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Miscellanea

Nata{a Kav~i~, Ljubljana
INICIALNI OKRAS LISTIN 
PRVE POLOVICE 15. STOLETJA  
IZ ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
S POSEBNIM OZIROM NA LISTINE 
CELJSKIH GROFOV1

V listinskem gradivu od poznega 14. stoletja (v rokopisih 
stoletje prej) najdemo posebno oblikovane, dekorativne Ërke, ki so ka-
ligrafsko zaznamovane in vËasih pisane s posebej široko rezano trstiko. 
To so kadelne iniciale2 (sl. 1), ki nastopajo v treh tipih: t. i. Ërni, vmesni 
in votli tip.3 Za kadele je znaËilno, da je Ërkovno telo sestavljeno iz 
paralelno potekajoËih linij (med vzporednima linijama je lahko rdeËe 
polnilo4), ki se pogosto prekriæajo.5 ZnaËilnost kadel je tudi prehajanje 
med debelejšimi in lasno tankimi potezami, kar je posledica pisanja 

1  Podlaga za Ëlanek je del diplomske naloge z naslovom Inicialni okras li-
stinskega gradiva 1. polovice 15. stoletja iz Arhiva Republike Slovenije (Fi-
lozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Ljubljana 2008). 
Pri obravnavi listin sem se omejila zgolj na iniciale, ki krasijo zaËetke li-
stin posameznih izstaviteljev, druge zunanje in notranje znaËilnosti listin, 
kot jih prouËuje diplomatika, pa sem pustila ob strani. Delo sem opravila 
v Arhivu Republike Slovenije, kjer sem imela na razpolago listinsko gra-
divo prve polovice 15. stoletja. Za to uslugo se posebej zahvaljujem nek-
danjemu direktorju Arhiva, dr. Matevæu Koširju, Petru Strnadu in Pavlu 
MikliËu (oba Arhiv Republike Slovenije) ter svoji mentorici, red. prof. ddr. 
Nataši Golob za vso pomoË. Diplomska naloga je nastala v okviru njenega 
seminarja Umetnost srednjega veka v Zahodni Evropi.
2  Francoski avtorji za kadelne iniciale uporabljajo termin cadeaux, angle-
ški pa jih imenujejo cadels. 
3  Nataša Golob, Kadelne iniciale v dveh volumnih franËiškanskega gradu-
ala, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. XXXVIII, 2002, pp. 152−183; 
za votle iniciale gl. Alois HaidinGer, Drei Determinations-Ankündigun-
gen aus dem Stift Klosterneuburg, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 
XLVI−XLVII, 1993−1994, pp. 237−244.
4  Nataša Golob, Srednjeveški rokopisi iz ÆiËke kartuzije (1160−1560), Lju-
bljana 2006, p. 86.
5  Christine Jakobi, Buchmalerei. Ihre Terminologie in der Kunstgeschich-
te, Berlin 1991, p. 57.
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s širokim postrani prirezanim pisalom.6 Kadele imajo zato nadvse za-
nimivo Ërkovno strukturo in zaradi te so na listini ali na rokopisnem 
foliju æe brez dodatnega okrasa pomemben likovni element. Skupaj 
s fleuronnéjem,7 ki obda oziroma napolni inicialno telo (sl. 2), ali z 
æanrskimi elementi (neredko s pridihom humorja) pa so še posebej po-
memben del okrasa pisnega spomenika.8

Kadelna iniciala se je zaËela uveljavljati z razvojem kaligra-
fije po letu 1300 in jo kot pomembno dekorativno prvino na listinah 
zasledimo od druge polovice 14. stoletja dalje, predvsem v Ëeško-du-
najskem prostoru.9 V rokopisih (najveËkrat so to liturgiËni rokopisi in 
glasbeni kodeksi10) kadele najdemo æe prej, v poznem 13. stoletju,11 
najpogosteje pa v 14. in 15. stoletju.12 Rokopisi, v katerih naletimo na 
kadelne iniciale, so veËinoma pisani v knjiænih pisavah − v besedilu, 
zapisanem v knjiæni gotici, je kadela namreË prevzela vlogo poudarjene 
stavËne zaËetnice.13 

6  Golob 2002, cit. n. 3, p. 163.
7  Fleuronné je praviloma enobarven (predvsem rdeË ali moder; pri tem je 
barva okrasa vedno kontrastna barvi iniciale), lasno tanek okras, ki obda 
inicialno telo ali pa napolni njegova notranja polja. Tovrstni okras ima 
znaËaj izredno zapletene in zanimive mreæe ter je kombinacija razliËnih 
preprostih oblik, kot so biseri, niti, brsti ipd. (Za opis osnovnih oblik in 
njihov razvoj gl. Wolfgang auGustyn, s. v. Fleuronné, Reallexikon zur 
deutschen Kunstgeschichte, IX (ed. Otto Schmitt), München 2003, coll. 
1113−1196.) Fleuronnirane iniciale so se razvile v poznem 12. stoletju, in 
sicer iz poznoromanskih kaligrafskih inicial v pariških rokopisih. Iz pari-
škega okolja se je fleuronnirana iniciala po poti, ki so ji jo odprli ugledni 
skriptoriji, razširila po francoskem in nemškem prostoru. (Antonia Graf, 
Zur Geschichte der Fleuronéeinitiale unter besonderer Berücksichtigung 
der österreichischen Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts, Dunaj 
1968 [tipkopis doktorske disertacije], p. 3; Nataša Golob, De civitate Dei 
iz Bistre, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. XXIX, 1993, p. 16.) Obli-
ke fleuronniranega okrasa, ki krasijo iniciale na listinah, so skladne s 
tistimi, ki jih najdemo v rokopisnem gradivu (nizi biserov z jedrci, brstne 
oblike in nitasti izrastki; npr. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 578).
8  Golob 2006, cit. n. 4, p. 50. 
9  Za podatek sem hvaleæna prof. ddr. Nataši Golob.
10 Otto Mazal, Lehrbuch der Handschriftenkunde. Elemente des Buch- 
und Bibliothekswesens, Wiesbaden 1986.
11  Golob 2006, cit. n. 4, p. 50.
12  Jakobi 1991, cit. n. 5, p. 57.
13  Golob 2002, cit. n. 3, pp. 163−164.
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1. Ljubljana, Arhiv RS, AS 1063, Zbirka listin, a. e. 587: Listina oglejskega patriarha 
Lavrencija, 1445, september 21.

2. Ljubljana, Arhiv RS, AS 1063, Zbirka listin, a. e. 578: Notarski prepis listine papeæa 
Martina V., 1444, maj 15.
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Kadelne iniciale so praviloma delo kopistov in ne ilumina-
torjev, zato je Ërkovno telo kadele izrisano s trstiko in v tinti, ki so jo 
uporabili tudi za tekst.14 Kopisti, vezani na skriptorij, so morali upo-
števati pravila delovnega okolja in so zato pri delu teæje uveljavili svojo 
individualnost. Tako lahko v oblikovanju kadelnih inicial sledimo bolj 
kontinuiranemu razvoju kot pri slikanemu okrasu, ki ga je, denimo, 
izdelal samostojno delujoËi iluminator. 

Slikarski okras rokopisov je bil pogost od pozne antike na-
prej, zaËetke krasitve listin pa lahko išËemo šele v 12. stoletju, in sicer v 
papeških listinah, ki so vplivale tudi na okras soËasnih vladarskih listin. 
Navada dekoriranja pravnih dokumentov se je sËasoma razširila tudi 
na listine privatnega znaËaja.15 Z razvojem gotice je pomemben deko-
rativni element na listinah postala Ërka in tako bistveni del dekoracije 
listin predstavlja æe sama kaligrafska pisava. Kot dekorativni dodatek 
pisavi na listinah se najprej pojavijo iniciale, proti koncu srednjega veka 
pa listine lahko krasijo prave iluminacije, ki so najveËkrat nastale pod 
vplivom dekoracije iz soËasnega rokopisnega gradiva.16 Lep primer je 
vegetabilni okras grbovne listine mesta Bratislave, ki jo je 8. julija 1436 
izdal Sigismund Luksemburški. Podobno dekoracijo najdemo v t. i. Va-
clavovi Bibliji (1389−1400), kar ni nenavadno, saj jo je po smrti njenega 
naroËnika, Ëeškega kralja Vaclava IV., dobil v last prav Sigismund Lu-
ksemburški, izstavitelj bratislavske grbovne listine.

Obravnava oblik kadelnih inicial na listinah prve polovice 15. 
stoletja iz Arhiva Republike Slovenije (v ARS-u iz tega obdobja hranijo 
891 listin) je pokazala, da je oblika inicial odvisna od pomembnosti vsebi-
ne dokumenta in poloæaja izstavitelja. Tako se z bolj izdelanim okrasom 
ponašajo papeške listine in tiste, ki jih je podpisal kralj ali cesar. Njihove 
pisarne17 so bile namreË dobro organizirani uradi in delo v njih je za-

14  Jakobi 1991, cit. n. 5, p. 57.
15  Leo santifaller, Urkundenforschung. Methoden, Ziele und Ergebnisse, 
Köln-Graz 1968, p. 24.
16  Nataša Golob, Pergament je najplemenitejša pisna osnova, Samostani 
v srednjeveških listinah na Slovenskem (ed. France M. Dolinar), Ljubljana 
1993, pp. 70−72.
17  Diplomatika pojem pisarne definira kot organiziran urad, ki pravno de-
lovanje kroga ljudi oz. ene osebe ter izraze vlade in uprave redno prenaša 
v listinsko obliko oziroma skrbi za izstavljanje listin teh oseb. O obstoju pi-
sarn lahko najprej govorimo pri visokem plemstvu, ki je redno izstavljalo  
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znamovala veËstopenjska izdelava listin. To pomeni, da sta pri izdelavi 
listine sodelovali razliËni osebi, ki sta vsaka svoje delo dobro obvladali 
− ena je zapisala besedilo, druga je listino okrasila.18 Poteze v umetniški 
dekoraciji torej poleg drugih zunanjih in notranjih znaËilnosti listin po-
membno prispevajo k ugotovitvi kraja nastanka listine.19 Prav tako nam 
naËin dekoracije, pa naj bo to iniciala ali iluminacija, pogosto izda tudi 
stopnjo organiziranosti in navade pisarne, v kateri je listina nastala. 

Papeška pisarna je bila izredno dobro organizirano delovno 
okolje in njenega nivoja vse do izteka srednjega veka niso dosegle niti 
pisarne cesarjev, kraljev in knezov. Delo v papeški pisarni je temeljilo 

veliko število listin in ki je izpolnjevalo pogoje za drago vzdræevanje pi-
sarn. To plemstvo na slovenskih tleh (razen grofov Goriških in Celjskih) 
ni rezidiralo. Pred 14. stoletjem pisarne pomembnejših izstaviteljev, z iz-
jemo papeške in kraljeve, še niso bile organizirani uradi, kot jih definira 
diplomatika. Njihovo pisarno je najveËkrat predstavljala ena sama oseba, 
ki pa je lahko imela pomoËnike oziroma podrejene pisarje, ki so namesto 
glavnega pisarja opravili del naloge. Zaradi izoblikovanja pisarn so izgini-
le nenavadne zunanje in notranje znaËilnosti listin 12. in 13. stoletja in 
od takrat naprej je za listine ene pisarne znaËilna enotnost. (Dušan kos, 
Pismo, pisava, pisar. Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300, 
Ljubljana 1994, pp. 185, 188; Oswald redlicH, Allgemeine Einleitung zur 
Urkundenlehre, Urkundenlehre. Teil I (ed. Wilhelm Erben), München-Ber-
lin 1907, p. 21; Oswald redlicH, Die Privaturkunden des Mittelalters, Ur-
kundenlehre. Teil III (ed. Wilhelm Erben), München-Berlin 1911, p. 167; 
Peter ©tiH, ZaËetki in razmah listinskega pismenstva na ozemlju Slovenije 
do konca 11. stoletja, Zgodovinski Ëasopis, LVII/3−4, 2003, p. 280.)
18  Da je delo v papeški pisarni potekalo v veË stopnjah in da sta bili za 
pisanje ter okras listin odgovorni razliËni osebi, dokazuje listina papeæa Bo-
nifacija IX. iz leta 1401 (AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5356), v kateri so Ërke 
papeæevega imena izpisane le v obrisu in še niso okrašene. Poleg tega te 
listine ne krasijo skoraj do roba pergamentne podlage segajoËi podaljški v 
prvi vrstici, kot to lahko vidimo pri vseh drugih papeških listinah iz Arhiva 
Republike Slovenije. Lahko torej sklepamo, da so bili dekorativni elementi 
in tudi elongirana prva vrstica (oz. posamezne besede) dodani šele po zapi-
su besedila. Podobno so tri listine Sigismunda Luksemburškega (AS 1063, 
Zbirka listin, a. e. 4670, a. e. 4671 in a. e. 4672) ostale brez iniciale. Pisar 
je predvidel njeno umestitev v tekst, saj je na zaËetku besedila pustil prazen 
prostor, kamor naj bi inicialo pozneje dodala neka druga oseba.
19  Listina ni vedno nastala v pisarni izstavitelja, ki je zaradi potovanj, po-
litiËnih in cerkvenih nemirov ipd. moral pogosto poseËi po pomoËi tujih 
pisarn v kraju, v katerem je bil tisti trenutek. Velikokrat pa lahko govo-
rimo o t. i. prejemniški izstavitvi listine, ko listino namesto izstaviteljeve 
pisarne izda prejemnikova. (santifaller 1968, cit. n. 15, p. 37.)
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na strogi hierarhiji in delitvi dela v postopku izdelave listin. Papeške 
listine zlahka prepoznamo æe na prvi pogled, saj je zunanji videz pa-
peških dokumentov zaradi strogih pravil pisarne ostajal nespremenjen 
celo veË stoletij. Morebitne spremembe so bile odvisne izkljuËno od 
razvoja pisave, teoloških dogem in prava.20 

Arhiv Republike Slovenije iz prve polovice 15. stoletja hrani 
šestnajst listin − bul, ki jih je v Ëasu svojih pontifikatov izstavilo pet 
papeæev.21 Za bule, ki so kot oblika papeških listin pogostejše od 15. 
stoletja naprej,22 je znaËilno, da je papeæevo ime v prvi vrstici moËno po-
udarjeno in zapisano v t. i. osenËeni gotski majuskuli.23 »rke papeæevega 
imena imajo obliko lombard,24 ki jih v obravnavanih primerih dopol-
njuje listni ali cvetliËni vzorec v beli barvi oziroma v barvi pergamenta, 
kar je obiËajen okras lombardnih inicial tudi v rokopisih.25 NajveËkrat 
je tako okrašena le prva Ërka papeæevega imena, druge pa obdaja lasno 
tanek vegetabilni okras − linije, ki vijugajo med Ërkami in se konËajo v 
obliki cvetnih popkov ali æe razprtih cvetov. »rke papeæevega imena in 
druge povišane Ërke prve vrstice pogosto (zlasti kadar je vsebina listine 
še posebej pomembna) obda fleuronnirani okras. Za papeške bule je 
znaËilno tudi oblikovanje preostalega dela prve vrstice. Nad njo se v 
zgornjo margino navpiËno ali poševno dvigajo podaljški, najveËkrat po 

20  Dušan kos, Videz listin papeške pisarne, Slovenija v papeških listinah 
(ed. France M. Dolinar), Ljubljana 1996, p. 33.
21  Papeæ Bonifacij IX. je izstavil tri listine, Janez XXIII. šest listin, ena 
nosi ime papeæa Martina V., dve Evgena IV., na štiri listine pa se je podpi-
sal papeæ Nikolaj V.
22  kos 1996, cit. n. 20, p. 40. 
23  Peter ©tiH, Struktura in vrste papeških listin, Slovenija v pape ških listi-
nah (ed. France M. Dolinar), Ljubljana 1996, p. 51. 
24  Lombarde so po definiciji preproste, trebušasto zaobljene uncialne ini-
ciale, ki predstavljajo okras preprostejših kodeksov od 13. do 15. stoletja. 
NajveËkrat so enobarvne, rdeËe ali modre, vËasih tudi zelene. ObËasno 
Ërkovno telo na dve polovici razliËnih barv razdeli listnat ornament: to so 
litterae duplices. Barvi inicialnega telesa sta praviloma kontrastni (modra − 
rdeËa, zelena − modra), vmesna æila takih inicial pa je lahko okrašena z bi-
seri − kroæci in pikami. Ime lombarda se navezuje na domnevni italijanski 
(lombardijski) izvor te Ërkovne forme. Termin se je zaËel uporabljati šele v 
povezavi z gotskimi rokopisi. (Jakobi 1991, cit. n. 5, p. 46; Nataša Golob, 
Srednjeveški kodeksi iz StiËne. XII. stoletje, Ljubljana 1994, pp. 84, 100.) 
25  Cf. Kartuzijanski antifonar, 1451−1454, št. 375, Universitätsbibliothek, 
Graz.
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dva. Gre za paralelni liniji, ki se med seboj lahko veËkrat prekriæata, kar 
je tudi osnovna poteza kadelnih inicial. Podaljška sta po navadi natanËen 
posnetek drug drugega oziroma se razlikujeta le v nekaj detajlih (sl. 3). 

Izraæanje osebnega sloga pri izdelavi papeških listin zaradi 
strogih pravil delovnega okolja ni bilo dovoljeno. Zato v okrasu listin 
papeške pisarne ne opazimo razlik, Ëetudi je šlo za delo razliËnih rok. 
Zaradi strogih predpisov pisarne lahko pri obravnavanju dekoracije 
papeških listin spregledamo sodelovanje veË mojstrov in govorimo o 
razvoju dekoracije v Ëasu. Okras listin, ki so nastale v pisarni na pape-
škem dvoru, je s Ëasom postajal bolj dovršen. Na zaËetku 15. stoletja je 
okras v primerjavi s tistim, ki ga najdemo na listinah iz sredine 15. sto-
letja, precej preprost. Podaljški nad prvo vrstico so bili okrog leta 1400 
le vzporedne linije brez posebnega okrasa,26 sËasoma pa je osnovni liniji 
dopolnilo vedno veË dekorativnih elementov. Sprva ravne linije so po-
stale nazobËane in so na veË mestih prekinjene, dodani so bili zanimivi 
izrastki, skupine s-linij, ki se razpirajo kot pahljaËe, in koncentriËno 
namešËene polkroæne linije, ki se proti navideznemu centru krajšajo. 

Med listinami prve polovice 15. stoletja, ki jih hranijo v Ar-
hivu Republike Slovenije, je 52 listin, ki so jih izstavili grofje Celjski. 
Od tega jih je 26 izstavil grof Herman II., 24 Friderik II. (eno od teh 
skupaj z Ulrikom II.) in dve Ulrik II. Vse listine imajo poudarjeno prvo 
Ërko. V vseh primerih, razen v dveh, ko se besedilo zaËne z inicialo 
A27 oziroma N28, je to iniciala W kot prva Ërka besede wir. Gre za rabo 
intitulacijskega plurala,29 ki je za listine grofov Celjskih obiËajna. Ko so 

26  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 350. (V opombah so navedene signature 
ene ali najveË dveh listin, pomembnih za razumevanje inicialnih oblik. 
Za celoten seznam in slikovno gradivo gl. Nataša sopčič, Inicialni okras 
listinskega gradiva 1. polovice 15. stoletja iz Arhiva Republike Slovenije, 
Ljubljana 2008 [tipkopis diplomske naloge].)
27  AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4716.
28  AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4490.
29 Intitulacijski plural pomeni pisanje osebnega zaimka v prvi osebi 
mnoæine pred izstaviteljevim imenom. Rabo intitulacijskega plurala sta 
pogojevala samozavest in ugled izstavitelja, pa tudi sprejemanje okolice 
in priznavanje pisarja. Uporabljati so ga smeli višja duhovšËina, grofi in 
vojvode. VeËina plemstva in niæje duhovšËine pa je uporabljala intitulacij-
ski singular in njihove listine so se veËinoma zaËenjale z besedo »jaz« (ich, 
ego). (Dušan kos, DiplomatiËni diskurz o vzponu Æovneških gospodov, 
Gestrinov zbornik (ed. Darja MiheliË), Ljubljana 1999, p. 160.)
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5. Ljubljana, Arhiv RS, AS 1063, Zbirka listin, a. e. 594: Listina Friderika II. Celjskega, 
1446, september 25.

6. Ljubljana, Arhiv RS, AS 1063, Zbirka listin, a. e. 611: Listina Friderika II. Celjskega, 
1449, julij 25.
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bili še Æovneški gospodje, so se njihove listine tako kot listine veËine 
plemstva in niæje duhovšËine zaËenjale z intitulacijskim singularjem. 
S povzdignjenjem v grofe leta 1341 je Celjskim pripadla tudi pravica 
naslavljanja v listinah z zaimkom »mi« (wir, nos). Kljub temu lahko na 
nekaj listinah Celjskih izpred leta 1341 zasledimo zaimek »mi«, pri Ëe-
mer je šlo za napako pisarja30 ali pa za veliko samozavest izstavitelja.31   

Iniciale W na listinah Hermana II. Celjskega32 so precej pre-
proste in imajo za ta Ëas znaËilno oblikovano Ërkovno telo (sl. 4). Levo 
polovico sestavljata paralelno potekajoËi liniji, ki sta v spodnjem delu 
povezani, zgoraj pa se ena od linij dvigne nad inicialo in potuje po zgor-
nji margini proti desni. Desna polovica inicialnega telesa je svobodnejših 
oblik. Linije na spodnjem delu inicialnega telesa so lahko tudi razprte, 
zaradi Ëesar iniciala W izgubi svojo znaËilno obliko.33 V takih primerih 
je zgornji del iniciale pogosto zaobljen, zato iniciala spominja na Ërko 
»m«.34 Inicialna telesa so lahko ozka in visoka ali pa so linije Ërkovnega 
telesa nagnjene v levo, da iniciala dobi široko splošËeno obliko. Posa-
mezne linije Ërkovnega telesa so med seboj lahko »spete« s polkroænimi 
Ërticami35 ali z detajli, ki imajo obliko številke 236 oziroma Ërke »s«.37 

Iniciali na obeh listinah grofa Ulrika II. iz let 1428 in 
1429,38 ki ju hranijo v Arhivu Republike Slovenije, se kaæeta v podob-
nih potezah. V spodnjem delu sta inicialni telesi razprti, navzgor sta 
podaljšani tako skrajno leva kot tudi srednja linija Ërke, ki se med seboj 
na neki toËki prekriæata. Linije obeh inicial prekinjajo kratke vijuge, 
ki na listini s signaturo a. e. 4463 svoje mesto najdejo tudi znotraj 
inicialnega telesa.

30  Primer za to je plural v listini Konrada I. Æovneškega iz leta 1241. Avtor 
listine je notar avstrijsko-štajerskega vojvode Friderika II., ki je na listini 
Æovneškega gospoda najverjetneje pomotoma uporabil zaimek »wir«, ki 
ga je sicer vedno uporabljal za svojega gospoda. (kos 1999, cit. n. 29, p. 
160.)
31  Ibid. 
32  Listine Hermana II. Celjskega, ki jih hranijo v Arhivu Republike Slove-
nije, so iz Ëasa med letoma 1400 in 1434.
33  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 470, a. e. 4434. 
34  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4434, a. e. 5575. 
35  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 345, a. e. 6596.
36  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5540.
37  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5532. 
38  AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5578 in a. e. 4463.
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Iniciale na listinah Friderika II. Celjskega iz Arhiva Repu-
blike Slovenije39 imajo manj jasno obliko kot tiste na listinah Hermana 
II. in Ulrika II. Vedno veË je za izris osnovnega telesa nepotrebnih 
linij,40 nekatere poteze so celo podvojene (sl. 5). Linije inicialnega te-
lesa se med seboj veËkrat prekriæajo in tvorijo osmiËaste41 ali zašilje-
ne elipsaste vzorce, znotraj katerih svoje mesto v veË primerih najde 
drobna vijuga v obliki Ërke »s«.42 Pogosto naletimo tudi na iniciale, 
ki so le še skupina med seboj nepovezanih linij (sl. 6). ZnaËaj takih 
inicial je vËasih popolnoma nerazpoznaven in ga lahko ugotovimo šele 
ob nadaljnjem branju besedila.43 Podaljšku, ki se vije nad inicialo in 
je na Friderikovih listinah velikokrat zelo dolg, se pogosto pridruæijo 
še drugi, ki se med seboj kriæajo in tvorijo zanke.44 Vijugasti podaljški 
ne potujejo samo nad inicialo, temveË se lahko spustijo tudi po levi 
margini ob besedilu navzdol.45 

O pisarni celjskih grofov je Robert Schwanke leta 1939 za-
pisal, da je veËji vpliv pridobila šele po letu 1436 (ko so grofje postali 
dræavni knezi), ko naj bi v celjski pisarni izstavili najveË listin.46 Na 
nepravilnost njegove teze je opozoril Dušan Kos,47 ki je poudaril, da se 
je okrepljeno politiËno delovanje celjske dinastije zaËelo æe pred letom 
1341, torej še preden so bili svobodni gospodje Æovneški povzdignjeni 
v grofe. Po Kosovem mnenju lahko æe pred letom 1341 govorimo o ob-
stoju organizirane skupine pisarjev, ki so skrbeli za izstavljanje listin v 
imenu Æovneških gospodov. V sluæbi Friderika Æovneškega med letoma 
1328 in 1341 Kos omenja pet stalnih pisarjev, kar pomeni dobro orga-

39 Listine Friderika II. Celjskega iz Arhiva Republike Slovenije so bile 
izstavljene med letoma 1436 in 1450. 
40  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4703.
41  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4493.
42  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5395, a. e. 6015.
43  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 601, a. e. 5604.
44  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 520.
45  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5604, a. e. 5597.
46  Robert scHwanke, Beiträge zum Urkundenwesen der Grafen von Cilli 
(1341−1456), Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung, XIV, Innsbruck 1939, p. 414.
47 kos 1999, cit. n. 29, pp. 147−167; Dušan KOS, Æovneški gospodje v 
zrcalu diplomatike, Zbornik mednarodnega simpozija »Celjski grofje. Sta-
ra tema − nova spoznanja« (Celje, 27.−29. 5. 1998, ed. Rolanda Fugger 
Germadnik), Celje 1998, pp. 181−190.
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nizirano upravo in razvito listinsko prakso, še posebej, Ëe jo postavimo 
ob bok spodnještajerski plemiški okolici. Vseeno pa o pisarni, v kateri 
bi pod vodstvom kanclerja listine obenem pisalo veË pisarjev po toËno 
doloËenih pravilih in formularjih (kar zaznamuje delo v bolje organi-
ziranih pisarnah, kot so papeška, kraljeva in cesarjeva48), po Kosovem 
mnenju pred sredino 14. stoletja ne moremo govoriti.49

V primerjavi s papeško pisarno v primeru pisarne celjskih 
grofov zaradi sodelovanja veË rok teæje govorimo o kontinuiranemu ra-
zvoju Ërkovnih oblik. Kljub temu lahko opazimo bistvene razlike med 
oblikovanjem preprostih inicial na listinah Hermana II. Celjskega iz 
zaËetka 15. stoletja in med domiselnejšimi inicialami na listinah Fri-
derika II. Celjskega. Glavni razlog za bolj dovršen inicialni okras na 
Friderikovih listinah je najverjetneje delo druge, izkušenejše roke. Do-
miselne inicialne oblike na njegovih listinah so najverjetneje nastale 
izpod peresa nekoga, ki je izdelal æe mnogo listin in ki je imel roko 
tako izurjeno, da je inicialo lahko sestavil tudi iz nepreglednega števila 
zavitih linij. Pomemben razlog za hitro zrisane iniciale svobodnih oblik 
na listinah Friderika II. Celjskega je tudi pospešena izdaja dokumentov. 
V številu izstavljenih dokumentov æe Æovneški niso zaostajali za širšo 
okolico,50 število v celjski pisarni izstavljenih listin pa je še narašËalo 
vzporedno s politiËnim poloæajem dinastije celjskih grofov. 

Odsotnost slehernega okrasa in nejasna izpeljava inicialnih 
teles na listinah Celjskih ne pomenita nujno skromne51 in slabo orga-
nizirane pisarne ali površnosti in nepazljivosti pisarjev. Pisarji so se ob 
rednem in hitrem izstavljanju listin lahko dodobra izurili, kar jim je 
omogoËilo, da so svojo zamisel o iniciali hitro prenesli na podlago. V 
podobni obliki se kaæejo tudi nekatere iniciale na listinah, ki so nastale 
v drugih soËasnih srednjeevropskih pisarnah, na primer v pisarni nem-
škega kralja Friderika IV.52 Povsem verjetno je tudi, da so bolj uveljavlje-
ne pisarne vplivnih vladarjev narekovale smernice v oblikovanju listin, 

48  santifaller 1968, cit. n. 15, p. 35. 
49  kos 1999, cit. n. 29, pp. 147, 166.
50  kos 1999, cit. n. 29, p. 147.
51  Igor Grdina, Kako se je ohranjal spomin na nesmrtne podvige po-
kneæenih grofov Celjskih, Spomini Helene Kottaner. Æenski glas iz sre-
dnjega veka (Igor Grdina in Peter ©tih), Ljubljana 1999, pp. 75−121.
52  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 612, a. e. 6856. 
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ki so jim pisarji v celjski pisarni sledili v æelji po napredku. Na Frideri-
kovih listinah pa lahko najdemo tudi povsem preprosto oblikovane ini-
ciale, kakršne smo pogosto zasledili na listinah Hermana II. Celjskega.53 
To namiguje na sodelovanje veË pisarjev, lahko pa so imele listine z bolj 
preprostimi inicialami manj pomembno vsebino. Listine so bile namreË 
vselej sestavljene po toËno doloËenih pravilih, odvisnih tudi od vrste in 
pomembnosti pravnega dejanja, prenesenega v listinsko obliko.54 

Robert Schwanke je o celjski pisarni zapisal še, da nikoli ni 
dosegla nivoja pisarne goriških grofov, ki je bila vzorna æe v 13. stole-
tju.55 Pisarji, ki so za goriške grofe pisali listine, so bili æe v sredini 13. 
stoletja v resnici zdruæeni v preprosto strukturirano pisarno. Kot pisarja 
goriškega grofa Majnharda IV. se v virih prviË pojavita imeni Henrik, 
æupnik iz Dobrle vasi (leta 1243), in Antonij (leta 1249). V tem Ëasu se je 
tudi izoblikoval goriški dvor, ki je potreboval dobro organizirano pisar-
no, in zato razvito pisarniško delovanje goriških grofov ne preseneËa.56 

V Arhivu Republike Slovenije hranijo devet listin, ki jih je 
v prvi polovici 15. stoletja izstavila rodbina goriških grofov. Od teh je 
osem listin izstavil grof Henrik IV. in eno Friderik IV. Goriški. Na vseh 
listinah najdemo inicialo W, ki ima za ta Ëas znaËilno oblikovano Ër-
kovno telo, le da so inicialne oblike v primerjavi s celjskimi bolj razgi-
bane in tudi bolj okrašene (sl. 7). Pojavijo se poteze, ki so za doloËanje 
znaËaja Ërke nepotrebne in so zgolj okrasni element. Tanke linije Ërke 
dopolnjujejo majhni izrastki trikotne oblike, drobne vijuge, cikcakaste 
Ërte, druga za drugo nanizane linije v obliki Ërke »v« ipd. (sl. 7 in 8). 
Nad inicialo ali ob njej velikokrat vidimo zanimivo usloËene podaljške, 
ki se pogosto prekriæajo,57 znotraj Ërkovnega telesa pa se veËkrat pojavi-
jo pike ali kratke vijuge (sl. 8). 

Pisarna Goriških je bila organizirana prej kot pisarna celj-
skih grofov, zato je bila do prve polovice 15. stoletja zagotovo tudi 
bolje organizirana in je imela na voljo veË finanËnih sredstev, ki so ji 
omogoËila nakup kvalitetnejšega pisarniškega materiala in ne nazadnje 

53  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 603.
54 Boæo otorepec, s. v. Listina, Enciklopedija Slovenije, VI, Ljubljana 
1992, p. 201.
55  scHwanke 1939, cit. n. 46, p. 414.
56  kos 1994, cit. n. 17, pp. 199−100.
57  Cf. AS 1963, Zbirka listin, a. e. 4516, a. e. 4479.
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najem izkušenejših pisarjev.58 FinanËne zmoænosti in politiËni poloæaj 
izstavitelja so poleg vsebine prav tako pomembno vplivali na dekoracijo 
listin.59 Najverjetneje imajo iniciale na goriških listinah tudi zato bolj 
dekorativen znaËaj kot celjske.

Na okrasne elemente listinskega gradiva je pomembno vpli-
vala tudi dekoracija soËasnih kodeksov.60 Primerjava kadelnih inicial v 
listinah prve polovice 15. stoletja iz Arhiva Republike Slovenije in kadel 
iz soËasnega rokopisnega gradiva je pokazala, da v obojem gradivu za-
sledimo enake ali vsaj podobne poteze v oblikovanju in okrasu inicial. 
Enake poteze v inicialnem okrasu listin in rokopisov pomenijo, da sta 
oblika in okras Ërke zavezana Ëasu, ne glede na vrsto gradiva in kraj na-
stanka (rokopisi so praviloma nastajali v drugaËnem okolju kot listine). 
Kot v rokopisih tudi na listinah najdemo Ërkovna telesa, spremenjena 
v zavite listne forme,61 bogat fleuronnirani okras62 in druge detajle, ki 
spominjajo na obliko in okras inicial v rokopisih (sl. 9). 

Besedilo listin iz Arhiva Republike Slovenije se najveËkrat 
zaËne z inicialo W. Podobno obliko kot iniciale W na listinah ima na 
primer iniciala, ki krasi Biblijo iz Prage, datirano v leto 1478 (Dunaj, 
ÖNB, Cod. Ser. n. 4742). Inicialo iz Biblije na levi strani krasi t. i. 

58  Pisarji goriških grofov so na primer pisali na drag italijanski pergament 
smetanove barve (kos 1994, cit. n. 17, p. 71.), medtem ko so v pisarni 
celjskih grofov veËinoma uporabljali manj kvaliteten in cenejši pergament 
rjavkaste barve (npr. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 345, a. e. 470, a. e. 611, 
a. e. 5596, a. e. 6015 ...).
59  Lep dokaz, da je dekoracija listine odvisna tudi od politiËnega poloæaja 
izstavitelja, so listine nemškega kralja Friderika IV. V Arhivu Republike 
Slovenije iz prve polovice 15. stoletja hranijo osem listin, ki jih je kralj 
Friderik IV. izstavil še kot avstrijski vojvoda Friderik V., in 29 listin, ki so 
bile izstavljene na Friderikovo pobudo po tem, ko je bil leta 1440 kronan 
za kralja. Iniciale na listinah, ki jih je nemški kralj podpisal še kot vojvoda, 
so precej preproste in po svoji obliki spominjajo na iniciale listin Herma-
na II. Celjskega (npr. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4469). Na listinah, ki 
jih je Friderik izstavil kot kralj, pa najdemo zanimivejša inicialna telesa 
z veË okrasa (npr. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5601). Friderik IV. je kot 
kralj v svoji pisarni najverjetneje lahko zaposlil izkušene pisarje ali celo 
mojstre, ki so skrbeli izkljuËno za dekoracijo listin, ki je ravno zato tudi 
bolj dovršena.
60  Golob 1993, cit. n. 16, p. 77. 
61    Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5603, a. e. 5813.
62  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 578.
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rilËast (nem. elefantrüsselartig63) izrastek, ki ga pogosto najdemo tudi 
v listinskem gradivu (sl. 10). V istem rokopisu najdemo inicialo I, ki je 
spremenjena v preplet ribjih teles. Podobo ribe zelo pogosto prevza-
mejo tudi iniciale na listinah (najveËkrat gre prav za Ërko I; sl. 11).64 V 
rokopisih z liturgiËno vsebino podoba ribe namiguje na evharistijo. Na 
listinah, ki so posvetne vsebine, pa so iniciale v obliki ribjih teles zgolj 
ponovitev dekorativne oblike, ki je pogosta na rokopisnih folijih. 

Podobno kot iniciale W na listinah iz Arhiva Republike Slo-
venije so v soËasnem rokopisnem gradivu oblikovane poveËane stavËne 
zaËetnice, ki pa nimajo vedno znaËaja iniciale − najveËkrat samo oznaËu-
jejo zaËetke pomembnejših stavkov oziroma odstavkov.65 Podobnosti z 
inicialami v rokopisih zasledimo tudi v oblikovanju podaljškov, ki se vije-
jo nad inicialami in preostalim besedilom. V obravnavanih listinah se je 
pogosto pojavila zanka v obliki osmice (sl. 12). Na enak motiv na primer 
naletimo tudi na foliju 1r kodeksa s signaturo Cod. 5380 iz dunajske 
Univerzitetne knjiænice. Na eni od listin Sigismunda Luksemburškega66 
podaljšek nad inicialo prekine detajl v obliki romba z usloËenimi strani-
cami in s piko na sredini (sl. 13). Podobno obliko ima podaljšek iniciale 
I v rokopisu iz Dunajskega Novega mesta iz let 1466/1467. 

Zaradi velikega števila izstavljenih listin v kratkem Ëasu67 
so se oblikovni vzorci hitro razširili med številne prejemnike in tako je 
listinsko gradivo vplivalo na obËinstvo hitreje ter v veËjem obsegu kot 
rokopisi. Listino krasi le ena iniciala, kar pa pisarju (ali iluminatorju 
v primeru slikarskega okrasa) ne dopušËa moænosti za razvijanje oblik, 
medtem ko kopisti-kaligrafi v enem rokopisu lahko izrišejo tudi veË kot 

63  HaidinGer 1993−1994, cit. n. 3, p. 243. 
64  Cf. AS 1063, Zbirka listin, a. e. 5559.
65 Cf. Moralia in Job, 1410, N©AL 102, rokopis 10, Nadškofijski arhiv 
Ljubljana.
66  AS 1063, Zbirka listin, a. e. 4478.
67  Zapisi papeškega ceremoniarja Johannesa Burckharda na primer po-
roËajo, da so v papeški pisarni v eni sami noËi leta 1486 napisali kar 300 
listin. Znan je tudi podatek, da je v prvih 22 mesecih pontifikata papeæa 
Leona X. (1513−1521) njegova pisarna izstavila okrog 13500 listin. (©tiH 
1996, cit. n. 23, p. 45.) Podobno je moral neznani kaligraf ob zakljuËku 
akademskega leta na dunajski univerzi naenkrat izdelati veË sto listin, pri 
tem pa paziti, da bo vsaka izmed njih prav tako popolna v svojih znaËilno-
stih kot druge. (HaidinGer 1993−1994, cit. n. 3, p. 243.)
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tisoË inicial.68 V rokopisih tako pogosto opazujemo rast mojstrove domi-
šljije, saj vzorci postajajo vedno zanimivejši in se odmikajo od prepro-
stih dekorativnih oblik, ki so dopolnjevale iniciale na prvih folijih.69 

»e primerjamo znaËaj inicialnega okrasa v rokopisnem in 
listinskem gradivu, ugotovimo, da gre za zavezanost precej razliËnim 
estetskim naËelom. V listinskem gradivu so kadelne iniciale veËino-
ma pisane s tanjšim peresom (tako kot besedilo), ki za seboj ne pušËa 
moËnih kontrastov, in zato se iniciala pogosto kar izgubi v besedilu, 
ki ji sledi. Nasprotno je kadela v rokopisnem gradivu z znaËilnim kon-
trastom med debelimi in tankimi linijami pogosto prav poseben in iz-
stopajoË dekorativni poudarek. »eprav so poteze v inicialnem okrasu 
listin in rokopisov pogosto enake, pa okras inicial na listinah da povsem 
drugaËen vtis kot inicialni okras v kodeksih.

Kadelne iniciale so se iz rokopisov in listin preselile tudi v 
tiskano knjigo ter so moËno zaznamovale tisk v 16. in 17. stoletju.70 Z 
uveljavitvijo tiskane knjige se je zaËel povsem nov razmah dekoriranih 
inicial, ki so jih tedaj potrebovali tudi v knjigah z novimi vsebinami, zlasti 
posvetnimi. Postopoma so se vsi tipi inicial, ki jih najdemo v rokopisih in 
listinah, skupaj s pripadajoËim okrasom preselili v tisk.71 Kadelna iniciala 
je na ta naËin ohranila svojo dekorativno vlogo skoraj do naših dni.72 

68  V gradualu s signaturo A 63/51 iz knjiænice franËiškanskega samostana 
v Gradcu je na primer kar 1336 lombard in kadelnih inicial. (Golob 2002, 
cit. n. 3, p. 176.)
69  Lep primer je rokopis Moralia in Job (N©AL 102, rokopis 10), ki ga 
hranijo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. V njem okras kadelnih inicial 
med drugim predstavljajo obrazi s spogledljivimi pogledi, z usti, razvleËe-
nimi v krohot, in z jeziki, ki visijo iz njih. »im bolj se pribliæujemo koncu 
kodeksa, tem bolj so obrazi groteskni in popaËeni. Podobno se inicialni 
okras v rokopisu 375 iz graške Univerzitetne knjiænice v osnovi ponavlja, 
vendar si je florator po tem, ko je s fleuronnéjem opremil æe veliko inicial, 
delo popestril in okras osveæil s kakim novim detajlom (inicialni okras 
tega rokopisa je delo ene roke). (Gl. Nataša Sopčič, Inicialni okras jur-
kloštrskega rokopisa 375 v graški Univerzitetni knjiænici, Ljubljana 2007 
[tipkopis seminarske naloge].)
70  Golob 2002, cit. n. 3, pp. 164, 175.
71 Friedrich Adolf scHMidt-künseMüller, s. v. Initiale. Initialen in ge-
druckten Büchern, Lexikon des gesamten Buchwesens, III (ed. Severin 
Corsten), Stuttgart 19912, p. 616.
72  Golob 1993, cit. n. 16, p. 77. 
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INITIALENSCHMUCK BEI URKUNDEN AUS DER 
ERSTEN HÄLFTE DES 15. JAHRHUNDERTS IM 
ARCHIV DER REPUBLIK SLOWENIEN UNTER 
BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER 
URKUNDEN DER GRAFEN VON CILLI 

Zusammenfassung

Diesem Beitrag liegt eine Untersuchung der Kadellen und ande-
ren dekorativen Elemente des Urkundenmaterials aus der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts zugrunde, das im Archiv der Republik Slowenien aufbewahrt 
wird. Eine Analyse dieser Elemente zeigt, dass die Urkunden eines Ausstellers 
bzw. einer Kanzlei außer durch Übereinstimmung in anderen äußeren und in-
neren Charakteristika auch durch Einheitlichkeit des Kunstschmucks gekenn-
zeichnet sind. Die Kinetik der Hand, die die Urkunde schmückte, ist ein in der 
Diplomatik sehr oft übersehenes Element, doch trägt es zur Feststellung des 
Urkundenentstehungsortes bei, verrät die Gewohnheiten der Kanzlei (vielstu-
fige Anfertigung der Urkunde, Verwendung von Schablonen u. ä.), spiegelt die 
politische und soziale Lage des Ausstellers und des Empfängers, verweist auf 
die Bedeutung des Rechtaktes u. ä. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Fonds der Urkunden der Gra-
fen von Cilli, die im Archiv der Republik Slowenien aufbewahrt werden. Die 
Cillier Hofkanzlei ist historisch nachgewiesen, doch herrscht in der Forschung 
keine Einhelligkeit bezüglich ihrer Entstehungszeit, sowie ihrer Bedeutung 
und Entwicklungsstufe. Robert Schwanke bestreitet eine größere Bedeutung 
der Kanzlei zu Cilli vor dem Jahre 1436, Dušan Kos behauptet dagegen, dass 
man die Entwicklung der Kanzlei in Zusammenhang mit der verstärkten politi-
schen Tätigkeit der Dynastie sehen könne, die seiner Meinung nach schon vor 
der Erhebung der Herren von Sanneck in den Grafenstand im Jahre 1341 ein-
setzte. Ein Blick auf die Formen der Initialen bei Urkunden, die in der Kanzlei 
des Cillier Hofes in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden sind, 
zeigt, dass die Initialen immer einfallsreicher und vielfältiger wurden, was man 
unter anderem als Folge des schnellen politischen Aufstiegs der Cillier Dynastie 
verstehen kann.

Kadellen und andere dekorative Elemente bilden den Kern der pa-
läographischen Untersuchung aufgrund des dokumentierten Urkundenmateri-
als und die Urkunden selbst wurden auch in einem kodikologischen Vergleich 
herangezogen. Im Beitrag finden einige dekorative Schlüsselelemente Beach-
tung, die den Urkundenschmuck mit zeitgleichen Handschriften verbinden 
(hervorgehoben werden die Handschriften des Kreises Prag-Wien) und eine 
Wechselbeziehung des Schmucks im Urkunden- und Handschriftenmaterial 
nachweisen.
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 1.  Ljubljana, Arhiv RS, AS 1063, Zbirka listin (Urkundensammlung), a. e. 587:  

Urkunde des Laurentius, Patriarch von Aquileia, 1445, September 21.
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