КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ
CRITICS AND REVIEWS

Зоран Ракић

Минхенски српски псалтир и
његова београдска копија
Поводом поклона фототипског издања
Минхенског српског псалтира Музеју у Смедереву1

У

Баварској државној библиотеци у Минхену чува се, поред осталих драгоцених словенских рукописа, познати Српски псалтир,
који је преписан и минијатурама украшен током последње четвртине
XIV века, највероватније око 1390. године (водени знакови на папиру
на коме је исписан упућују на време између 1350. и 1395. године). Није
познат поручилац рукописа као ни скрипторијум у коме је Псалтир
исписан и украшен. Сва је прилика да је настао у Моравској Србији
(мада постоји и претпоставка да је настао у јужним областима, у околини Скопља), можда по налогу кнеза Лазара или његовог сина Стефана. Поуздано је, међутим, да се једно време налазио у дворској библиотеци деспота Ђурђа Бранковића у Смедереву, о чему је сачуван запис
у књизи. Псалтир је потом пренесен у Срем. То је вероватно учинио
деспот Стефан Слепи, последњи владар у Смедереву, а његов син Јован поклонио га је манастиру Прибина Глава. У том манастиру 1627.
године овај богато украшен псалтир пронашао је патријарх Пајсије,
познат и као књижевник и велики љубитељ књига. Задивљен лепотом
његове илуминације, али и забринут због оштећења повеза, наложио
је да се кодекс пренесе у суседни Врдник, а потом вероватно у Пећ. Ту,
у средишту Патријаршије, рукопис је 1630. преповезао, а претходно је
наложио да се прекопира читав Псалтир, укључујући и његов сликани
украс, који је чинило око 150 минијатура. Тај сложени посао трајао је
пуне три године, након чега је 1630. оригинал враћен у манастир из
кога је позајмљен.
О том опсежном подухвату остављена је забелешка у предлошку:
Ову свету и душеспасну књигу звану Чатовник, са сликама, нађох ја,
смерни архиепископ Пајсеј, у Горњем Срему у ћелији Прибиној Глави,
1 Текст предавања које је аутор одржао 22. јануара 2014. године у Музеју у Смедереву.
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храму Светих сила бесплотних. И узех је извода ради. И много метежа
тада беше због ове књиге, па је сами донеше у село Врдник проигуман
кир Теодор и игуман Силвестар. И беше се веома распала и преповезах
је и покрпих љубави ради. Тада је била 1626/27 (7135) година када је узех.
А повезах је године 1630 (7138). И тада је послах опет где је била раније...
О томе како је Псалтир доспео у Баварску и каква је била његова
даља судбина, податке доносе два записа на латинском на првој страни рукописа. Из њих се дознаје да га је један интендантски пуковник
немачке војске, Волфганг Хенрик Гемел де Флишбах, који се у Срему
нашао 1688. године после разбијања турске опсаде Беча, приметио и,
несумњиво, задивљен лепотом његовог сликаног украса, отео из манастира Прибина Глава. Почетком јануара следеће године књигу је поклонио манастиру Готесцел у Баварској. Одатле 1782. Псалтир прелази
у Регензбург, у манастир Светог Емерама, а 1810. у Краљевску баварску
библиотеку у Минхену, где се и данас налази (Cod. slav. 4). Књига је
димензија 28 x 19,5 см, садржи 228 листова, а повезана је у оригиналне
корице из 1630. године, сачињене од дашчица пресвучених тамносмеђом кожом украшеном орнаментима у слепом тиску.
За разлику од Минхенског српског псалтира, који је изузетно добро
очуван, а пре неколико деценија и детаљно рестаурисан, његова копија, која је у науци добила име Београдски псалтир, према граду у чијој
се Народној библиотеци чувала, имала је трагичну судбину: заједно с
библиотеком у којој се налазила, она је изгорела у немачком бомбардовању Београда 6. априла 1941. године.
Обухватајући сто педесет један псалам, што у виду молитвених
обраћања и похвала упућених Господу садрже стихове највише поетске вредности, потом оде преузете из Старог и Новог завета и, у појединим редакцијама, неке друге текстуалне додатке, попут Богородичиног акатиста, псалтир је био омиљена књига средњовековља. Таква
популарност псалтира била је, пре свега, заснована на пророчком
карактеру његовог текста, у којем су хришћанске егзегете налазиле
мноштво Христових и Богородичиних праобраза као и префигурација
различитих новозаветних збивања. С временом су се образовала два
вида те књиге – мали псалтир, који, поред псалама, девет библијских
песама и полијелејних псалама, садржи и неке краће текстове, и псалтир са последовањем, у чији је састав улазио и избор из других богослужбених књига.
На значај који је псалтир имао у средњем веку указује и чињеница да је био једна од највише преписиваних књига, као и то што је
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сразмерно често био украшаван минијатурама. Такви примерци, са
богатијим сликаним украсом, илустровани су на различите начине.
Некад је истицана историјска основа тог састава, па су представљани цар Давид и главни догађаји из његовог живота, али и повести о
другим старозаветним личностима и пророцима везаним за придодате песме и молитве. С друге стране, наглашаван је префигуративни
смисао псалама, а протагонисти и збивања у њима довођени су у везу
с новозаветним личностима и догађајима. Најзад, та два система илустровања могла су и да се обједине. Свакој од три наведене редакције
илустрованих псалтира одговарао је и посебан однос између минијатуре и текста.
Код прве редакције, призоре из историје о Давиду и другим старозаветним личностима сликари су представљали на минијатурама
преко читаве стране. Тако осликани листови претходе тексту на који
се односе. Пошто су најстарији рукописи у којима је примењен тај декоративни систем били веома раскошно опремљени, читава редакција
добила је назив аристократска. Уколико би се определили за другу
редакцију, где је преко илустрација требало исказати префигуративни
смисао псалама и протумачити старозаветне слике у духу новозаветних представа, минијатуристи би прибегавали различитим сижеима
чији су највећи део чиниле новозаветне сцене. По правилу, такве минијатуре нису биле великог формата а сликане су на маргинама. Комбинована верзија садржавала је старозаветне и јеванђеоске композиције изведене на минијатурама неједнаких димензија, рађеним преко
читавих листова, на засебним пољима или унутар текстуалног блока.
Српски псалтир из Минхена и његова копија по саставу су псалтири с последовањем, а на основу система илустровања припадају трећој, комбинованој редакцији. Таква својства одредила су садржај, карактер и распоред њихових минијатура. Тексту псалама у оба кодекса
претходе симболички састави о смрти и пролазности живота и увод
у Давидов циклус, а следе оде, Парабола о добром Самарјанину и Богородичин акатист. Минхенски примерак на крају садржи и тропаре
воскресне по непорочних, илустроване са шест минијатура (у београдском рукопису тог додатка нема, а он се од извода разликовао и по
томе што је по саставу био псалтир с коментаром).
Минијатуре оба кодекса могу се према садржају сврстати у четири
основне групе. Најчешће су илустровани старозаветни догађаји, посебно они који се односе на Давида. Представе које псалтир тумаче
преко сижеа из побожне, научне и црквене књижевности образују
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другу скупину, а оне које то чине новозаветним сценама трећу. Засебној целини припадају илустрације црквених песама. Међу њима,
најзначајније су композиције из циклуса Богородичиног акатиста.
Однос слике и текста прилично је неуједначен и у изворнику и у његовој реплици. Тако поједини псалми уопште нису илустровани, док су
други протумачени једном сценом или с неколико њих. Нарочито су
детаљно илустровани завршни псалми, готово стих по стих, па у том
делу рукописа слика доминира над текстом. Минијатуре су најчешће
сликане на целој страни, неке су смештене једна испод друге, а има
и оних које су, захваљујући малим размерама, укомпоноване у текст.
Упркос различитом односу према тексту и неједнаким димензијама,
минијатуре су крајње смишљено распоређене како би што прецизније
истакле симфонију Старог и Новог завета. Да би се слике и њихове
поруке учиниле јаснијим, уз њих су исписане легенде.
Српски псалтир из Минхена је свакако најраскошније украшена
српска књига из времена државне самосталности и један од најзначајнијих споменика српске уметности из друге половине XIV века. То је
и једини сачувани српски рукопис у коме су многобројне минијатуре
замишљене тако да буду директна илустрација или тумачење текста.
Штавише, својим изузетним уметничким вредностима минијатуре су
достигле поетске вредности стихова Псалтира и Акатиста и, уместо да буду у њиховој функцији, постале самостално уметничко дело.
Више од сто педесет минијатура (154) којима је илустрован текст, али и
тумачен његов дубљи, теолошки смисао, радило је неколико мајстора,
а они су, упркос особеностима у сликарском рукопису, остварили уједначен стилски израз. Одликују га префињен избор боја – преовлађују
црвена, плава, плавосива, љубичаста, зелена и окер – и обиље позлате,
синтетичност облика и довршеност сцена, сложена и жива композициона решења, наглашени волумен и смели ставови и покрети фигура, разноликост у одбиру архитектонских и пејзажних кулиса, али и,
у оквиру овог стилског јединства, испољена извесна индивидуална
својства бар двојице водећих мајстора. Онај бољи, био је ближи класицистичким идеалима, па је у своје уравнотежене и прегледне композиције уносио снажне фигуре истакнутих, фино моделованих волумена,
племенитих пропорција и суздржаних гестова, као и елементе хеленистичке архитектуре и пејзажа. Био је склон и стишаној колористичкој
гами, у којој су преовладавали сивоплави тонови оплемењени златом.
Други сликар, динамичнији и експресивнији у изразу, остварио је покренуте и драматичне композиције, засноване на оштријем сучеља-
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вању светлог и тамног и на нешто сведенијем пластицитету. Његове
су фигуре ситније, немирних покрета, а унутар призора најчешће су
распоређене по вертикали. Уз учешће још неколико мање изразитих
мајстора, минијатуре овог Псалтира одражавале су сву ону стилску
разноврсност која је у српској уметности владала у периоду непосредно пред стварање моравског сликарства. Најближе стилске паралеле
налазе се у сликарству насталом у јужним областима некадашњег Душановог царства – у Матејићу, Марковом манастиру и Андреашу код
Скопља – али извесни поетични детаљи у тематици и сликарском поступку указују и на елементе раног моравског сликарства.
Најзад, карактеристичне су и опширне легенде које прате минијатуре Минхенског псалтира. Оне се неретко језички разликују од главног текста, пошто садрже елементе народног говора, па се основано
претпоставља да су их исписивали сами сликари.
Мада је примерак Београдског псалтира уништен, подаци о изгледу
минијатура које су га украшавале нису у целости изгубљени. Заслуга за
то, истина на посредан начин, припала је славном бечком историчару
уметности Јозефу Штриговском, који је 1906. објавио монографију о
богато илустрованом српском псалтиру из XIV века, чуваном тада у
Дворској библиотеци у Минхену. Радећи на том рукопису, Штриговски је као извор за реконструкцију првобитног изгледа оштећених или
несталих минијатура користио његову копију из XVII столећа, коју је
позајмио из Народне библиотеке у Београду. Та околност пружила му
је могућност да делимично опише илустрације београдског примерка и да објави тридесет седам њихових снимака. Подухват Штриговског био је од далекосежног значаја: оновременој европској научној
јавности открио је занимљиву чињеницу да је поред оригинала једног
рукописа из XIV века постојала и његова готово три столећа млађа копија, док је каснијим истраживачима Београдског псалтира завештао
грађу од највеће важности. Светозар Радојчић је том низу прикључио
још три снимка, а о самим минијатурама оставио је неколико надахнутих пасуса. Најзад, на основу до тада објављене докумантације, Мара
Харисијадис, а потом и писац ових редова су у студијама посвећеним
Београдском псалтиру реконструисали сложени сликани програм тог
рукописа, а делимично и натписе који су га пратили.
Захваљујући поменутим радовима, могу се донети извесни закључци о иконографским и стилским особинама једног дела минијатура Београдског псалтира – њиховој композицији, цртежу, сликарској обради и, сасвим уопштено, о колориту, који је у описима
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Штриговског поменут сумарно и само онда када се разликовао од
оног у оригиналу. Поред тога, сачуване фотографије и кратки описи
минијатура из 1627–1630. године садрже драгоцене податке о уметничким схватањима аутора тих илустрација као и о њиховом односу
према старијем предлошку.
Сликани украс Београдског псалтира представља најзначајнији подухват српског минијатурног сликарства из времена турске владавине.
Мада је Београдски псалтир настао као копија знаменитог минхенског
Српског псалтира, одавно је утврђено да његове илустрације нису истоветне с предлошком – оне показују другачији колорит и сликарски
поступак у односу на предложак, изведене су сасвим у духу уметности
XVII века, а не подударају се у потпуности с оригиналом ни у погледу
иконографских решења. Наиме, код већине минијатура композиција
је у извесној мери поједностављена, схематизована и сведена на мањи
број учесника. У неким случајевима, посебно када су наилазили на минијатуре са истрвеном бојом, па нису могли да се ослоне на изворник,
кописти су, понекад и не разумевајући прави смисао представе, изналазили решења у складу са својим знањима и иконографским схемама
епохе и средине у којој су образовани.
Суочени с високим узорима Псалтира из времена државне самосталности, сликари из прве половине XVII века нису ни покушавали да
дословно опонашају стил уметности од које их је делило више од два
и по столећа, нити су, уосталом, за то били кадри. У складу са својим
схватањем односа изворника и његове реплике, који се по много чему
разликовао од данашњег поимања таквих релација, они су се ограничили само на копирање основне композиционе схеме сваке минијатуре, разуме се уз неминовна поједностављења. Минијатуре које су у
оригиналу биле оштећене, па нису пружале довољно података о првобитном изгледу, они су доносили у сагласју са својим сликарским
и иконографским знањима, док су у избору боја, судећи по подацима
које доноси Штриговски, давали себи највише слободе.
Финоћа обраде, деликатан колорит, испод кога је просијавало злато,
особен импресионистички сликарски поступак, довршеност облика и
богатство детаља на минијатурама оригинала били су у копији замењени сликарским поступком особеним за прве деценије XVII столећа. Већ
на први поглед, на тим минијатурама све изгледа сувље, тврђе, упрошћеније, као да је лишено пуноће и стопљености сликарске форме. Такође, све изгледа мање убедљиво, пошто су племенити облици старе
уметности опонашани више механички него с истинским разумевањем.
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Међутим, када се минијатуре Београдског псалтира упореде са дометима у уметности епохе којој припадају, а нарочито с тадашњим минијатурним сликарством, утисак о њиховим својствима битно се мења.
По својим уметничким особеностима оне се могу убројити међу боља
остварења тог раздобља. Брижљивијом анализом открива се да су их
сликала најмање двојица мајстора сличних сликарских схватања и дубоко привржена стилу оновремене уметности, те се лако могу довести
у везу с токовима сликарства Пајсијевог доба.
Уколико се минијатуре Београдског псалтира упореде с другим
хронолошки блиским остварењима, уочава се да оне показују највише сличности с фрескама у средњем и западном травеју цркве Светих
апостола у Пећи, које је по налогу патријарха Пајсија 1633–1634. године извела једна група путујућих зографа. У још већој мери сродне су
са две велике, раскошно опремљене житијне иконе – Светог Ђорђа и
Светог Јована Претече – остварењима истих, именом непознатих мајстора, које се такође чувају у ризници манастира Пећке патријаршије.
Могло би се стога помишљати да је управо успешно обављен опсежан
рад на копирању минијатура у Псалтиру из 1627–30. навео патријарха
Пајсија да после само неколико година истој скупини сликара повери
израду две свечане житијне иконе и обнову фресака у тако угледном
храму какви су били Свети апостоли у Пећи.
Минијатуре Минхенског српског псалтира, a делимично и његове
копије из XVII века, рано су скренуле пажњу историчара уметности.
Пре више од једног столећа, 1906. године, Јозеф Штриговски је о њима
објавио за оно време узорну монографију, која је поред расправног
дела, брижљивог описа свих минијатура и њихових репродукција садржала и учену филолошку студију из пера Ватрослава Јагића. Благодарећи том издању сликани украс Српског псалтира из Минхена уведен је на велика врата у европску науку.
Седам деценија касније, приступило се, након дугих припрема,
и критичком публиковању Минхенског псалтира. То издање, објављено између 1978. и 1983. године, садржи два тома – фототипско
издање рукописа, у коме су све странице с минијатурама репродуковане у боји, и засебну књигу са студијама о историји кодекса,
иконографији и стилу његових минијатура, записима који их прате
и о односу слике и речи, чији су аутори најугледнији оновремени
европски стручњаци С. Дифрен, С. Радојчић, Р. Штихел, И. Шевченко и Х. Белтинг. Управо је то драгоцено и ретко издање, до данас
непревазиђено међу научним прилозима о Минхенском псалтиру,
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