пар ски фор мат го во ре да су на Бал ка ну 
љу ди би ли про же ти ду хом но вог до ба. Др во ре зне 
пло че, ви ње те, ле тви це и сло ва за ко је се по вре-
ме но уочи да су из јед не штам па ри је пре шле у 
дру гу го во ри о њи хо вој вред но сти као ре сур су 
за но ви рад и о ве за ма ме ђу штам па ри ма ко је су 
се одр жа ва ле то ком ви ше де це ни ја.

си ном био у Ду бров ни ку по гу бљен 1479. го ди не, 
не са мо због не ли квид но сти већ и због дру гих 
не при ли ка ко је је ство рио Ре пу бли ци.57

По ја ва Рат ко ви ће вог Мо ли тве ни ка као де-
ла штам пар ске ве шти не де ли суд би ну слич-
них по ду хва та на Бал ка ну. Ма да је рет ко ко ји 
штам пар ски по ду хват пру жио ви ше од два до 
три из да ња, сва ко се по ја ви ло на вид ној и знат-
ној сте пе ни ци ве шти не. Осе ћај ме ре и гра фич ка 
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