


IV

A) Иконографија

Распоред слика, које су покрпвале зпдове дркава, није за сва времеиа

остао утврђен, нитп је на свпма местнма бпо истоветан. Он нпје исти код

дркава V и VI века, као и код цркава XI века; он је друкчији код цркава

XIV—XV века, а донекле друкпији у цркава чијп се живоппс датира пз

XVI века. Као што је са развпткои литургије и црквених обреда пшао упо-

редо преображај у склопу црквених грађевина, тако се исто п програм живо-

ппсца мељао у току времена упоредо са променама, које су се бпле пзвршпле

у црквеноме богослужењу.

Трочлани олтар на пр. био је само природна последица новостворенога

обнчаја у литургији, да се евхаристични даровп у једноме споредноме про-

стору (протиспсу) справљају пред саму лптургију и да се после опште молитве

у једној свечаној лптији носе преко наоса на жртвеник. Преображај старога

приношења дарова у свечано уношење њихово имао је за црквену архптектуру

као последицу замењивање просте абсиде трочланим олтаром,
1

Исто тако мо-

литва хорска и lvao£ig свечане евхаристпчне процесије, који је нз ње про-

пстекао, створише потребу за једном више централном дпспозицијом светилпшта.

У манастирским црквама Истока игумани имађаху своју катедру изван светога

места жртве, у самоме наосу. Ту беше њихово место прн свечаној молптвн

хорској у средини њихова братетва. Централно кубе, које се опире о четири

стуба илн ступца, само је пмало да нагласи ово место, које је било управо

други презбитерпјум.
2

Аивон, иад којим се своди централно кубе, нпје био

резервисан само за ђакона, који би гу стајао прп отпуштању оглашених и

прн читању јеванђеља, већ је понекад био и место за хор. У црквп св. Ва-
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скрсења у Јерусалпму држп се овде агрппнија пзпеђу страснога Петка п Су-

боте, а у очп Ускрса ту се држп вечерње. Јутрење о Богојављењу држадо се

такођо ту.
3

Све ове околностп погле су бптп од утпцаја на пзбор коппозпдпја,

које нађогае места у певнпцапа.

Богуслужење је морало бптп од огромнога утпцаја п на Формпрање поје-

дннпх црквенпх простора и на пзбор композпцпја. Док се пред очпма вернпх,

скупљенпх на молптву у дом Божпји, у њеннм обпчнпм перппетпјама одпгра-

вала спмволпчна хпсторпја страдања Хрпстова, дотле еу са зидова гледале

на побожне хрпшћане псте сцене, које су они у спмволпма пред собом посма-

тралп. 8а поједпне делове цркве беху резервпсане нарочпте богослужбене радње.

Оне су овима давале оно символично значење, које свога впднога пзраза нађе

у сликама на зпдовима њпховпм. Олтар је место, које крије часну трапезу.

Сцене, што ресе зпдове олтара, упућују дпректно плп пндпректно на светпњу

над светпњама, која се, далеко од проФаних очпју, свршавала у одвојеноме

простору олтарскоме. Свечана процеспја („велпкп вход“), која се сваке лп-

тургпје вршп прп појању херувпмске песме око амвона на месту, над којпм

се своди средње кубе, почела се нлустроватп у самоме кубету. Хпмне, које

за време богослужења певаше хор на мссту за њ нарочпто створеноме, наћп

ће одјека у овој плп оној сценп, што респ зпдове простора, које обухватају

певнпце. У непосредној околпнп места, са кога су се просппале благе речп

светпх јеванђеља, понпкоше композпцпје, које су плустрацпја поједпннх јеван-

ђељских текстова.

Избор п распоред сцена и Фпгура повпјао се према облпку п структурп

саме црквене грађевпне, према догматпчноме тумачењу светога дома Божпјега,

према спмволпчкоме обележју овога илп онога црквенога простора. Најчешће

су пак инспирисани богослужењем илп сппспма лптургпста. Илп је црква схва-

тана као небо па земљп, као место, на коме Бог станује u на коме се креће

u онда хнјерархпја слпка спмволпгае распоред небесне палате, а евецн ту за-

узпмају места као и на небу. Илп је црква схватана као слика света п онда

горњп деловп њенп, кубе п сводовп, представљају небо, са кога блпста слава

Христова. Илп је црква схватана као спмвол мистерија п онда су се у њој

слпкалп велпкп празнпцп.
4

Тумачења лптургпста су, дакле, веома разлпчна

и веома колебљпва. Уз то бп се узалуд тражпла каква једнообразност у бо-

гослужењу разних перпода времееа п разнпх цркава. Јерусалпмска, алекеан-

дрнска, антиохиска п царпградска црква показивале су у богоелужењу разлпка,
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које нпсу бнле незнатне и неуочљиве. Тпппдп XI века садрже прописе, којп

се у свеиу не поклапају са проппспма тппика XY илп XYI века. Нов дух

времена доносио је преображаје на свпма пољима духовнога живота. Нп бого-

служење нпје могло остатп недпрнуто од љега. Упоредо с тпм пде п претежнп

утпцај богоелужења ове плп оне цркве. Палестпна је у областп литургије ста-

јала на челу од Константпна Великога до Јустинијана. После овога времена

она је, истина, улогу вође уступпла Царпграду, али њен утицај на литургпју

познпјнх векова остаде и даље неослабљен п веома пнтензпван. Палестина је

колевка грчке лптургпске поезпје. Она је дала једнога Јована Дамаскпна и

Косму пз Јерусалнма. Пптургпја етрасне недеље п Ускреа, која се у псточно-

православној цркви вршп ево већ дванаест векова, водп порекло из Јеруса-

лима. Формулар евхаристпчне литургпје стојп у свезп са пменом Јакова, пр-

вога еппскопа Јерусалпмскога. На западној обалп Грчке, на јонским острвпма,

у Спцилпји п у доњој Италији мп се сретамо с њиме п поред друга два вп-

зантиска Формулара.
5

Према поменутпм разноврсностпма у богуслужењу не би

се нн у црквеноме живоппсу, којп је стајао с њиме у тесној свезп, могли оче-

кивати једнообразност и какав утврђен ред, Ако је пзбор композпција стајао,

допста, у зависности од богослужења, онда је појиљиво, што он није могао у

свнма временима и на свпма местима остати исти. Развообразност је п овде

морала бптп псто тако велпка.

Исто онако као што се лптургија може рашчланити у трп дела: у увод,

који се састојп у молитвама; у прппрему за прпчешће п у само прпчешће,

псто се тако и композицпје у поједпним црквама највећим делом групишу у

трп дела. У првоме пољу наоса срешћемо наелпкане подвижнпке првпх векова

хрпшћанства, пустпњике п аскете, који цео век свој посветише молитвп Богу

и, одрекавши се света и свпх његових сласти, имађаху у впду само живот не-

бескп. У другоме пољу срешћемо се са светпм ратнпцпма, који прокрчпше пута

верп хришћанекој, а у трећем са еппскопнма и архиепископима, којп имађаху

непосредна додпра са бескрвном жртвом на светој трапезп. Упоредо са овпм

наћп ћемо у првоме пољу сценс, којо претходе цпклусу Страсти Господњих; у

другоме илп сцене пз Отрадања Хрпстова и.ш идустрације поједппих текстова

јеванђељскпх; у трећем сцене, које су у свези са светом тајном, што се вршп

на часној трапези. Унутрашњи нартекс је често резервисан за сцене, које илу-

струју живот Богородичин, нарочито у цркава, које су посвоћене Богородицп

(на пр. црква у Цалонићу и у Грацу код Рашке).

5 Dr. Anton Baumstark Palaestinensia у Rom. Quartalschrift 190 6 (XX,) стр. 124.
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Ма како да се поједпне дркве у основнм дртама елажу у погледу на

распоред композпцнја, нпак је у поједпностима разлика чеето огромна. У цр-

кава XI—XII века наћн ћемо у певнпцама наслпкане FaczoeAe п Силазак у

ад (црква у ДаФпп, св. СоФија у Кпјеву), као ецене у којпма је, према ре-

чпма пссудо-Германа, спмволпсана црква,
6

док у цркава Х1Т—ХТ века овде

највећпм делом налазе места сцене, које плуструју поједпна чуда Христова,

а у цркава ХТ1—ХТП века цпклус Страдања Хрпстова пзлаже се ту у свпма

својпм перипетијама. Како певнпце представљају попречне краке крста, чпјп

облпк пма сама црква, то су сцене Страдања, вероватно, баш због тога нашле

места овде. Успомена на крст Распетога, свакако, је опреде.ивала избор ком-

позпцпја на овоме месту. Лророке ћемо срестп насликане у кубету плп у горњим

деловпма цркве. Овакако бп се ово пмало довестп у евезу са познатим ре-

чпма: „свпше те пророцн предсказаше“. Успење Богороднце налазп места на

западноме знду, јер „Марпја умпре тамо, где сунце седа; на Истоку, где се

сунце рађа, она јс жпва п држп Хрпста“.

Мп, на жалоет, не знамо, да лп је распоред композицпја цркве у Жпчп

бпо п првобптно овај пстп, којп п данас налазпмо. За композпцпје у певнп-

цама мн не бпсмо моглп одлучно тврдптп, да су првобптне, пошто не бп бпло

немогућно, да прппадају п рестаурацпјп жпвоппса за владе Иилутннове, алп

је веома карактерпстпчно, да се у пзбору овпх композпцпја црква у Жичи

слаже са некпм црквама XI—XII века. Анђелп, којп држе керампон са бп-

стом Хрпстовом, представљенп су п на зпду једне пркве у Јерусалпму, а без-

мптнс враче Кузмана п Дамјана и св. Пантелепмона срешћемо наслпкане на

пстоме месту као у Жпчп п у једној црквп цара СтеФана Душана од 1337.

год. у рколлни Скопља. Ну мора се усвојптп, да су п конструктивнп обзпри

доприносплп мпого, те су поједпне сцене у Жпчп илустроване на нзвеснпм

местпма. Оцену Силаска св. Духа бпло је веома згодно группсатп око јед-

нога прозора, а Тајна Вечера могла је тако подесно бптп смештена на npo-

стору нзмеђу два лука. Из пстпх обзпра н сцена Ако не будете као oeo дете...

нашла је места на једноме впше мање полукружноме зпду, а сцена Четрдесет

мученика на засведеноме простору једне таванпце.

У првоме п другоме пољу цркве у Жпчп пзгубљене су све Фреске, које

су покрпвале горње делове зпдова. Још |е једпно на западноме зпду првога

6 ?хх).тј(тlсг £ат'п> inifslog ovgcevde iv fj 6 inovgdviog Osbg ivoixsl хси ijinsgc-

nursl uvTiTvnovau lijv gtuvqo)6lv 'хсп тгјн Tucffjv xcei rijv avctGvaGiv xqiGtov..

цитирано код G. Millet op. oit. отр. 80. нап. 1.
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поља сачувано доста добро Усиење Богородице, а на јужноме зпду другога

поља сачувано је само мало Фрагмената сцене Улазак Христов у Јерусалим.

Прво поље је, као што смо већ напоменулп, било резервпеано за под-

вжжнпке гора п пустпња, прослављене строгошћу жпвота и кротошћу душо.

Слика 1.

Њих ћемо наћи на истоме месту у жпвопису XIV—XVII вока. Ту су дола-

зилж у обзир св. Алексије, Божпји човек; св. Макарпје Велики; св. Максим
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Исповедник; св. Теодосије Кпновпарх; св. Антонпје Великп; св. Јевтимије
Ве.шкп; св. Сава Освећенп; св. Иларпон Великп п др. На северноме п јуж-
номе впду првога поља цркве у Жичп насликано је по шест св. подвнжнпка

u анахорета. Њпхово су главе ушштене, те се данас не може одредптп, којп

је од њнх бпо представљен. За онога, што се налазп у средпнп нсточно од

врата, која воде у јужну капелу, могло бп се, према дугој брадп у облпку

пламена, слутптп, да је св. Нил, поснпк синајски (умро око 450. год.), као

што бп се за онога над јужппм вратпма (сшика 1) према веома дугачкој

брадп његовој, могло нагађатп, да је или св. Онуфјтје пли св. Марко Трачки.

Могли бп се узети у комбинацију п св. Павле Латрпски плп св Макарпје
Римски плп св. Давпд Солунски. Међу онпма на северноме зиду, одмах до

врата на западној странп, налазп се и једна Фнгура у владалачкоме костпму.

Осем онога над јужнпм вратима, којп је обучен у анахоретску власанпцу, свп

осталп носе одело схпмнпка: хптон са дугачкпм п широким рукавпма, којп је

на средп прппасан, а преко кога спреда до пспод паса пада псто тако прп-

пасан нарамнпк, по коме су пзвезонп крстовп. Поврх хптона долазп хпматпон

(палиум), којп је илп набачен на оба плећа п закопчава се пспод грла плп се

закопчава и сасвпм доле илп се закопчава на левоме рамену плп се као код онога

најзападнпјега на јужноме зпду (п онога псточно од јужнпх врата) епреда за-

везује. Аналав се нпгде не даје запазптп (као што ћемо то на пр. наћп у

анахорета цркве у Манасијп). Ноге нпсу нпједноме очуване, те се не може

рећп шта су на њпма носплп. Свп онп држе неразвпјеве свптке, само се за

опу двојпцу западно од севернпх врата но може утврднтп, шта су носнлп, јер

су пм руке унпштено. Онај пзнад јужнпх врата дпгао је обе руке на молптву,

а то је псто бпо, вероватно, случај п са онпм пзнад еевернпх врата. Већпна

од њпх држп свптак левом руком п то плп преко еродс плп на једноме крају.

Некп од њпх десном руком благоснљају; један држп у десној руцп писаљку,

а један као да овом руком гладп браду. Осталп држе свпткс обема рукама.

Свптак је прп томе илп усправно плп косо положен. И на западној странп

стубаца, што деле прво поље од другога, налазп се по један схпмнпк, ну оба

су јако оштећена.

У пстој впсннп на западноме зпду првога поља пгустрованп су јужно од

царских дверп св. Еузман, св. Пантелеимон п св. Дамјан (сдика 2) а се-

верно од пстпх врата наслпкана су два прханђела, који држе керамнон са

бистом Христовом. У Љубптену, у околпнп Скопља, у порушеној дрквп цара

Душана, иа обема странама од главнога улаза наслпканп су анђелскп п еве-

титељскп протекторп царевп: десно архпстратпзп Мпхаил u Гаврпл, лево ев.
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Еузман п св. Дамјан.
7

Св. Кузман у Жпчп је младолик са кратким брковима
п реткои брадом. Он држп у десној руцп лекарски нож, а у левој свптак.

Ов. Дамјан је псто тако млад као п св. Кузман. Он држп у левој руцп свптак,

а десна му је рука бев атрпбута. Ов. Пантелепмон је без браде п без бркова.
Он држп у левој руцп дугу кутпју са лекарпјама, а у десној руцп држп крст.

Слика 2. Св. Кузмап, св. Паителенмон и св. Дамјан.

Сва тројица носе дугачку тунику, иоврх ње мало краћу мантију, преко које

спреда пада епитрахил. Поврх свега долази палиум. На ногама носе плитке

дипеле, које се према нрстииа шире, а озго се закопчавају кратком пантљи-

чицом (од коже?).

Северно од царских врата наслнканн су арханђели Михпил и Гаврил,

како држе медаљон са бистом младсначкога Христа, који благосиља (слика 3).

1 Evans Ar.tiquarian Researches in lllyricum стр. 93.

старинар 1909.
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Иста така представа налази се у дрквп св. Марка у Венецпјп, као u у једној

грузпнекој Фрескп од 1643. год. у Јерусалинскоме манастиру св. Крста.
8 Мла-

денад у ореоли означава непорочно зачеће; то је управо младенац, којп се

ннје још родпо, већ егзпстпра још само у потенцпјп.
9

Анђеле, што носе круг

Слика 3. Арханђеди Михаид п Гаврпд држе меда.l>он са бнстом

мдаденачкога Христа.

са бпстом Христа, којп благосиља, налазпмо п на једној плочп од слонове

костп у South Keusington Musem-y у Лондону,
10

а нееумњпво је, да се пна

другпм местпма, где уместо бпсте Хрпста пзлазп пред нас нрст, хтео спмво-

8 Н. П. Кондакова Архео.к путешествЈе по Cnpin и Палестнн-ћ 1904. стр. 26 5

таблица VIII. Упор. и Dr. Baumstark у Rom. Quarta\schrifl ХХ
4 стр, 16 3.

9 0. Шмита Kaxpis джами стр. 2 08.

10 G. Stuhlfauth. Die altchristliche Elfenbeinplastik 1896. таб.шца V.
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лжчки представптп Христос.
11 Ва ово имамо прпмера на једноме диптнху од

слонове кости нз Виблпотеке у Равенж
12

пна познатоие мозаику жз апсиде у

црквж св. Впталпса у Равенп. 13

Арханђеле са куглом у руцп, на којој је на-

слжкан крст, наРн ћемо овде онде у византжској уиетностж, као на пр. у једној

Фрески у Доњој Италијп
14

и у некжм емаљжма из Хиландара.
15 У једној Фрески

жз Еаленпћа на кутлп, коју држи један арханђео, стоје записане репи Ис.

Хс. (одика 4).

Уметник је пмао намеру да нарочжто жзазове представу о власти, која

је подарена арханђелжма, за то их ж представља у царскоме ор®ату, а у руке

жм ставља скиптар и спмвол владалаца: земљину куглу са крстои плж моно-

грамом Хрпста на њој.
16

Кугла је дошла наместо вжкторије.
11

Оба арханђела на нашој Фрески представљена су у царскоме костиму.

Пурпурна далматика са узаним ж теснжм рукавпма показује око врата ж сасвим

доле златом пошпвену оптоку, обилно жскпћену бжсером ж драгпм каиењем,

(кругови и квадрати, испуњени драгжм камењем, мењају се наизмениино један

за другим), као п пантљпка која се налази на рукаву на мишици. Наропито

је карактерпстжиан лорос. Он је овде за далматику сасвим пришпвен. Олободан

део лороса, који, жначе, пада преко руке, а може и да се прикопчава уз дал-

матику, овде као да је сасвжм одвојен од далматике, па пребачен преко руке.

Лорос је златом пошпвен, а уз то опточен бжсерок и богато искићен бжсером

ж драгим камењем. Арханђелж носе црвене ципеле, као што је то бпо обичај

код влададаца, и обојица држе скпптар у руци. У косу им je уплетена бела

пантљжка, која ее на обема странама главе слободно лепрша. Пантљика има

на ередпнж п по крајевжма по две дрвене пруге. Хржстос је представљен као

младенац. Десном руком бдагосиља, а у левој руци држж свитак, којж је на

срединп увезан црвеном пантљиком.

Цео западни зид више царских двери заузжма слжка, у којој је пред-

стављена Смрт Богородичиш (сдика 5.) Представа ове сцене није позната

у раној уметности хришћанској. Зна ce, да je цар Маврикије (682. —602.

год.) утврдио 15. август, као дан, у који се празнује Успење Богороджце. Да

11
G. Millet op. oit. стр. 84.

12 J. Strzygowski Hellenistisohe und koptische Kunst фиг. 62, отр. 86.

13
Garr. IV. 2 58.

14 E. Bertaux L’ art dans Г Italie meridionale табл. XIII отр. 270.

15 H. П. Конданова Памлтвики хриотlанокаго искусотва на Авон гlз 1 902. стр. 199.

фиг. 77. и 78.

10 0. Wulff Die Koimesiskirche in Nicaa 1 903, отр. 209.

17 J. Strzygowshi Byz, Denkmaler I, отр. 62.
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лп је пре Маврпкија овај празнпк бпо у хрпшћанској црквп установљен, није

познато. Прпмерп, у којниа ова сцена пзлазп пред нас у уметностп хрпшћан-

ској, познатп су тек после иконокласме.
18 Еом-

позпцпја ове сцене нссумњпво водп порекло пз

Палестпне. Ту је постао тпп, којп прсдставља

Хрпста у средпнп апостола поред самртнога

одра Богородичина п то са једном једпном

сврхом, да прпмп душу своје узвпшене мајке

п однесе је на небо. Поред овога тппа обра-

зовао се у Впзантпјп један нов тип, којп сс

од првобптнога разлпкује само у томе. гато је

овоме додао сцону са Јеврејпном, којп поку-

гаава додпрнутп својим невернипкпм рукама

свето тело умрле Богородпце, ну злочпначке

му руке одсече пламонп мач једнога анђела.

Ова еппзода, која је у Впзантпјп накнадно до-

дана, није представљана у композпцпјама на

Западу. Њу нећемо срестп нп на мозапку пз

цркво S. Maria Maggiore, нн на ономе пз цркве

S. Maria in Trastevere, као нп на коптпекпм

таблпцама. Запад је у овој сценп, као што пз-

гледа, сасвпм обпшао Впзантпју, па ступпо у

дпректну свезу са спрско-егппатскпм манлром.
19

И композпцпја у Жпчп не показује ову еппзоду.

Сцена је строго спметрпчно компонована.

У средпнп лежп Марпја на еамртноме одру.

Поред постеље стојп Хрпстос п у рукама сво-

јпм држп душу Богородпчнну. На обема стра-

нама Хрпстовпм стојп по један анђео. Оба су

се побожно нагнулп, а руке су пспружплп пут

Хрпста. Ућево п десно представљена је група

Слнка 4. Арханђео Михчпл (фреска ОД ПО Ш6СТ аПОСТОЛП П ПО ДВа бППСКОПа. ВпШб

пз дркве у Каденнћу).
главе Марпјпне стоје апостолп Петар п Јован,

чело ногу њенпх стојп апостол Павле. Од осталпх апостола лако је познатн

лево Андроју, Спмона п Фплипа, а деспо Марка. Луку п Тому (?). Од епп-

18 Ј. Strzygowshi у Oriens christianus L>, стр. 3 62.

19 D-r A. Baumstark Die leibliche Himmelfahrt der allerseiigsten Jungfrau у Oriens

christianus IV отр. 390 392.
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екопа су представљени дссно св. Дионисије Ареоиагит, лево св. Јеротеј (о

Koiie је сачувана лсгенда, да је прпсуствовао сшрти Вогородпчпној у кући св.

Јовапа у Јерусалпму заједно са св. Јаковом епископом Јерусалимским). Поред

С.шка 5. Смрт Богородпчнпа (према аквареди г. М. Вадтровпћа).

њих се налазе св. ]Тимотије и (вороватно) св. Јаков, епископ Јерусалнмскп.

Прва двојица представљена еу са јеваиђељом у руци. Лево п десно од про-

зора више цареких врата наеликано је по шест облака. У свакоме облаку
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впдн се по један апостол п поред њега по један анђео, којп га водп. Впше

прозора два анђела у журноме лету уздпжу се горе небу, чпјп се еегменат впди

п носе у облаку вратпма небескпм мајку Божпју.

Као што смо напоменулп, сценп Омртп Богородпчнне обпчно је место на

западноме зпду впше улазнпх врата. MiUet мнслп, да црква у Дпфнп пока-

зује најстарпји пример Смртп Богородпчпне, која је плустрована вшпе улазппх

врата. На томе месту она је згодно завршавала серпју празнпка. Ну у другпм

црквама наћп ћемо је на другомс месту. У Богородпчпној црквп у Грацу п

у Благовештењу Кабларскоме ова је сцена илустрована на северној страни

цркве. У она заузима мссто одмах пзнад северне певнпце. И у једној

црквп спрекога манастира скетске пустпње у Егппту срешГемо ову сцену пред-

стављену на северној страни (у северној трансептн).'
0

Богоматп је отпочпнула вечнп санак на дугачкој постељи, која се према

узглавнпку уздпже п почпва на четпрп ноге. Постеља је застрвена једном

црвсном застпрком од тешке матерпје. Ова је застпрка опточепа златном оптоком.

која је пскпћена бпсером п драгпм камењем. Један ред пурпурнога драгога

камења у облнку квадрата респ ову застирку. У средпнп свакога квадрата п

на свакој странп његовој налазп се по једно зрно бпсера. Поврх ове застпрке

прострт je бео покров пзвезен златнпм, шпрокпм пругама u црвенпм кружпћнма,

группсаннм по троје, у впше редова један пзнад другога. Влатне пруге пре-

кинуте су белпм лпнпјама самога покрова. Покров је, судећн по његовпм на-

борима, по свој прилици, од свиле.

Богородица, у загаспто-љублчастој хаљпнп п са црвенпм цппелама, лежи

укочено. Деена јој рука почпва на трбуху, а лева јој је рука етављена поврх

десне впше самога чланка. На њеном ма®орпју налазп се златна оптока, као

и по једна звезда, пзвезена впше чела п на раменима.

Хрпстос се окренуо на лево п упро је ноглед на лпце своје мајке, која

лежп пред њим. У рукама држп крплату душу Богородпчппу, увпјену у бео

вео u повпјену као одојче. Небеска светлост, која се зрачп са њега, пзбпја

у шест снажнпх млазева u раеипа зраке на све стране. ГБегов је нпмб крстаст.

Оба анђела, што стоје с обе стране Хрпста, представљенп су у половпнп

проФпла. Оба су се наглп према Хрнсту, а руке су нспружплп пут њега. Коса

пм се таласасто спушта нпз плећа, а у њу је уплетена бела пантљнка, која

се позадн слободно лепрша. Обученп су у тунпку са дугнм н шпрокпм рука-

20 J. Strzygo\vski Der Schrnuck der alteren el-Hadrakirche im syrischen Kloster der

sketisohen Wiiste (у Or. christianus I 2 стр. 3 58).
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впма, која оставља врат потпуно сдободан. Види нм се по једно крило, које је

прпппјено уз задње раме п ппнп впше декоративан утпсак.

Апостол Петар нагао ce впше главе Марпјпне, а обе је руке пспружпо

пут ње. Лево до њега нагао се над постељу апостол Јован, хватајућп обема

рукама за узглавнпк. Петар подсећа на бпблпскога снажнога рибара са окру-

глом брадом п густом косом на главп. Јован је стар, ћелав п носи дугу, седу

браду. Иза њих апостол Си.шн (лево) н апостол Лндреја (десно) нагли се

са гестом туге (левом руком притпскују образ). Опмоп је стар п ћолав, а Андреја

нма лопо Фрпзпрану косу, Сасвпм на крају стоји један млад апостол, по свој

прилпци, апостол Филии, подупнрући левом руком образ, а њему се окренуо

један апостол, чпјп је лик оштећен, те се не може распознати, кога представља.

На истој странп одмах до Јована стоје два еппскопа, од којпх онај предњи,

поуздано св. Јеротеј, има дугу седу браду п ћелав је, а онај позади, по сво.ј

прпллцп св. Јаков, еппскоп Јерусалпмскп, такође стар, пма густу косу н дугу

браду. Св. Јеротеј држи јеванђеље, а св. Јаков је пспружпо напред своју

десну руку.

Пело ногу Вогородичпнпх погружено се наднео над постељу апостол Павле.

Обе своје руке ставпо је на постељу. Он носп клпнасту, црну браду, а сасвпм

је ћелав. Иза њега се погружено нагла трп апостола, од којпх онај у срединп

пзгледа да је апостол Лука, онај десно од њега апостол Марко, а онај лево

апостол Партоломеј. Ов. Вартоломеј је своју деену руку сасвпм поднео носу.

Крајњп апостол десно нзгледа да је св. Тома (?), ма да он, како то већ

легенда прича, није бпо присутан смртп Богородпчпној, већ се после радп

њега отварао гроб Богородичин и том прплпком се нашло, да је празан. Тома

пма пстн гест као и Вартоломеј. ТБему се окренуо другп један младолпк

апостол, вероватно св. Јаков (?). На пстој странп поред Марка стоје два

епископа, од којпх онај лево представља св. Дионисија Ареоиагита п пма

црну косу п црну браду, а онај деспо, по свој прплици, представља св. Тимо-

тија, којп нма седу косу и седу браду. Св. Дпонпсије Ареопагпт окренуо је

главу на десно према св. Тимотију. Он држп у десној руцп јеванђеље, а левом

руком као да се обраћа св. Тпмотију.

У позађу ове сцене представљена је лево и десно једна архптектура, која

доста подсећа на архптектуре јелиннстпчких слика пз Иомпеја.

Облаци, на којима поједпни апостоли стреме доло, беле су боје п имају

впше мање облик пламена. У свакоме од њих представљон је један од апо-

стола, са којим се после сретамо долс поред постоље умрле Вогородпце. Сва-

кога од њнх водп по један апђео, којп се окренуо дотпчноме апостолу, а обе
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је руке напред пспружпо. Анђелп су одевенш у беле туннке н пиају на иншицп

црвену, шпроку пругу, а у косу пи je уплетена бела пантљика, која ее позадп

слободно лепрша. Анђелпиа су оба крнда представљена. И анђедп п апоетолп

наслпканп су саие у допојасној слнцп.

Оба анђела, што внше прозора лете небу, ноее један облак. Предиет,

којп се у облаку налазп, не иоже се распознатп, алп се даје слутптл, да је

Богородпца. Руке анђела покрпвене су убруспиа. Сасвпи горе впдп се сегиенат

неба. Лево п десно сачуванп су траговп још по једнога анђела.

Целу ову коипозпцију опвпчава лево п десно орнаиенат у облпку иеандра.

Од осталих коипозпцпја сачуванпх у првоие пољу оетају да се још спо-

иену Фреске у лннетаиа царскнх, севернпх п јужнпх врата. У тпипанону цар-

С.шка G. Богородпца у позп молптве

скпх врата прсдстављена је погрудна слпка Богородице у пози молптве, док

је у тпипанпиа севернпх п јужнпх врата нашао место по један арханђео,

тако пето у допојасној слпцп представљен. Богородпца, окружена арханђелпиа,

обпчно се представља у апспдп, на коие се иесту у хрппПанскии цркваиа даје

пратптп у назад све до Y века, можда чак п пре сабора у E®ecy (430. год.)

Она се ту не појављује саио на престолу као краљпца неба плп као ходпгп-

трпја, већ п као Orans п то стојећп, са рукаиа уздпгнутпи на иолптву. Бпла

је представљена у ораторпјуиу S. Tcnanzo, за тпи у Новој црквп Васплпја I,

у Неа Монп на Хпју, у св. Софпјп у Кпјеву, у црквп Гелатској, у саборној
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црквп Равенској, у цркви у Чешалу, у црквп Васкрсења у Јерусалиму п др.

Вогородпца као Oraus развпла ее нз композицнје Вазнесења Госаодња, у којој

се Марнја појављује у истој позп као персонмнкацпја цркве. Мало upe спо-

менуте компознцпјо понпкле су на овој основп. Опе су најзад одволе потпуноме

пзоловању Богородпце у апсиди. Оваква Orans нарочпто јо омпљена у епосп

Македопаца и од доба постанка п украса Нове цркве Василија I продставља

тако рећн канонску оормулу Богородпце у олтарској нпшп.’’ 1 Из апсиде је

могла прећп у лпнету царских врата према снмволпчноме пмену које јој јо дато

(на пр. на једноме печату): тov A6yov ПуХтј.
22

Док Хриетос у глорији гледаше

одозго пз кубета на човсчанство, дотле „Девпца'I', као што се изражава патрп-

Слика 7. Архаиђео у линети јужних врата (према копијп г. П. Вучетића).

јарх Фотије, опцсујућп Нову цркву Васплпја Маћедонца, „подлзагае својс ноу-

каљане руке за нае п лспросп спас за краља п победу над непрпјатељем“.

Марија као Orms (слика 6) у љпнетп царских врата представљена јс

у допојасној слпцн п налазп се у пстој позп и на пстоме песту у црквп Успења

Богородпчпна у Нпкејн.
23

Она показује највећу слпчност са споменпцпма мо-

мументалнога слпкарства пз прве половпне XI века. Ту обпчно сретамо Бого-

родицу са у страну испруженпм рукама на молптву. Овај се тпп претежно јавља

на рељеФпма, док је у мпнијатурама п емаљпма омпљено држање руку пред

прспма. Ову разлику, несумњиво, условљавају на првоме месту просторнп условп

п технпчкп узроцп.
21 У Никојп, као п у Жичп, срвтамо позу, у којој су руке

у страну пспружене. На тај се начнн згодно лспуњавала празппна лучнога

21 0. Wulff op. cit стр. 2 46, 247, 263.

22
Schlumberger Sigilographie etc. стр. 2 9 2., 601.

23 0. Wulff op. cit. отр. 306., фиг. 43.

21
Ibidem стр. 306 307.
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поља. Дела појава пма нешто матроналнога п достојанственога у себн. Ово

одговара потпуно схватању, које преовлађује у првој половннн XI века. Бого-

родпца посп дугачку у паеу прнпасану столу са узанпм рукавпма п ма®орпон.

Овај је, по свој прнлпцн, остављао слободном ншарану каппцу на главп п

златне крстпће пзвезенс на саставцпма рукава п пзнад чела. МаФорпон нолазп

са левога рамена, на пде преко деснога, обави-

јајућп главу н леђа. За тнм се спушта на лево

рамс п одатле је преко прсију опет бачен преко

деснога рамена. Онај крај, којн пада нспред пр-

снју, показује обплне наборе, чије се пвпце крећу

у цик-цак лпнпјп.

У тимпаннма севернпх п јужннх врата (сли-

ка 7) првога поља представљенп су арханђели

такође у допојасној слнцп. У лпнетама врата сре-

тамо пх овдс онде у Фрескама византпским (на

пр. у црквп S. Angelo in Formis).
25

Представа

њпхова у Жпчп постала је веома нејасна, ну ипак

се може распознатп, да су одевенп у царскп ко-

стпм. У десној руцп држе скпптар, којп се на

врху завршава малпм крстом нанпзанпм од бп-

сера, а у десвој руцп држб куглу, символ моћп

п господарства. На овој се кугли сада не распо-

знају нпкакп знацп. У другпм представама ове

врсте налазпмо обпчно на куглп крст, а у спо-

менутој Фрескп у црквп S. Angeio in Formis (у

јужној Италпјп) стоје почетна ппсмена четпрп

грчкпх речп fi. тс. в. а., што Bertaux тумачп

као веov аууеХоа. Арханђелп

су одевенп у тунпку са узанпм рукавпма, а преко

л.е је пшао лорос констелпран бпсером п драгпм

камењом. Више чела, пзгледа, да ее распознајс бела пантљпка, уплотена у косу,

ну од њенпх крајева, којп су на другпм местпма слободно внснлп на обема стра-

нама главе, нема сада нпкака трага. Крпла су дугачка п узана.

Карактерпстпчно је веома, да се п у лпнетама трпју прозора каполе у

кулп налазе на истим странама наслпкапе допојасне слпке Богородпце као

С.шка 8. Св. Јевстатпје.

25 Е. Bertaux ор. cit. стр. 251. фиг. 97.
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Orans-a и двају арханђела. Богородица се палазп у лпнети западнога прозора,

а арханђели су нашлп места у линетама севернога и јужнога прозора.

0 осталим компознцијама у нрвоме пољу не можеме нпшта ноуздано рећп,

јер су потпуно пропале. Уlеп, на коме еу оне почивале, сасвпм јо скпнут, те

се сада виде само голп зндовп.

Друго иоље било је намењено светпм ратнпцпма. После пустињпка u под-

вижника, којп заузпмају место у првоме пољу, сасвпм је прпродно, што долазе

св. војницп. Онп су учврстнли веру хришћанску, ови су се ставилп у одбрану

њену. Онп су прпмернпм п беспрекорнпм животом својим допрпнелп раепро-

страњењу хрпшћанства, овп су са мачсм у руцп извојевалп победу над нехриш-

ћанскпм u адскпм. У црквама, код којих певнице обухватају простор другога

поља, ови су св. ратнпцп илустровани у певнпцама. Њпхов број није увек

псти, а варира између шест u десет. Уз то је п избор појединих ратипка у

разним црквама различан. Најчешћо се сретају св. Ђорђе и св. Димптрпје, св.

Теодор Тирон п св. Теодор Стратплат, за тпм св. Јевстатпје, св. Проконпје,

св. НикиФор, св. Меркурпје, св. Орест, св. Нестор, св. Арета, св. Нпкола

Новп п др. Они се у најразличннјим пермутацијама појављују, а прп томо

се не даје констатоватп никакав иарочитп ред. Уз то сс св. ратницп махом

појављују у војничкоме оделу и у потпуној ратној опреми. Ну често ћемо пх

срести u у обнчноме оделу са крстом у руцп.

У Жичи заузпмају севернп и јужни зид другога поља по четпрп св.

ратника. На јужноме зпду сачувана су доста добро само два св. ратника, од

којих је једноме и име очувано, а на северноме зиду су скоро саевпм унп-

штенп: још нм се само распознају ноге или неки деловп доњсга дела тела.

Најисточнијп св. ратник на јужноме зпду представља св. Јевстагија

(слика Bј. Он носп жут панцпр, прптегнут плавпм појасом, опвичен на ра-

менпма скоро псто таком бордпром, а горе плавом огрлицом. Преко прспју

иде другп појае плаве боје са белим шарама. Испод панцпра провпрујо долс

кратка туника, која се спушта до впше колена и пма узане рукаве са жутим

норубом. Чакшире су жуте u на коленпма утегнуто узанпм подвезама. Преко

панцира пребачена хлампда црвене боје, чпја су оба краја спреда на прспма

завезана. Она јс омотана око леве руке, пуштајућп један крај да доле слободно

висп. Обућа је прптегнута белом пантљиком, која обавпја ногу све до иссод

колена п ту је на голенпма тако завезана, да један крај слободно висп. Св.

Јевстатије држп левом руком мач, чије црвене корице показују. на врху беле

шаре. Балчак је жут са сребрнастим шарама. Јабука му је плава, а бранпк

је бео. Око мача се обавпја жут кајпш, који пма белу брњицу горо u бео
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иоруб доле. У дееној руци држп дуго копље, које јс по средпнп жуте боје.

а на крајевпма је црвено. Врх му је пак бео. Има спеђу косу и округлу браду.

Из Фрагмената, којп су нам очуванж, впдп се, да су и остадп св. ратппцп

на овој странп пмалп пстп костпм п псту опрему. Оба средња ратнпка,

пначе јако оштећена, носе пан-

цпр, тунпку, хлаииду, чакшпре

са подвезама, обућу пантљикон

прптегнуту, и држе у левој руцп

мач а у десној дугачко копље.

Онај најзападнпјп св. ратнпк

(спжЕа 9) голобрад је п пма

брпжљнво Фрпзпрану косу. Мо-

гао бн ее у њему слутптп св.

Ђорђе плп св. Орест плп св.

Нестор пли св. Прокоппје. Ebe-

гов панцпр је сребрнасте боје.

Исте су боје п чакшпре, док му

је тунпка црвена, а хлампда

жута. У левој руцп држп мач,

чпје су корпце црвене, а бал-

чак је цео жут. Кајпш око мача

такође је жут. На левој руцп

поеп штпт са велпкпм крстом

на средпнп.

Док су светп ратвпцп на

јужној странп наслпканп у вој-

нпчкоме оделу, дотле су онп на

ееверној странп, у колпко се

то по оно мало очуванпх Фраг-

моната може судптп, пмали п

друкчпје одело, ако су то уоп-

ште п билп св.ратнпцп. Онај

најпсточннји носп дугачку ту-

нпку, преко које пде исто тако дугачка долама са златом пошпвенпм порубом,

пскпћеппм бпеером п драгпм камењем. Такав пстп норуб, само далеко шпрп,

има п тунпка, пспод које провпрујс обућа онаква, какву смо нагалп код осталпх

св. ратнпка. Онај најзападнпји пмао је потпуно наге лпстове на ногама, а преко

С.ш i:a 9.
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кодена падалаје хламида. Онај до њега носпо је костим као један св. ратнжк

на псточној страни јужног<l ступца, што делн прво поље од другога. Овај је

носио до пспод колена дугачак каФтан од тешке матерпје, пспод којега провпрује

мач. ЕаФтан пма доле шпроку жуту бордиру, опточену бисерои и шарама рас-

кошно пзвезену. На средини је прппасан шпрокпм, по свој прплпцп, кожним

појасом. На левој руцп овај свети ратнпк носп штпт са крстом на средпнп,

а у десној јс руци, како пзгледа, држао крст. На

северној странп пстога ступца представ.кен је другп

светп ратник (сдика 9), чпја је тунпка на ловој

му страпп на впше подпгнута, а показује шпроку

бордпру, раскошно пзвезену п опточену бпсером. На

ногама пма чакшпре утегнуте подвезама, а обућа

му је као п у осталпх св. ратника. Неиа панцнра, -

нптп се могу запазптп трагови од хлампде. У левој

руцп држи мач, око кога се обавија кајиш, а деена

му рука пзгледа слободна. Његов виз-а-вп на север-

номе ступцу (слика 10) носп дугачку тунику без

бордире, прппасану на срединп једепм широким, по

свој прилицп, кожнии појасом. Туника има узане

рукаве, који се завршавају широком жутом бор-

диром, опточеном бпсером. Рукави имају на мпшицп

пошивене жуте шпроке пантљике. Левом руком држи

мач, којп је спреда намештен косо уз ноге, а у

десној руцп држи, по свој прилици, крст. Онај до

њега, на нсточној странп севернога ступца, (сди-

ка И) показује, као п мало час споменути на јуж-

номе ступцу, тунику уздпгнуту на левој страни, то

оставља слободнпм колено леве ноге и даје запа-

зитп чакшпре са подвезама. Туника пма псто онако

широку и обилно искпћену бордпру. Поврх тунике

горња хаљпна без рукава, од тегаке матерпје, оба-

вија тело преко среде и на десној странп у цпк-цак лпнијама слободно пада.

На западиој страни стубаца, што дело друго поље од трећега, еретамо

два разглашона светптеља: св. Николу (на јужноме) п св. Јована Нретечу

(на северноме ступцу). Док св. Никола своје место обично палазн у олтару у

евечаној процееијп архиепископа, којп стреме боекрвној жртвп, дотло ће со св.

Јован Крстптељ u у другии црквама наћи на ступцу, којп делп два поља

једно од другога. Тако ћомо п у Богородпчиној цркви у Отуденици сростп

С.ЈШса 10.
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овога великога еветитоља са иророчкпи лпком на јужној странп севернога

стунца, што раздваја поље, нггд којпм се сводп кубе, од поља у коме је гроб-

нпца Немањина. Ова Фреска уз то долазп у ред оно мало слпка у Отуденпцп.

које, по свој прплицп, прппадају епосп Мплутпновој, ако не бп бпле п ранпје.

Св. Никола у натпрпродној велпчпнп

(впсок 2,80 м.) пзлазп пред нас у велп-

чанственој позп са лпцем мршавпм п пзо-

ранпм браздама. Бео стпхар пада до доле.

Преко њега спреда висп епптрахпл, опточен

бпсером. На њему ее раскошно пзвезена поља

напзменпчно мењају са пољпма обилно искп-

ћенпма бпсером п драгпм камењем. Набе-

дренпк му је жут са белпм кпткама п богато

је пзвезен п претрнан бпсером п драгпм

камењем. Наруквпце се својпм шарама так-

мпче са већ поменутпм деловпма драперпје,

а шпрока огрлпца има на обема странама

жуте бордпре са шарама. Сакос је љубпчаст

п чпнп утисак, да је од свпле. Преко њега

пде бео омоФор, на коме су пзвезенп црвенп

крстовп п две шпроке црвене пруге на до-

њем крају. Он пма беле кптке. Ј левој руцп

држи св. Никола јеванђеље са жутпм корп-

цама окпћеппм бпсером п драгпм камењем.

Десном руком благоеиља. Палац се дотпче

малога прста. Домали прстје сасвпм повп-

јен, а кажппрст п медпјус само су лако по-

впјенп. Слпка јо горе спгнпрана.

Св. Јован Претеча (слика 12) за-

узпма место на западној странп севернога

ступца, Доњп деловн ове слпке унпштенп су

утпскпвањем мраморне плоче, на којој је уре-

зан спомен о мпропомазању Њег. Велпчанства Краља Петра I. Слаб телом, а

сплаи духом излазп прод нас у прерадп доцнпјпх векова. Велпка, суха глава са

дубоко усађенпм очпма п дубокпм борама носп гуету, несачешљану косу, која

у нереду пада по плоћпма, п дугу браду. Има дугачак хптон. Хпматнон мује

обавпјон око срсдино тела u нребачеп преко левога му рамена, те пада слободио

С.шка 11.
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напред. У дееној руцп држн развпјен свитак и дугачку палицу, која се горе

завршава крстом. Левом руком бдагоспља. Палац се дотпче медијуса.

Впше Претече представљен је један младолик светац у допојасној слици

са крстом у десној руци. Л.ево од овога свеца пде орнаменат у облику тала-

састе пантљпке. Впше овога свеца бпо је

нредстављен други један светац, ну овај ie

данас скоро сасвии унпштен.

ТреКе иоље, над којим се своди кубе

u које ]'е на северној и na јужној страни

својој проширено нарочптим просторпма за

хор,
бпло је резервпсано за најважније сцене

пз бпблиске хисторије. У овоме пољу вр-

шила ее свечана процеспја „великога входа,,;

са њега су одјекпвале речи аппстолских по-

сланпца; до њега су непосредно допирале

утешне речп светих јеванђеља; еа њега су

се на све стране разливалп мелодични звуци

црквенпх пееама; оно је било место за нај-

важнпје молитве. Отуда су се жпвоппсци

махом трудили, да у овоме простору илу-

струју догађаје, који су били од еминентнога

значаја у св. писму илп су символички пред-

стављалп најважније моменте у лптургијп.

Ако је црква по речима псеудо-Германа била,

доиета, схватана као символ Распећа, Гроба

п Васкрснућа Христова, онда је сасвим прн-

родно, што би ови догађајп, у којима је црква

символисана, нашли места баш овде у трећем

пољу. Од данас сачуваних сцена, плустро-

ваних на зпдовима простора, што обухвата

треће поље, ми се, доиста, сретаио са Расае-

Аем на источноме зиду јужне певнице. llo-

лагање у гроб и ВаскрснуКв били су, по

свој прнлици, илустровани исто тако у пев-

ницама. У северној иевници паћи ћемо на источноме зиду Фрагменте једне

сцене из цикла Страдања Христова, а то је Скидање с крста. Горњи делови

зидова у певницама данас су, иа жалост, потпуно обнажени, те ue можемо

С.шка 12. Св. Лован Претеча.
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знати, које су пх композпцнје покривале, алп већ пз тога, што је у јузшој

певницп очувано Pacaetie, а у северној Скидање с крста, може се слутптп,

да су ту бпле
плустроване сцсне, које су са поменутпм догађајпма стајале у

непосредној евезп. Што еу сцене пз Страдања Хрпстова нашле места баш овде,

дало би се објаснитп и том околношћу, што је црква у облпку крста, а пев-

нпце чпне управо попречне краке тога крста. Ове бп сцене, према томе, пзра-

жавале епмволпчно зпачсње зпдова, које красе. И црква у Дпфнп показује

сцену Распећа у једној од својпх певнпца (у северној певнпцп).

РасаеЛе јо било нредстављано веома рано. У YI веку у јеванђељу Ра-

вулпну његов је тпп већ конститупсан; недостаје још еамо Голготе, која ће

носптп крст од XI в. п анђела, којп ће озго лебдетп почевшн од XI в..

До овога доба пзгледа да се уметност колебала пзмеђу две традицпје, једне,

која је хтела Хрпста обучена п жпва (на пр. на спрској здсли пз Перма,

у снрскомс јеванђељу Равулиноме, на ампулама пз Монце, а у IX—X в. у

псалтпрпма Хлудову, Пантократора п др.), друге, која је хтела Хрпста

мртва п нага (на пр. на вратпма цркве св. Сабпне у Риму, на ранпм хрпш-

ћанскпм таблпцама од слонове костп у Брптанскоме Музеју у Лондону, у

црквп св. Клнмента у Рпму п др.). Игуман Данпл пз XI века впдео је у

храму Васкрсења у Јелусалпму слпку, на којој је Хрпстос у сценп Распећа

представљен жпв, док је Констаптпн са Рода (око 925. год.) у црквп св.

апостола у пстој сценп впдео Хрпста мртва.
2

Стжиговски разлпкује јелини-

стички тии еа нагим Хрпетом u код овога runa пздваја две групе: 1) мало-

азпску т. ј. чисто-јелинистичку групу, чпјп су представнпцп т. з. таблпце еа

Страдањем Хрпстовпм пз Брптанскога Музеја у Лондону; 2) сирско-јелини-

стичку групу: врата цркве св. Сабпне у Рпму. Хрпстое је са брадом, ну остао

је наг. Тск со у Јерусалпму пде даље, те се Хрпстос облачп у одело, па пр.

на ампулама пз Монце. Ове чпне прелаз другоме оријенталскоме тиау. којп

је, како изгледа, код своје куће у Месопотампјп, у Едеси п у Нпспбпсу.

Његовн су представнпцн здела пз Перма п јеванђеље Равулпно. Овај тпп

преко манастпра, којп верно очуваше стару традпцпју, домпнпра у целоме

Средњем Веку.”
РасаеКе

у Јужпој певнпци Жпче (слика 13) показује Распетога у сре-

дпнп, лево једна група од три женске, десно група од два човека. Христос

скоро сасвпм хорпзонтално пепруженпх руку прпкован је на крсту, којп горе

носп натппсну дашчпцу, а доле супеданеум. Натппс јс данас сасвпм пшчезао.

ie
G. Millet op. cit. стр. 150 —151.

21

у Btjz. Zeitschrift XIV, стр. 362 363.
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Годгота са добањом Адаиовом изгдеда да није бида представљена. Millet мисди,

да бп ово бидо карактерпстпчно за уметност пре XI века,
28

док Кондаков

заступа мпшљење, да је Годгота са главом Адамовои ушда у иконограФију

Распећа још у YII —УШ веку. Адамова гдава у подножју Распећа води, по

његову мишљењу, порекдо од ппсто меснпх јерусадпмскпх предања.
29

Гдава распетога Хрпста носи браду u дугу косу, која пада по раиенииа,

и кдонуда је на десно му раме. Нпмб око гдаве крстаст је. Лпнпја, у којој се

креће тело, повнјена је у лево. Мускудатура трбуха, горњега п доњега, п прсију

Слика 1 3. Распеће у јужној певнлци !’према цртежу г. М. Вадтровића)

обилно је назначена. Кецеља, која обавија крста и спреда је на три места горе

завезана, обилно јс набрана и доппре до колена. Ноге еу једна поред друге

доле пружене и у колену лако савијене. Свака нога прпкована је за крст

нарочитим клпнцем. Лево стојп Марпја и десну је руку дпгла до виепне

.тица. Millet мислп, да је Марија у почетку имала позу Oraus-a, па тек у XI

и XII веку модиФПкује покрет своје леве руке.
30

Она овде левом руком као

да притпскује свој вео на прсима. Иза ње стоје две свете жене са уцвељено

повијеном главом. Она нозади као да .своје уплакане очи брише скутом од

хаљине, који је горе нодпгла, док она у средини има гест резпгнације. Десно

28
ор. oit. стр 181.

29

Археологичеокое путешеотвЈе ио Cnpiu н Ila.iecTHH'b стр. 41.

30

ор. cit. отр 15 8.

старинлр 1 9 09.
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стоји Јован, младодпк и годобрад иладић. Он је дубоко погружен у тузи,

што показује гест десне руке, коју прпноеп брадп.
31

У девој руцп држп је-

ванђеље. Иначе Јован своју десну руку обпчно уздпже пут Христа пдп њоме

тужно прптнскује образ, док лева рука држи свптак ндп један крај од хаљине.

Другде се опет п ова рука узднже на модптву. Иза Јована стојп дентурион,

којп указује руком на Хрпста. Пред Марпјом стојп заппс, којп је сада екоро

сасвпм ншчпдео п може се распознати само са највећпм напрезањем ока: се

Слика 14. Распеће (пз Богородичпне цркве у Студенпци).

мати твош, а поред Јована је, поуздано стајао заппс; се сннб твои, ну он

је данас потнуно пшчезао. У позађу провпрују орпгпналне архптектуре са

Фрпсом од палмета. Поуздано Је умотнпк хтео пзазватп представу о граду Је-

русадпму. Иначе је уобнчајено, да у сденп Распећа као позаће сдужп градскп

зпд. Ово стојн поуздано у свезп са том окодношћу, што је у доба Исуеа Хрпста

Годгота бнла изван зпдова Јерусалимских, а уз то је бпда веома бллзу град-

скоме зпду. Представа Распећа на вратпма цркве Св. Сабнне у Рпму показује

31 И у Грацу ћемо срести иоти геот. У РаспеНу једпа од светпх жена, шro скру-

шене у тузп с.трј,Д 'поррд крста, додпрује руком браду. Исти гест чипи и један од ro.io-

брадих апоотоаа у/ рцВнп Успења впше сев. иевнпце.
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већ н градскп знд (?) нза трију распетих Фпгура,
32

а византиска пконограФија

Распећа понавља тај детаљ до најпознпјега времена. Она само веома раздппно

представља тај зпд, час га узвшпава тако да он ноеп обележје утврђења град-

скога, а пас га спушта до размера манастпрскога зида.
33

Мп ћемо на пр. у

капелн куле наћи плустровану сцену Распећа, која у позађу показује један

веома орпгиналан зид. Овакав истп зид представљен је и у позађу сдене Ски-

дање с крста пз северне певнице цркве у Жичп, а њеиу је веома слпчно

представљен зид у Распећу Богородичине цркве у Отуденпцп (сдика 14).

Облик овога зида сасвим је друкчпји у Распећу цркве у Грацу.

Дево и десно впше крста лебдп по један анђео на местпма, која су обпчно

резервисана за сунце п за месец. Millet налазп, да онп замењују сунце п месец

првобитнпх композицпја, а јављају се тек од XI века.
34

Понекад су спгнпрани

као Михаил п Гаврнл. Мотив је инспирисан црквеним химнама. Анђелп у

Жичи скоро су сасвпм унпштени, ну према аналогијама може се узети, да су

били веома лако нагнутп на страну супротну од Христа, према коме окрећу

главу; једна њпхова рука пма гест молптве пред прснма, друга је спуштена
<j «

и пспружена.

Као гато смо већ пређе на једноие месту напоменули, пада у очи, што

Марпја стојп овде уеправно покрај крста, узвишена у своме болу. У овако

пстој позп сретамо Марију н у Распећу, које је плустровано на псточноме зпду

канеле у кулн. Ну Распеће у јужноме параклису цркве у Жпчи показује Марпју

малаксалу под теретом свога бола, те је прпдржавају жене, што се поред ње

налазе. Разуме се, да је прво карактеристично за уметност ранпјпх векова.

Baumstark, мођу тпм, налазн, да то, што Марија савладана болом пада у

наручја својпх пратиља, одговара реалистичко-патетпчкоие наглашавању патње

Адолорате, и да је оно специФнчно-сирско и то пз круга ЈеФрема Опрскога.
36

Сцени Распећа у јужној певнпци одговара сцена Скидања с крста у се-

верној певннци. И ова је сцена обухватала сав простор источнога зпда северне

певнпце, као што Распеће заузпма целу шнрину источнога зида у јужној пев-

нпци. Еомпозпцпја је, иа жалост, данас скоро сасвпм уништена. Оачувана је

само десно једна група уцвељених лнца и нешто Фрагмената у среднни и доле.

Судећи по овим Фрагментима, у средини је стајао крст, на коме је Христос

31
Археол. путешествЈе итд. отр. 40.

33
Ibidem.

34

ор. cit. стр. 151. нап. 1.

35 Ibidem.

30
у Byz. Zeitschrift 1 907. год., стр. 65 3.
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бпо распет. Уза њ су на десној странж биле пржслоњене лествжце, на које ее

попео Нпкодпм, да скпне тело Хрпстово. Оачуван је само иали део доњега

краја лествпца п један део стопале Нпкодпмове. Деено стоје трж лпчностж

погружене у тузп. Оне две напред погнуле су тужно једна према другој своје

главе. Она лево пржтпскујс деспои руком образ, а левом прнтдскујс вео непод

грла; она до ње подпгла је руку са гестом резпгнацпје. Иза њпх провпрује

у дубокој тузп повпјена глава треће лпчности. Обе
предњо личности су жене,

а за задњу се, за то гато је скоро саевпм пзбледела, не може поуздано рећп,

шта је. У позађу се впдп јсдна архптектура. Шта је бпло на левој странп,

непознато је, јер је ту леп сасвпм скпнут, те се внде само нагп зидовп. У

позађу је, судећп по очуваннм Фрагментпма, бпо доле представљен градскп

зид Јерусалнма. Мп смо мало пре напомеиули, да је Голгота бжла пзван зпдова

градских п да уметнпцп због тога у сценама, у којнма се јавља крст Распе-

тога, у нозађу слпкају зпд града Јерусалпма. Овај зпд показује нажзменпчно

једно уз друго поређане каменове црвене п жуте боје. Горе овај зпд показује

фрпс од палмета, а пспод овога пде ј°дан ®рпс са шарама од концентрпчнпх

елппса наизменично жутпх п црвенпх.

На осталпм зпдовпма у северној u у јужној певнпцп плустрованп су апо-

столи: у свакој певнпцп по шест апостола. После светпх подвижнпка п пу-

стнњика у првоме пољу п светпх ратнпка у другоме пољу следују апостолп у

трећем пољу. Како су овде нашле места најзначајније ецене пз жпвота Хрп-

стова, то је прпродно, што су те сцене свезане са онпма, којп су бплп сведоцп

велпкнх догађаја нз хпсторије Хрпстове. Мп ћемо п пнаме овде онде наћп,

да се поред сцепе Распећа представљају п апостолп.
37

На ово су, вероватно,

пмалп утпцаја п впзантпскп крстови, на којпма је обпчно сцена Распећа свезана

са предетавама четпри јеванђелпста.
38

На јужноме зпду у јужиој певнпцп представљен јс псточно од прозора

аиостол Петар. Он носн густу коеу, чпјп праменовп образују неку врсту круне

око чела п главе. Носп округлу браду. Нпмб око главе пма п споља и пзнутра

белу оптоку. Тунпка је са дугпм п шпрокпм рукавпма п плаве је боје. Рукав

има на мишпци жуту гаироку пантљику. Химатпон је жут п лде око наса,

провлачп се пспод десне му руке п пребачен преко левога рамена пада ело-

бодно напрод. У десној руцп држп свптак преко среде, а леву је руку уздигао

u њоме благоспља. Длан руке, која благосиља, окренут је гледаоцпма. Палац

31
На пр. ua емаљом украшошша корицама једнога јеванђеља, које припада кате-

дра.ш у Капуи. Е. Bertaux ор. cit. стр. 178.

3 * F. X. Kraus Geschiohte der christliohen Kunst IS'.iT. стр. 3 13., 317 и 339.
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се дотпче домалога прста. Мали прст јако је уназад повучен и повпјен. Ме-

дијус и кажипрст лако су повијопи. Апостол је окренут на лево п има позу

античкпх Фигура.

Западно од прозора представљен је јеванђелнст Лука. Он стојп еп face.

II његова коса образује венац око главе. Ну он ииа и тонзуру, која је за њ

увек карактерпстична. Он је представљен као човек зрелих годпна и носи

мање впше клинасту браду. Његова је тунпка ружичасте боје, а хинатион му

je ултрамарин-плаве боје. У левој руци држп јеванђеље, чпје су корице оки-

Нене бисером п драгпм камењем, а десном рукои благосиља. И његова је поза

античка.

На западноме зиду у јужној псвнпцп представљена су четирп апостола.

Од њпх су она два јужно сада без главе, пошто је ту леп сасвпм отпао, а од

остале двојице онај најсевернпјп потпуно је очуван, а онај до њега има мало

огатећене главу п једно ране. Онај најјужнији држи обема рукама јеванђеље,

те се отуда може закључптп, да је у њему био продетављсн један од остала

три Јеванђслиста, пошто смо се са Муком већ срели на јужноме зиду. Његова

је туника плава, а хпматион му је маслинасто-золен. Апостол до њега има

тувпку жуту, а химатион зелен и држи у левој руци свитак, а десном руком

благоспља. До њега је представљеи апостол Симон, обележен записом, који ее

тек са највећим напрезањем очнју може запазити, а, и иначе, може се одмах

познати по своме високоме челу, по својој ћелавој глави п округлој брадп.

Његова je туника ружичаста, а хииатнон му је ултрамарин-плав. У левој руци

држи свптак, а десном руком чини гест познат из- сцене Депспса. Младолнки

и голобради апостол до њога поуздано је апостол Тома еа дугом косом, која

ее таласасто спушта низ плећа. Он стоји окренут у пола профнла па лсво.

Има маслпнасто-зелену тунику п ружичаст химатион, чији се једап крај са

деенога рамена спушта низ upca, обавија лево плсће п појављује се опет на

десноме рамену, тако да се деспа рука може кроза њ провући. У левој руци

држи свитак, а десном руком благоеиља.

На северноме зиду северне певпицо представљена су, као и у јужној

певници, два апостола, један источно, други занадно од прозора. Њпхове

су главе оштећене, те се не може утврдити, кога представљају. Обојица пак

држе јеванђеље, те се отуда дајс закључитп, да су јеванђелпстп. Онај западно

има ултрамарпн-плаву тунику и маслппасто-зелен химатион, онај псточно има

исто тако ултрамарин-плаву тунику ну љубичаст хпматион.

На западноме зиду северне певнпце предетављена су као и у јужној пев-

ницн четпри апостола. Од њих је само опај најјужнијн очувап, а остали су
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до нспод половине уништенп. Познају се саио доњн дедови тела. Ну п ономе

најјужнијеи глава је тако нејасна, да је немогуКно раепознати, који је апостол

ту представ.кен. Он носи жуту тунику н зелен хииатнон и држи обема ру-

рукама свитак. Апостолу до њега сачуван је само део тела од колена на ннже.

Он је носпо плаву туннку н њубнчаст хпматпон. Ономе апостолу до њега са-

чувано је још мање. Тај је носпо љубичасту тунпку и плав химатпон. Најсе-

вернпји апостол исто је тако јако оштећен, а носио је плаву тунику п ру-

жнчаст химатпон.

Изнад апостола целом дужином зпдова, на којима су предетављени, на-

слпкана је шара у облику дугачкпх трака, које се крећу у цпк-дак лпннји.

Шара је горе п доле опвпчена црвеном пругом, а ова је опет на обема стра-.

нама оперважена белом пантљичпцом.

То је све, што је од жпвоппса очувано у певницама. Велнка је штета,

што су унпштене композицпје, које су покрпвале горње делове зпдова п сво-

дове. Тиме су пропалп драгоценп подацп за познавање пконограФпје онога

времена, пз кога је овај жпвоппс у певнпцама.

Најновпјом рестаурацпјом централнога кубета уништене су Фреске, које еу

у њему некада бпле плустроване. Данас се пзмеђу прозора у тамбуру познају

само Фрагментп од пророка, којп еу ту бпли насликани. У калотп је, као што

је то већ уобпчајено, поуздано бпо представљен Хрпстос као Пантократор.

На пандантпФнма су представљенп јеванђелистн п то на северо-псточној

страни Матеј (сдика 15), на југо-псточној Јован, на северо-западној Марко,

и на југо-западној Лука. Између Марка п Нуке п пзмеђу Матеја п Јована

представљен је нерукотворни лпк Хрпстов, а пзмеђу Јована п Луке, као п пз-

међу Марка п Матеја представљена је рука Божпја са гестом благослова.

На сегмепту, којп образује лук паралелан триумФалноме луку са запад-

нпм луком што носн кубе, представљена је јако Фрагментпрана ецена Тајне

вечвре. Апостолп са Хрпстом поређалп се пзз једнога стола. Хрпетос је у

средпнп. Он носп браду п дугу косу. На грудп му с десне стране (од гледалаца)

легао Јован, кога је обухватпо руком преко његова левога рамена, док десна рука

прати речи упућене апостолпма, што су распоређенп лево п десно од Хрнста.

Десно се осем Јована распознаје још пет глава. Лево су очувани траговп од

шест глава.

Веома је Фрагментпрана п она сцена, која је плустрована на сегменту

преко пута од споменутога: пзмеђу триумФалнога лука п источнога лука што

носи кубе. И оно мало што је очувано, тако је нзбледело, да се једва распо-
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знаје. Представљен је сегменат ееба и у њеиу допојасна слика Хрнста. Лево

н десно од Христа по један анђео лебдп у ваздуху са пспруженпм рукама

према Христу.

На дростору, који обухвата севернп лук што носи кубе, плустрована је

саевим горе, пзнад прозора на овој странп, сцена (слшса 15) како архинђео

Гаврил извештава Захарију о зачеКу Јована. Захарија носп бео плашт,

ишаран пругама, које се секу п образују квадратна по.ка. У тим квадратннм

пољима налазе се црвене шаре у облпку крста. Испод овога плашта, којп се,

ноуздано, пспод грла закопчавао, остављајућп елободнпм прса, провпрује кратка

бунда, која се пружа до впше колева. Она има златнс бордпре. Испод бунде

налази се туника, а пспод ове провпрују црвене цппеле. Глава му је скоро

сасвим унпштена, ну поуздано је бпо наелпкан као старац са дугом седом

коеом и дугом седом брадом. На главп ноеп узану капицу, којом се одлп-

кују паганскп впсокодостојницп. Захарпја стојп десно поред олтара, којп је у

срединн сцене п над којим се сводп кпворијум. Поуздано је у једној руцп

држао кадпонпцу, а другу је руку бпо испружио. Лево поред олтара пред-

етављен је арханђео у веома журноме ходу. Десна му је нога јако у назад по-

вучена и у колену савнјена. а лева му је нога напред нзбачена. Правп утисак,

као да би хтео клекнутп. У левој руцн држп скиптар, а десном се руком

обраћа Захарији, наговештујући му, да је његова молнтва услпшана (Љука I

11 —20). Арханђео је голобрад п има дугу косу, која таласасто пада по пле-

ћима. У косу му је уплетена бела пантљика, чпјп се крајевп позадп слободно

лепршају. Иза Захарпје представљене су још две лпчности јако оштећене. Њпма

је уметнпк, поуздано, хтео обележпти гомплу Јевреја у храму.

Испод ове сцене плустрована су два бпблпска догађаја, један западно од

прозора, другп псточно од њега. Источно од прозора представљен је Неверни

Тома, којп би хтео да се уверп о ранама Христовим, а западно од прозора

поуздано је био представљен познатп догађај Noli me tangere! У овој по-

следњој сценп познаје се одмах до прозора лпчност, која је пала на колена,

а пред њом стоји усправно друго једно лице. И ако су сачуванп само доњп

делови обеју Фпгура, ппак п на оенову овога што је очувано могло бн се слу-

тпти да је представљен онај моменат, кад се Хрпстос јавља Марпји Магда-

ленп. Ова би хтела да се дотакне његовпх ногу, а он јој велп: не дотичп

ме се! (Јован XX 17).

Сцена са Неверним Томом јавља се рано у уметностп хришћанској. У

Егбертову кодексу из Трира стоји Христос на једноме узвпшењу п дпже своју

леву руку у впс. 0 десне стране приступа му Тома п додпрује кажнпрстом
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леву страну Хрпстову, док нза њега стоје другп апостолн. На једноме раноме

хришћанекоме рељеФу од слонове костн
39 Хриетос псто тако дпже своју леву

руку а Тома прпетупа с десне стране. На другпм пак представама долазп

Тома с леве стране, а Христос уздиже своју десну руку. Овако је прописано

и у слпкарској књизи са Атоса. 40 У овој се књизи спомпње п соба у којој

се догађај дешава (према јеванђељу од Јована XX 26 —29). На вратпма

цркве св. Павла у Риму догађај се дешава пред вратима, која су у позађу

ознаиена и обележена су записом; rov Ke'/Arjofievov. У једноме cup-

скоме рукопису пз Борђијннога Музеја (по свој прилицп из средпне XIII века)

налази ее једна минијатура, у којој је представљен догађај са Невернпм Томом

иту је нзречно заппсом обележена еоба, у којој се радња догађа. 4 ' У цркви

св. Нуке Стириота обележена је ова сцена заппсом: rcov dvficov /le/JeiGfievovJ
1

Пред вратпма, која су овде пзоловано представљена, (као п у цркви св.

Нуке Стприота у Фокпдп п у минпјатури мало пре споменутога сирскога ру-

кописа, док ,је у црквама у Да®нп п у Кијеву, на вратима цркве св. Павла

п у мпннјатури једнога рукоппса XII века пз Нар. Бпблиотеке у Парпзу
43

представљен и зид с обеју страна врата) на степенпма, који, поуздано, озна-

чавају спољашње стеиене, стоји Хрпстос. (Тако исто и у црквп у ДаФни). 44

Он је представљен впше en face. Главу је лако окренуо Томи, који стоји на

лсвој страни. Хаљипа Христова оставља нагом десну руку његову, коју је он

у впс до изнад главе дпгао, и десну страну прсију, на којој је крвава рана.

Своју десну руку Христос диже и у минпјатурп споменутога рукописа из Нар.

Бпблиотеке Париске н на мозаику у црквп св. Луке Стирпота у Фокндп, само

што у овој последњој слпци рука Христова није више обнажена. На мало пре

споменутоме раноме хрпшћанскоме реље®у од слонове костп псто је то случај,

само што овде Хрпстос диже своју леву руку. У споменутој минијатури сирској

Христос у левој руцп држи свитак, а десном руком хвата руку Томину и прн-

носи је преима, на којима се кроз један правоугли прорез на хаљини види

крвава рана,
45

док у цркви у ДаФни Христос своју десну руку држи пред

нрсима и њоме као да благосиља.
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42 R. W. Schultz and S. li. Barnsleij. The monastery of saint Luke of Stiris 1901.

отр. 49.

43
Ch. Baget. L’ art byzantin фиг. 54. стр. 171.

44
G. Millet op. cit. фиг. 67. стр. 179.

Л. Stegensek ор. cit. у Or. christianus 1., фиг. 1. отр. 345
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Тоиа приступа с леве стране. Он носн љубнчасту тунику п плав хима-

тпон. Десном ногои искорачио је напред п лако је повио своје горње тело.

Десну је руку испружио п кажипрстои додирује рану Христову на прспиа. Лева

је рука, поуздано, пмала гест чуђења. П Хрпстос п Тома тако су избледели,

да пи се контуре данас једва распознају. Иза Тоие стоје два апостола, који су

такође скоро сасвпм ншчилели. На десној странп од „затворенпх врата“ поз-

нају ce сада доле још саио ноге од двају апостола.

Пада у очп, да сцена са Невернни Томом заузпма место на простору,

којн обухвата лук што носп кубе. Њено место овде ннје, свакако, нпчпм

нарочпто одређено, већ је сасвпм случајно. Мп на пр. налазпмо, да у цркви

св. Луке Стпрнота у Фокндп ова сцена заузпиа место на јужноме крају нар-

текеа, док је одмах преко пута од ње заузела место едена Прање нсгу.

У црквп у ДаФнп срешћеио ову сцену на западноме зпду јужне певнице преко

пута од Онласка Христова у ад. У Жичп је она, несуињпво, дошла еасвим слу-

чајно у друштву са сценом Не дотичи ме се, које, п пначе, у јеванђељскои

тексту пду једна за другом.

На простору, којп обухвата јужнп лук што носп кубе, преко пута од

сцена, које смо оппсали, а свуда около прозора на овој јужној странп илу-

стрована је сцена Силазак св. Духа на аиостоле.

Силазак св. Духа у цркава ранпјнх векова налазпмо нредстављен плп

у споредним кубетпма цркве нлп у абсиди. У једноме споредноме кубету цркве

св. Марка у Венецпјн насликана је ова сцена. Она је коипонована тако, да

су пзмеђу прозора у групаиа по двоје представљенп народи. којп се споипњу

у Делпма апостолскии као сведоцп чуда Педесетнпце. Мало впше седе на

престолу дванаест апостола. На њпхове главе снлазе зрацп п језпци. Полазну

тачку зракова чпнп у средњеи кубету престо божанскога величанства, на коме

је положено јеванђеље више једнога јастука, до пола покрпвенога раскошнои

драперпјом, која пада до етепенпца престола. Впше језанђеља представљен је

св. Дух.
46

Слпчио је бпо представљен Снлазак св. Духа п у црквп св. СоФпје

у Царпграду у куполетп јужнога гпнекеона.
47

Само што овде представа тешко

да прнпада првобптноие мозапчноме украсу.
48 На пандантпФпиа куполете

била

је представљена иного реалистичније него у Венецпји гоиила, која учествује

у чуду Педесетнпце. Извесно је, да су се у куполотп налазпле Фпгуре два-

наест апостола, усамљени зраци u ватренп језпци. Извесно је такође, да је

46
Dr. A. Baumstark II mosaico degli Apostoli nella chiesa abbaziale di Grottaferatta

Oriens christianus IV
t стр. 138. и 139. фиг. 4.

4’ Ibidem стр. 142. фиг. 5.

48
О. Wulff ор. oit. итр. 238. нап. 5.
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полазну тачку зракова чпнпо престо.
49 Иста така сцена била је представљена

у црквн св. апостола у Јерусалпму, подпгнутој, као што велп св. Кпрпл Је-

русалпмскп, на Сиону, на месту, на коме је Хрпстос држао Тајну Вечеру ж

на коме је спшао св. Дух. (Дрква је разорена 1281. године). Црква се спо-

мпње као веома велпка п упоређује со са св. Оофпјом. Поуздано су јој лукови

и горњп деловп зидова бпли покрпвени мозаиком. Оплазак св. Духа овде је

бно предетављен у апспдп олтарској.
50

Од овакве абспднјалне композиције за-

впсп једна композицпја у Гроташерати.
51 Пптање је чак, да ли сва трп мо-

заика у Цариграду, у Венецпјп и у Грота®ератп нису впше мање верне ре-

плике абспдпјалнога мозапка „св. Оиона, мајке свих цркава“, мозапка, који

вероватно беше створен у претпоследњој десетпни IY века.
52

И у црквп св.

Луке Отлрпота предетављен је Оплазак св. Духа у олтару, на темену олтар-

нога свода.
53

У центру, окруженом једном кружном траком, наслпкан јо престо

са подножном столпцом напред. Престо је покрпвен јастуком, а на овоме лежи

затворено јеванђељо, на коме стојн св. Дух у облпку голуба. Њогова је глава

окружена крстатим нпмбом. Од споменуте траке одваја се дванаест зракова,

а у свакоме од ових налази се по један ватрени језик u сплазе на главе

дванаест апостола, којп свуда унаоколо седе на преетолнма покрпвеним жутим,

зеленнм и плавнм јастуцима, п имају жуте подножне етолице под ногама. Они

држе пли свптко или књпге, а одело пм је бело. На свакоме пандантпФу су

по четпрп Фигуре у костимима разних боја. Главе су им окренуте на више.

Над њпма стоји запис: илемена —■ језици, два пута поновљен, на свакоме пан-

дантиФу појсдан запис. Фпгуре представљају разне пароде присутне у Јеруса-

лиму о Педесетници (Двла ааостолска 11 9).
У Жпчи је горе представљен плав сегмонат неба, са кога силазе црвенп

језицп у облику пламена на главе дванаест апостола. Овп као да содс на

једној дугачкој клупи, која иде свуда унаоколо.
54 Оваки од њпх ина u под-

ножну столпцу (супеданоум). У управноме зраку, који се спушта из неба, на-

сликан је св. Дух у облику голуба. Оба апостола' лево п десно представљају

апостола Петра и апостола Павла. Онп држе по свптак у једној руци, а другу

су У чуђбњу подпгли. Остали апостолп седе мирно оборених погледа, а ua

49
BaumsLark у Or. christianus I стр. l-'i?.

50
Ibidem отр. 149.

51
Ibidem отр. 121.

—
150. табл. I IV.

52
Ibidern г,тр. 14 9.

03
R. W. Schultz and S. H. Barnsleg op. cit. отр. 58.- 59. фмг, 40

' 4 У јсдној слнци XVI вска, која је бнла изложена ма изложби у ГротаФератн, у

средини апоотола оеди Марија. Внди Or. christianus V стр. 2 08. таблнца 111 пум. 1.
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главу свакога од њпх слеће поједан пламенп језпк. Поједине апостоле тешко

je ндентпфпковатп, јер је сцена веопа нејасна. Између полукружнога сегмента,

на коме су апостолп паслпканп, п прозора остаје лево п десно no једно по.ве.

У западноме пољу плустроване су трп личностп. Она напред пма на главп

капу внзантпскпх чпновнпка,
55

а уздпгла је горе своју деену руку. Оа пстпм

таким гестом п еа пстом таком капом на главп налазп се на пстоме месту п

један у пољу псточно од прозора. Иза овога у псточноме пољу предетављене

су joni две лпчностн са орпгпналном коаФиром, а једна од њпх носп гатпт.

Иза оно лнчностп у западноме пољу налнзп се једна лпчност, која носп гатпт

пстога облпка, као п код мало пре споменуте лнчностп. Изнад овпх у нсточ-

номе пољу еачуван је Фрагменат од запнса гезици. То су, дакле, Парћанп,

Мпђанп, Еламљанп u др. народп паганскп, чпје језпке апостолп научпше си-

ласком светога Духа на њнх.

Пада у очп, да је у овој сценп пзостављена представа Космоса, која је

пначе у композпцпјама ове врсте уобпчајена То је једна Фнгура са круном

на главп, која обема рукама држп један чаршав са дванаест свптака. Овп

представљају дванаест разнпх језика, на којпма је наппсано јеванђеље. Свакп

поједпнп апостол беше поједан од тнх јсзпка научпо. У српскоме псалтпру пз

Мннхена Космос је комбпновап са представама сампх народа,
36

што нпје тако

обпчно. Аналогпју нам пружа један реље® од слоново костп у Берлину, само

што се на њеиу п Космос помешао са народпма. У Ватопеду је представљено,

како Коемос разговара са једним човеком у турбану, а у Хпландару ео Космос

пдентпФпкујс са нророком Јоплом.

На нростору пзмеђу јужне певнпце п олтара представљена еу доле два

младолпка п голоб])ада свеца, од којпх је онај западпо у ратничкоме оделу,

а онај псточно обележен је као св. Стефин{?) (слика 16). Првп је окренут

у нола проФпла на лово п носп кратку загаспто-црвсну тунику, која доппре

до вшпе колена п пма дугачкс п узане рукаве. Преко њо пде панцпр жуте

боје, какав смо већ констатовалп код св. ратнпка у другоме пољу. Поврх пан-

цира налазп се напрснпк жућкаст са плавом поставом. Хпматнон му јо зелон.

Иакгапре су црвенс бојо п пмају подвезе као п код осталпх св. ратнпка. Обућа

му је затгорено-црвсне боје. .Јовом руком држи мач. Балчак мача окренут је

долс, а мач со ослања о мпшпцу леве руко овога светптеља. Прстп ове руке

хватају за бранпк тако, да јо балчак пзмеђу њпх провучен. У десној руцп

држп дугачко копљо.

55 Таке капе срешћемо у мииијатурама српскога псадтира пз Минхева. Ј. Strzy-

go\v*ki Die Miniaturen des serbischen Psalters табл. XVII бр. 3fi.

' ,в Ibidem стр. 26.
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Св. Стефан{'?) окренут је en face и пма овално лпце. Над његовпм челом

наднела се густа коса тако сачешљана, да образује вснац око главе. Ои носи

дугачку тунпку црвене бојс, а на овој сс налазе широкс жуте лруге, које се

пружају од рамепа до доле. Хпматион му је затворено-л.убичаето боје, оба-

впјеп око трбуха, нспод десне му мишице пребачен на лово раме пада сло-

бодно наиред п показује наборе, којп ее крећу у дугој

цик-цак лпнпји. Он је босоног. Обема рукама држи свптак.

Овој двојпцп одговарају друга два свеца насликана

на простору између северне певнпце п олтара. Онај за-

паднп је у ратнпчкоме оделу, а онај псточни показује

једнога старога морознога човека. Обојпца су непознати,

јер су потпуно пгачезлп записп, којп су обележавалп

њпхова пмена. Први је младолик и голобрад, коее та-

ласасто-гргураве. Носп зелену тунпку као н његов впз-а-вп.

Панцир му је жут са плавим појасом. Чакгаире су му

љубичасте са жутпм подвезама на коленима. Чпзме су

му жуте. Ловом руком држп мач. око кога со обавпја

кајпш жуте боје, а у дссној руцп држп копље. Ако би

овај св. ратник представљао св. Ђорђа, онда бп оиај

преко пута од њега представљао св. Дпмитрија. Његов

сусед ииа лиде пзорано браздама, пма дугу браду u вп-

соко чело. Десном руком благоепља, а у левој руцп држп

свитак.

Впше ове двојпце, коју смо сада описали, наслп-

кана су два, по свему судећи, старозаветна свеца. Онај

западни носп дугу браду п дугу косу. Десну руку уздп-

гао је у впсини главе п њомо благосиља, а у левој руцп

држп развпјеп свптак. Сеитенција на њему наппсана не

даје се чптатп, само се распознају речи: иоревновахљ

гноу. Онај источнп посп потпуно обележјо старозавотпих

свотаца. На главп има оријепталску капу, чпја је ®орма веома нејасна, јер

је слика скоро сасвим пзбледела. Носп кратку тунику, која се спугата до

впше колена п показује доле златпу бордпру раскошно извезену. На ногама

носи чакшире и чпзме п изгледа да обома рукама држи полуразвпјен свитак.

Западно од ова два свеца све до ступца који дели друго поље од трећег а

више отвора севернс певнпце била су насликана два медаљона са допојасном

сликом дотичнога свеца. Оада јс сво ово сасвим уништено.

Слпка 16. Св. СтеФан (?)

(премаакваре.ш г. М. Ba.i-

тровића).
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Преко пута од овпх елпка на јужноме зпду одмах испод слпке Силаска

св. Ауха наслпкана су псто тако два свеца са дугом седом брадом п са дугом

коеом. Источнп држи у левој руцп развпјен свитак, а десном руком, по свој

прнлпци, благоснља. Исти је такав п онај западно од њега. Впше отвора за

јужну певницу плустрована су два медаљона са погрудном сликом дотпчнога

свеца. Медаљонп су јако оштећени. Између њих су насликане две кугле, једна

иза друге, боје рубина.

На потрбушју поједпних лукова илуетрована је серпја медаљона, у којнма се

налазе бисте поједпнпх светаца. У врху лука је паслпканакаквашара(сдика 17),

а лево п десно од ње ређа се по гаест медаљона. Оамо западнп п петочни лук,

што посе кубе, пмају на овомо месту једну дугачку траку од орнамената.

На триумФалноме луку код првога, другога, трећега п четвртога ме-

даљона на јужној странп дају сс чптатп пмена: св. Ермио, св. Ариста,

св. Сосииатар, св. Состен. (слика 18) док су код

петога и шестога заппси потпуно пшчезли. На север-

ној странп само код четвртога медаљона даје се јасно

чптати заппс св. Порфирије, а код трећега медаљона

сачувана су само ппсмена св. Алби:.., код другога,

петога и шестога медаљона записн су сасвнм ишчезли,

а првп је медаљон сасвпм унпштен.

На луку, паралелноме овом трпумФалном, на за-

падној странн, у ееверној половпнп очуван је само је-

дан медаљон и то јако оштећен. Осталп медаљонп

пали су доле, кад је у севернп стубац на месту, где

је слпка св. Јована Претече, укуцавана мраморна плоча са споменом о мпро-

помазању ББегова Велнчанства Краља Петра I. У јужној половннп чита се

заппс само код другога медаљона: св. Пигас(ије) п код трећега: св. Пров.

Код првога медаљона разллкују се само писменп св ...ар., а четвртн, пети и

шестп медаљон јако су оштећенн. И на триумФалноме луку и на овоме, којн

је њему паралелан, медаљонп су напзменнчно црвенп п зелевп.

На јужноме луку што носи кубе медаљонп ее наизменпчно ређају црвенп

и жутп. На западној половинп заппс се даје чнтатп код трећега медаљона:

св. Јеладије(?) п код четвртога: св. Петар; код првога, другога п шестога

медаљона запис је ншчезао, а код петога је медаљона нејаеан. На источној по-

ловнни свн еу записи ишчезлн.

На северноме луку што носи кубе ређају се медаљонп напзменично црвенп

н жутп (сдика 15). На источној половпнп су свп заппсп ншчезлп, еамо се

С.шка 17.0рпаменатна по-

трбушју јужоога лука, што

иосп кубе (према акваре.ш

г. Б. Таназевпћа .
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код трећега медаљона још распознаје: св. ...оније. На западној половини је

светац у петвртоме медаљону св. Алимтоје, код петога медаљопа је запис не-

јасан, а осталп су медаљонп уништенп.

На јужноме ступцу, који одваја друго поље од трећега, а о који се оппре

западнп лук, жто носп кубе, плустрован је на северној му странп сасвпм доле

један светац у дугој тунпцп са жутом широком бор-

диром доле раскошно пзвезеној шарама и у хпма-

тнону пребаченом преко левога му рамена. Он носп

округлу браду и поређу ну дугапку косу која му пада

по раменима. У десној руци држп крст. Не може се

распознатп, да ли је штогод п у левој руци држао.

Представа је јако пзбледела, те се мучно распоз-

наје. Впшс овога је наслпкана до нспод појаса слика

једнога старозаветнога свеца, што се распознаје по

тророгљастој капп, коју на глави носп. Он ноеи ту-

ннку у појаеу прппасану и впше

ове хнматион којп се пспод грла

закопчава. У десној руцп држп

крст, а левом руком као да чпни

гест чуђења. Впше њега је на-

сликан другп један, по свој прп-

лпци старозаветни светац, мла-

долик п голобрад.

Паралелно овима представ-

љен је сасвим доле на ступцу

до саме певнице анђео са ин-

струментима страдама. Анђео

носи дугачку тунику са шпро-

ком жутом бордпром доле бо-

гато извезеном шарама. У коси

пма уплетену пантљику, која

се на обема странама слободно

лепрша. У рукама држп копље

и трску, на којој је Хрпету додан сунђер утопљен у жуч u сирће. Копље и трску са

сунђером у рукаиа арханђела Михаила п Гаврила срешћемо на староме мозапку

цркве S. Michele in Affricisco у Равенн поред Христа који седи на престолу.
51

Сдика 18. Мелхиседек и Мојоеј. У медаљонима

ов. Ермио, св. Арнста, св. Сосипатар и св. Состен.

О. Wulff ор. oit. отр. 22 4.
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Вигпе овога анђела насликан јо нети онакав старозаветнп светац, каквога смо

мало пре оппсали. И он пма на главп тророгљаету капу, у десној руци држп

крст, а лева му рука показује гест дпвљења. Више овога наслпкана је мла-

днћска Фигура пророка Авакума. На источној странп овога ступца, као н на

псточној п вападној страви ступца, о којп се опире западни лук што ноеп

кубе, дају се у пстој впсини запазитп пстп овакви свеци, какве смо сада

описали.

На источној странн мало пре споменутога јужпога ступца, којп дели друго

поље од трећега, а сасвпм доле насликана јо Богородица са Христом на

рукама. Пада у очи, да Богородпцу са Хрпстом на рукама еретамо на овоме

истоме месту н у Богородпчиној црквп у Студенпцп. Поред десне певнпце у

Хиландару нашао је п преосвећени еппскоп ПорФнрпје Успенскп допојасну

слику Богородице, за коју се говорпло, да представља познату Богородпду

Тројоручицу Јов. Дамаскпна, ма да на њој нпје било треће руке.
58 Овде у

Ж-ичп Богородица обема рукама држп малога Хрпста, којп у левој руцп пма

свптак, а десном руком благоспља. И Богородпца п Хрпстос представљенп еу

у пола проФила на десво. Хрпстос је уз то главу окрснуо сасвим натраг и

гледа у матер. С обзпром на ту околност, што су п Богородица п Христос

представљенп одмах до места, ua коме je наслнкан аиђео, којп ноеп пнетру-

монте Христова страдања п што се Христос као у етраху окрећо натраг својој

еветој матерн, могло бп се усвојптп, да је овде представљена т. з. Страсна

Божија мати
,

59

пред којом се указује страховит прпзор: анђео са оруђпма

Хрнстова етрадања. Она, као што изгледа, води порекло са Кппра, u у XY

веку пренета је у Рпм на Есквнлин у цркву S. Alfonso dei Lipuori.
60

Ha северноме ступцу, о којп се оплре западни лук што носн кубе, на јужној

странн његовој насликан je сасвпм доле један стар еветац, који је скоро са-

свпм избледео, те се једва распознаје. Више њега насликан је у слицп до

пспод појаса, судећп по његовој коаФпрп, један старозаветнп светац, псто тако

скоро сасвпм пшчнлео. Сасвим горе представљен је један од младоликих ста-

розаветнпх светаца, који носп раскошно пекпћену тунику п плашт богато урешен

бнсером. Плашт се закопчава пспод грла. Паралелно овпма на ступцу до саме

севорне певннце представљен је доле један у ђаконскоме оделу. Одевен је у

стихар са ораром, пребаченпм преко рамена. Држп у дееној руцп крст, а у

58 Н. П. Конданова Памлтники христlанокаго искуотва на Атон'ћ 1902. стр. 16/

Ibidem стр. 144. фиг. 56.

80 Ibidem.
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левој дарохранилнпцу на нарочптоме убрусу. Више њега представљен је такође

један светад у слици пспод појаса са орпјенталском капои. И он држн у де-

сној руцп крст, а левом чинн гест дпвљења. Светац, којп

je впше овога наелпкан, бпо је окренут као и св. Ава-

кун, ну данас је јако оштећен. Оачуванл су само доњп

деловп ногу и нежто од прсију и раиена.

На источној стравн овога ступца, што делп друго

поље од трећега, насликан је сасвим доле један светац

са дугом таласастом косом. Он носи дугачку тунпку у

појаеу прппасану са широком бордпром око врата н па-

лијум бачен преко левога му рамена, И он држп крст у

десној руцп. Допојасна слпка свеца впше њега (сдика 19)

представља, по свој прплпцп, Мисаила (читају со само

писмена ...цслђ). Има голобрадо лице са познатом коа-

фпром источњачком. У десној руци држи крст, а лева је

дигнута са гестом дпвљења. Више њега наслпкан је јодан

светац, којп је до половине оштећен.

С обе стране триумФалнога лука илустрован је IЈоз-

драв аЈЈханђела Гаврила Богородици са благим вестпма

да ће родити Спаситеља. Арханђел п Марпја су раздво-

јенп један од другога и распоређени су на оба краја

споиенутога лука. На петоме иесту срешћемо ову сцену

плустровану у многим црквама на Атосу.
01

Као што се пз овога прегледа впди, горњн делови

зпдова у трећем пољу бнлп су резервпсани за староза-

ветне свеце. Они су тако чинили згодан прелаз за кубе,

на чпјем су тамбуру били илустрованп пророци. Мп ћемо

пх и у олтару наћи на пстпи местима.

Олтар је, као што смо већ напоменули, био резервисан за сцено, које

су имале свезе са светом тајном, што се сваке литургпјо ту на часној трапези

врши. У апсиди је била горо, несумњиво, представљена сцена ПричешКа аио-

стола, ну од ње није остало нп трага. Оачувала се само, u то јако Фрагмен-

тирано, она свечана ироцесија архиеиискоиа. која и у осталим црквама овде

надази свога места. У њој узпмају учошћа највећпм делом прослављени пиеци

литургпски 1У и У века, чији су еписи поеталп извор свеколике впзантпске

теологије: св. Јован Златоустп, св. Василије Велпки, св. Григорије Вогослов,

С.шка 19

61
Види Bull. cle correspondance hellenique XVIII отр. 454. и -4G5.

старинар 1909.
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ев. Грпгорпје Нпскп, св. Атанаспје Александрпскп, св. Еирил Александрпекп
u др. У Жпчп су представ.нена по четпрп оваква архпеппскопа лево п десно

рдика

20.

Св.

Кирил

Александриски,
св.

Григорије
Ииоки,

св.

Атапаомјо

Алоксаидриок

од прозора у средпнп олтарско абспде. Онп су одевенп у бео стпхар са вер-

тпкалнЈш дрвенпм пругама п у бео сакос (у облпку Фелона) са црвоппи кр-
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стовпма нзвезеним по њему. Жспод сакоса са стране вири жут набедреник бн-

сером опточен п шарама раскошно жзвезен. Више сакоса омоФор. Спреда се

С.шка

21,

Св.

Григорије

Вогослов.

види отштрахил опточен бисером, подељен у поља, од којих су једна биеерои

н драгпи камењеи богато искићена, а друга су шарама раскошно извезена. Ова

5*
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зе поља наизменично ређаЈу Једна за другима. Дппеле су пм црвене. Они држе

обема рукама свитке, којп су горе и доле мало увнјенп, а у ередпап потпуно

одвпјенн п ту се налазп записана

по која сентенција. Од свпх овпх

архиописЕопа у целннп је сачуван

само онај најсевернијн п тројица

јужно од епоменутога прозора. Оста-

лпма је унпштена глава и један део

горњога трупа. Онај најужнији пред-

ставља св. Еирила Александри-

скога (слика 20), којп се може

познатп по својој округлој капп са

крстом више чела. Архиепископ до

њега као да предетавља св. Григо-

ргоја Пискога, адо овога одмах стојп

св. Атанасије Александриски, обе-

лежен горе заппсом, u пначе уочљпв

својом крупном главом са јако раз-

вијсним челом, шпроком брадом u

ћодавом лобањом. Архнеппскоп, којп

стојп одмах до прозора на овој, јуж-

ној, странп, не може се познатп, јер

му јс глава унпштена. Ну судећн по

аналогијама, на томе бн се месту

пмао очекнватп плн св. Јован Зла-

тоусти пли св. Басилије Велики.

Ова двојпца стоје на челу архпјереја,

којп са јужне п севорне стране стреме

у свечаној лптпјн бескрвној жртвп,

„агнецу“, који је обпчно пспод про-

зора плустрован. Отуда је п онај

архпепископ одмах до прозора на

северној странп представљао једнога

од ове двојице. Ну нп за њега нп

за оба његова непосредна суседа

це може се рећп, којп су, јер су нм главе унпштене. Најсевернпјп архпе-

пископ носумњиво представ.ка ce. Грцгорија Богослова, (слика 21) којп со

С.шка

22.

Св.

Митрофан,
ов.

Методије,
св.

НикиФор.
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даје познати по својој незграпној гугавп п по густој,

широкој п необделаној брадп. Сентенцнје, које су за-

ппсане на свпцпла овнх архпепископа, нпсу увек псте.

Тако је на пр. овде на свитку св. Кирила Алексан-

дрпскога занисано: Госиоди Боже нашв сааси лтди

сво.., док је у Богородичпној црквп у Студоницп (слпка

је вероватно пз доба Милутпнова) заппсано: Благослови

благословегцте те Госаодгс и «.., а у Манаеијп (пз

почетка XY века): Бшми... Христе Боже шшг а

светаго жили.. Сентенција се даје још читати на свптку

св. Атанаспја Александриекога п св. Грпгорпја Бого-

слова. Код првога етојп записано: ....на светихг иочи •

вави, док онај у Богородпчпној црквп у Студенпци носп

заппс: см владико Госиоди Боже соче вседрижитеш),

а у Манаспји: сего ради владико свети птд. Онај другп

посп свптак са заппсо.ч: исилшение законоу и иро..,

док у Богородпчпној црквп Студенпчкој стојп заппс:

Боже свети иочиваеми иже трвс..; а у Манаспји : Го-

сиоди Боже namv гего же дружави..

Испод ово свочане процоеије архпеппскопа представ-

љено је северно п јужно од нрозора но четпрп квадратна

оквира са допојаеном сликом какога архиеппскопа (плп

епископа). Овн оквирп представљају пконе, јер горе пмају

наслпкане закачке, помоћу којпх су се иконе о зид утвр-

ђпвале. Онп свп посе омоФор са плавпм крстовпма u држе

у рукама јеванђеље. Онај најсевсрнијп (сдика 22) пма

тонзуру u широку огрлицу око врата, која оставља грло

сасвим слободно. У левој руци држп он јевапђеље, а дес-

ном благоспља. Заппс, којп је обележавао његово пме,

није се очувао. Онај архпепиекоп до њега обележен је

као'св. Шитрофан. Он представља стара, ћслава човека

са густом брадом. Држн обсма рукама јевамђељс. До њега

је представљен св. Методмје -са велом преко главо и пла-

вим крстом на средпнп овога вела (вишс чела). Има

раетреситу браду. Његов неиосредан сусед, који је на-

сликан одмах до епнтромоса, представља св. Никифора,

стара човека са клинастом брадом. Јужио од синтроноса

Слика 23. Св. Еуплос и

један од ов. отилита.
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представљен је св. Tapacuje, старац са клпнастом брадом. Он у девој руцп држп

јеванђеље, а десном руком бдагоспља. До њега је наслпкан св. Јаков брат

Вожији, до овога св. Прокле, а онај најјужнпјп обележен је као св. Фока.

Овп се квадратни оквпрп продужавају у истој впспнп п на северној п јужној

страни олтара. По два таква оквпра налазе се на свакој странп. Ну она

два на северној странп скоро су сасвпм уннштена, а она два на јужној странп

нису еачувала заппсе, којп су обележавалп њлхова пмена.

Испод ове сернје икона са представама архнепископа наслпкана је серпја

квадратннх поља са геометрпскпм Фпгурама. У најсевернпјем је представљен

круг са уппсаном осмокраком звездом. На свакоме краку ове звезде налазп се

по један крпн. У другоме п деветоме пољу представљен је круг са уппсанпм

крстом. Углове тога крста затварају по две лпнпје, које образују оштар угао

п носе по један крпн. У трећем п осмом пољу представљен је круг, чију пе-

рпФерпју на четирп места пресеца по један кружпћ. Између ових кружпћа

утнснутп су крпновп. У четвртоме, седмоме п дванаестоме пољу представљена

је осмокрака звезда, еа чпјпх кракова полазе крпновп, а унутра је уппеан

круг. У једанаестоме пољу представљен је квадрат. На странама овога ква-

драта оппсан је по један полукруг. Са углова полазе крпнови. Пето п десето

поље веома су елична троћем. Ове шаре, по свој прплнцп, пмптпрају мрамор.

Оне представљају позадњп наслон на седпштпма духовнпх лпца, што су ту у

олтару чннодејетвовала. У т. з. Велпкој црквп на острву Аплу на Преспан-

скоме језеру овај најнпжп појас абспде, пресечен у средннп тројнпм прозором,

пслпкан је колонадама, пзмеђу којпх је остављено место за натппсе скоро са-

свпм пшчезле. Заппсп набрајају „тронове® п митрополптске столпце, које су,

очевпдно, улазиле у састав Преспанске архпеппскоппје.
62

На узаноме псточноме зпду, којп одваја олтарску абепду од севернога

зида олтарскога простора, наслпкан је доле један голобрад светац у ђажон-

скоме оделу. Ну његова је представа веома нејасна, а нпје очуван нп заппс,

којп је обележавао његово пме. ВВему на ономе делу до јужнога знда олтар-

скога простора одговара св. Еуилос (слиЕа 23) у ђаконскоме стихару са

ораром преко ловога му рамена. У десној руцп држп кадионицу, а у левој

дарохранплнпцу. Впше овпх ђакона насликан је по један „столпннк
а (стплпт).

Нредстављен је један велпкп стуб, на врх кога пз једнога четвороугаонога

ковчега пзвпрује бнста по једнога свеца, стара, еа белом брадом u веома мо-

розним лпцем, са спрскпм велом преко главе. На жалост, онај на североп-
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сточној страни јако је оштећен, а ономе на југожсточно) странп нпје очуван

заппс, којн је обележавао његово име. Ту бп дошлп у обзпр у првоме реду

св. Симеон Столинш, а онда и св. Алимаије и св. Данило Столиник.

С.шка 24. Фреоке на јужноме зиду у одтару.

На јужиоие зжду олтарскога простора предетављенн су нсточно и западно

од прозора по један епископ (слака 24) у стпхару, сакосу и омоФору. У ру-

кама држе јеванђеље. Обојпца су старп и морознп. Онај источно обеложен је

као св. Јован
,

док се име онога западнога по може прочптатп. И
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на северноме знду бнла еу представљена два епископа, ну онп су данас скоро

сасвпм унпштенп-

На јужноме троугаономе дозптку на-

с.шкан је доле апђео (обележен као: б

аггел ку ) у ђакопскоме костпму (сди-

ва 25). Носп бео стпхар са жутпм ораром

преко рамена. Има гапроке жуте нарук-

впце. На орару заппсано два иута агкос

п два пута сти. Еоса му је дуга, тала-

састо се спугата ннз плећа п уметннчкп

је Фрпзпрана. У њој је уплетена бела

пантљпка са црвенпм пругама. Анђео држн

обема рукама рпнпду, на којој је наслп-

каншестокрплп сераФпм. Крпла сумудуга.

Впше анђела представљена су два епп-

скопа са јеванђељем у рукама. Деснп од

њпх пма кратку округлу браду. Обучен јс

у бео стпхар са вертпкалнпм црвенпм

пругама. Има шпроку жуту огрлнцу, која

грло оставља слободнпм. Сакос је зелен,

а пспод њега се впдп епптрахпл. Бео

омо Фор пада спреда. Руке су му пспод еа-

коса н тако држп јеванђеље. У такоме

пстоме костпму је п његов непосреднп сусед

лево. Овај је веома стар п пма дугу ееду

браду п ретку косу. Изгледа као да се од

његова пмена може још чптатп ...рам...

И па северноме троугаономе дозптку

наслнкан јо доле анђео у ђаконскоме оделу

(сдика 26) са рппндом у руцп, а впгае

њега два стара морозна свеца у еппскоп-

скоме костпму. Деснп од њпх представља

тпп св. Јована Милостивога н пзглода,

да му је пме тако п обележено. Заппс

је скоро сасвпм пшчплео п једва се чпта.

Вшпе овпх еппскопа представљенп су п на северној u на јужној странп

старозаветнп еветптељп. На јужној странп продстављеп је, по свој нрплпцп,

Слика 25. Фреске на јужномз троугаопоме

дозитку у олтару.
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праведнп Шелхиседек (сдика 18), којн се дајо познатп по дискоеу, у коме

стоје трп хлеба. Он има дугу, седу, кдинасту браду n дугу косу, која иу пада

по раменима. Он носи црвену тунику од тешке матерпје са жутом бордлром.

Поврх туепке нде кратка бунда, која си-

лази до више колена. Плашт је бео п за-

копчава се испод грла, поуздано, каквом аг-

ра®ом. Поједпна поља на овоме плашту пмају

напзменппно црвене и зелене шаро. До њега

одмах пспод медаљона на трпумФалноме луку

представљен је светац у такоме пстоме ко- _

стпму. Оп има бео плашт, црвену бунду, зе-

лену тунпку. Око врата пма црвену ма-

раму(?) спреда завезану. Он носи круну на

главп u држп у рукама две таблпце. Има

веома ретку браду. Он, нема сумње, пред-

ставља пророка Mojceja (слика 18).

На ееверној странп представљен је је-

дан старозаветнп светац са круном на главп.

Плашт му је бео, бунда плава, тунпка цр-

всна. Држп у левој руцп жезао. Судећп по

овом атрибуту у њему је представљен аро-

■рок Арон.

Од великога су пнтереса композпције,

које сретамо у обема бочнпм капелама. Неке

од њпх помажу нам расветлптп пптање, пему

су те капеле биле намењене. У северној ка-

иели налазнмо у апсидп пспод прозора илу-

строван агнец, те према томе можемо са

пзвесношћу тврдити, да се у овој капелн

вршпла п литургија. Представа агнеца јако

је оштећена. Представљена је часна трапеза

и на њој путпр и Хрпстос младенац како

лежи на дпскосу. Впше њега требала је битп

представљена звсздица, ну од ње се данас

не познају траговп. С једне пс друге стране

прозора у апснди продстављсн је по један архиепископ погнуте главе са по-

гледом упртим на агнец н са рукама испруженима у зпак обожавања. Оба еу

јако оштећена. Од осталога лсивописа у апсидп нпје ипшта сачувано. Исто

Слика 26. Фреске на севериоме тро-

угаоиоме дознтку у олтару.
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је тако скоро сасвим пропао жпвоппс на псточноме зиду ове капеле. Северно

од апсиде представљена су два архиепископа. Један од њпх доста је добро

очуван, а од другога се познају само трагови. Јужно од апснде бпо је пред-

етављен само један архиеппскоп, ну он је више од половпне унпштен.

Слнка 27. Св. Антоннје Ве.шкп, св. Сава Освећени, св. Василије (?) и

св. Атанаоије (атонскп ?).

На јужноме зиду ове капело представљена су четпрп светитеља (слика 27).

Најзападнпји одевен је у монашку тунику, која јо на средпнп прппасана. Горња

се хаљина испод грла закопчава на два места. Главу обавија вео. У левој

руцп држп развпјен свнтак, а десном руком благоеиља. Обележен је као св.

ЛнЂдоншв, а представља познатога аскета св. Антонија Великога. До њега је
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представљен другп чувенп пустпњик св. Сава ОсвеЛени. Он је ћелав п има

седу браду на двоје раздељену. И он је одевен у монашку тунику. Десну је

руку уздпгао и њоме благоспља, а у левој руци држп развпјен свптак. До

њега стоји светац дугачке седе браде п држп обема рукама развпјен свптак.

Запис, јкоји обележава његово пме, веома је нејасан. Изгледа као да је св.

Васили]е(?) Најистопнији светац обележон је као ce. Штанасије (атонски?).

На западноме зиду сав је деп отпао, те имамо пред собом потпупо иаге

зидове. По оно нешто мало Фрагмента може се само судити, да је у тимпанону

врата што спајају капеду саспољашњим нартексом био представљен неки св.Јован.

Оеверни зид сачувао је највпше жпвописа. Источно од прозора на овој

страни представљен је ce. Саиридон у архиепископскоме оделу и ce. Роман,

С.пша 2 8. Св, Спирндон п св. Роман.
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познатп слаткопевац, у ђаконскоме костпму (сдика 28). Св. Спнрпдон је стар

еа подужом седом брадом. Св. Роман је млад и пма тек пзраслу браду. Првп

држп у левој руцн јеван-

ђеље, а десном руком бла-

госпља. Св. Роман као да

у десној руцп држп кадп-

оннцу, а у левој на крају

од орара(?) књпгу (плп

дарохранилницу).

Впше св. Спнрпдона

п св. Романа, а пстомно

од прозора, плустровано је

Усиење св. Саве(?). Св.

Сава, кога смо нашлп на-

слпкана на јужноме зиду

ове капеле, лежп опружен

па самртнпчкој постељп.

Впше њега груна монаха(?).

Левб један, умотан у ду-

гачак бсо вео, чпта пз

јсдне отворене књпге, коју

држп у рукама, посмртне

молптве. Лево од њега сто-

јп један монах п држп у

руцп запаљену свећу, а пза

њега излазп пз једне ар-

хптсктуре другп монах п

чппп рукама гест дпвљења.

Пред онпм са расклопље-

ном књнгом нагао ее над

умрллм другп један монах

сабелом повезом око главе.

Впше њега стојп другп је-

дан монах п као да гледа

у отворену књпгу мало пре

споменутога. До онога иогнутога стојп тако исто један монах са белпм велом.

Руку је пспружло п впшо главе дпгао, показујућп прстом негде горо. Иза

Слика 29. Св. Јован Златоусти п св. Атапаспје

Алексаидриски.
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њега Један са белом повезом око главе уздпгао је десну -руку п као да

хоће нешто да здере себи са прсију. Овога прате четпрп лпчностп, од којих

једна као да рукама чпнп гест днвљења. Догађај се дешава у једноме брдови-

томе пределу. У позађу еу представљене планине. Оасвим горе види т сог-

менат неба, коме, несумњпво, стреми душа св. Саве. Ну представа је овде

сасвим унпштена. Видп се само јодна велика група анђела који клече, а више

њпх стојп неразумљив запис птогсл сти с —. Успење св. Оаве представљено

је изнад оне плоче, за коју смо рекли, да је на њој, по свој прилпци, бес-

прекидно горела каква светиљка. Да ли се не бп могло слутити, да је ова

северна капела била посвећена св. Оави Јерусалимскоме?

Изнад оппсане сцене било је представљено Ваведење иресвете Богоро-

дице. Од сцене се сачувао само један мали део. Види се првосвештеник у

беломе плашту са црвевим шарама, у бундп до више колена са жутом бордпром

и у дугачкој туницп. Он стојп у једној раскошној катедри (»св.јатаја свјатпх"),

пзнад које се своди китњаст балдахпп, а којој воде два степена. Има дугачку

седу косу, која се спушта uo плећима и дугачку шпроку седу браду. Испружпо

је обе руке, да прпми малу Марију, коју муј приводн неко лпце. Од Марије

п од тога лпца сачувано је само мало Фрагмената. Сачувана је лева рука овога

лнца, које је било en face предетављено. Опо је стајало иза Марије. Од Ма-

рије је очувана само десна рука, која почпва у руци помснутога пратиоца Ма-

ријина п један део доњега тела.

Западно од ове сцене изгледа да је била представљена сцена Благослов

трију јереја. То би се, можда, могло закључитп отуда, што је очуван само

сто, на коме стоји један дугачак суд са дршком и један троугаони продмет.

Ово би могао бити сто, за којим су седела трп јереја. Ова сцена у цик-

лусу из жпвота Маријина и иначе претходи Ваведењу. Ако је наша прет-

поставка тачна, онда је впше мање поуздано, да су у пстој впспнп и на ос-

талим зидовима биле представљене сцене пз живота Маријина. Од живописа

није скоро ништа више сачувано у овој соверној капелп. Оамо се још на иан-

дантифима познају траговп од старозаветппх светитеља. Тако је на северо-источ-

номе пандантиФу иредставл,ен један старозавотнп лрвосвештсипк са дугом седом

брадом, којп обсма рукама држи једаи путир, у комо се виде два хлеба.

Јужна каиела сачувала је у много већој мери живопис пего лп северна.

И код ње налазнмо у апсиди илустроване познате литургиске ппсцо, којо смо

срели у апсиди олтара ираве цркве. Јужно од прозора налазимо илустроване ce.

Јована Златоустоги и ce. Атанасији Александрискога (сдика29). Обојица иосе

архиепископски кости.м: стихар са црвепим вертикалним пругама, набедреник,
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епптрахпл, сакос са крстовнма, омофор са дугачким крстовпма пзвезенпм по

њему (по један напред нспод рамена, трећп на трбуху). Обојица држе обема

С.шка 30. Св. Ваопдије Ве.шкп и св. Грпгорпје Богослов.

рукама uo јодан свитак, којп јо само горе п доле мало завпјен, а у средпнп
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оставља слободно поље за запис. Северно од прозора, представљени су св. Ва-

силије Велики п ce. Гршорије Богослов (сдика 30). Они носе пстн костжм

као и мало пре споменути архпепнскопж, а и рукама држе свптке као ж они.

Више њжх на целоме простору пзнад прозора представљена је Богородица, која

стојп на једноме супеданеуму, а обе је руке поднгла на молжтву у виспнж главе.

То је позната поза Богородиде као Orans-a (т. з. платитера). Како је скоро

цео њен труп унпштен, то се не може утврдити, да ли је на прспма бжо пред-

стављен медаљон са Хрпстом као младенцем жлп не. Богороднца јо впшс главе

обележена грчкпм заппсом као матж Вожжја. Северно од ње представљен је

арханђео Жихаил, а јужео арханђео Таврил. Обојнца су у костпму васж-

левса са белом пантљпкон уплетеном у косп. Главу су смерно погнулж према

Богородици.

Северно п јужно од апспде на петочноме зпду представљен је по један

светац у ђаконском оделу. Окренутж су у половинж проФнла према апсндп (један

на лево, други на десно). Онж су обучени у стжхар ж имају преко левог ра-

мена пребачен вео нспод кога пм лева рука држи дарохранжлницу, а у десној

руци држе каджоннцу. Онж су младолжкп н онај северни обележен је као ce.

Лаврентије, док је онај јужнп обележен као ce. Aeuea. До св. Лаврентпја

представљен је en face исто тако младолпк светац у ђаконскоме оделу. Он

држж у левој руцп увпјен свжтак, а у дееној руци држж крст. Његов је
заппс ишчезао.

Више овжх ђакона лево н десно од апсиде представљене су, Благовести,

јако оштећене. И Маржјп н арханђелу Гавржлу уништенж су глава ж горњн

део трупа. Вогородица је представљена јужно од апсиде. Она седп на пре-

столу поврх једнога пурпурнога јастука п предетављена је en face. Испод

њеипх ногу лежн супеданеум. Данас ее не може распознати, да лн je Бого-

родпца била чиме заузета. Арханђел Гаврил представљен је јужно од апснде

н у проФнлу. Левом својом ногом жскорачио је напред, а десиу je мало у ко-

лену повио.

На јужноме зиду представљени су доле п источно од зазиданога отвора

на средини овога зпда ce. Митрофан и ce. Fpmopuje Писки. Заладно од

овога отвора насликанн су ce. Димитргце и ce. Георгије. Обојица су мла-

долики п голобради н обучени су у дугачку тунику, на средп припасаву, поврх

које долазн дугачак плашт што се спреда испод грла закопчава једном окру-

глом аграФОм. Плашт има огрлицу, а на раменжма гажроку пантљику, обоје иски-

ћено бисером и драгжм камењем. Плашт у св. Дпмитрија раскошно је искићен

шарама у облжку звезде, а код св. Георгпја круговнма, у којима се налазе

двоглави орлови. Обојица имају у досној руци по крст.
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Исто тако младолпкл п у псто такоме оделу налазе се на вападноме зпду

св. Прокоаије п св. Артемије (сдика 31). Св. Прокоппје носп плашт пшаран

таласастнм лпнпјама. Ове затварају четвороугаона поља, у која су унете шаре

од бпљнпх танкпх стабљика п гранчпда.

С једне пс друге стране прозора на јужноме зпду ове капеле представ-

љена је сцена Пренос моштију св: Стевана
63

(сдика 32). Источно од про-

Слика 31. Св. Проконпје, св. Артемпје п св. Јовап Каливпт.

зора представљенп су цар, патрпјарх и многобројнп клпр. Напрод стојп па-

трпјарх са дугом седом косом п са дугом седом брадом у бслпм одеждама

(плавп крстовп пзвезенп су по сакосу. омооору п епптрахплу). Он држп у

десној руцп великп крст, посут бпсером п драгим камењем, а одмах до њега

63

Види Жича I стр. 173. нап. I.
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п мало напрод стоје

један ђакон п један

јереј. Ђакон држпје-

ванђеље, а јереј држп

у левој рудп јеван-

ђеље, а у десној ка-

дпонпцу. Обојпца су

окренулп главу нрема

патријарху. Ђакон је

голобрад а јереј пма

подугачку црну бра-

ду. Иза њпх провп-

рују главе неколпко

лица. Цар, ноуздано

Теодоспје 11, стоји

пза патрпјарха. Он

носи кратку клнна-

сту браду и нма на

глави цареки венац.

На њему је пурпурна

тога са широком жу-

том бордпром доле,

раскошно пскићеном

бисером и драгим ка-

мењем. Уlорос му је

псто тако пскићен п

има кнтке од бпсера.

Поуздано је нриши-

вен за тогу. Слобо-

дан крај његов држп

цар десном руком, а

леву је руку пспру-

жно напред. Иза цара

севидиједан еппскон

п бсзброј ноповапђа-

кона. У позађу јед-

на архитектура пред-

СТАРИНАР 1 9 09.

С.шка

32.

Пренос

моштију
св.

Степагш.
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ставља злдове градске, поуздано града Дарнграда. Западно од прозора наелпкана

су четпрн лица, која на раменпма носе ковчег са т.елом св. Стевана. Онај на-

пред је пгуман, двојпца у средпнп су поповп, а онај сасвпм позадп je ђакон.

Свп пмају беле одежде. Игуман пма по један плав крст на оелону горе п на

епптрахплу. Поповп немају овпх крстова. Ђакон пма само стпхар п орар.

Свп онп придржавају рукама ковчег, којп почпва на њпховпм раменпма п,

погнути под теретом његовпм, корачају у сусрет цару и патрпјарху. Еовчег

пма Форму трапеза. Поклопац, пшаран орнаментпма, пма Форму правоугла п

оставља непокрпвенпма главу u један део прспју светитеља. У позађу је и

овде представљена једна архптектура. Испод прозора насликано је неколпко

лпца у дубокој проскн-

несп. Због недоетатка

простора онн су пред-

стављени веома спћуш-

нп. Напред су људп, а

позадп су жене, чпје су

главе увпјене белпм ве-

ловима.

Впше ове сцене, а

пзнад прозора, пред-

стављено је РасаеЛе.

Хрпстос са крстатнм

нпмбом око главе, која је

на лево јако нагнута,

руку лако повпјенпх у

лакту, тела знатно у лево пзвпјена, ногу у колену сасвим на лево пзвпјенпх,

висп о крсту. Крст је усађеп у једно камено узвлшење, које представља Гол-

готу еа Адамовом лобањом. Крст пма супеданеум доле, а горе дашчпцу са нат-

ппсом црЂ славд. Хрпстос носп браду, а око крстпна пма кецељу обилно на-

брану. На десној странп Хрнстовој шнба крв пз ране. Јодна женска у до-

појасној слпцп, са круном на главл п са раскошно пскићеном горњом хаљпном

хвата крв у један суд. Она је персонпФнкацпја Цјжве. Њу прпводп крсту

један анђео, којп се окренуо њој. На десној странп удаљава се од крста Си-

нагога, такође у допојасној слицн представљена, умотана у вео. Она окреће

главу пут Хрпста, док је сазадп гура један анђео. Десно стојп Јован боно

погнуте главе, подупрте о длан десне му руке, док лева рука доле слободно

висп. Иза њега центурпон у војнпчкој опреми. Десну руку уздигао је впше

Слика 33.
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главе, а прсте је еклоппо у гест алокуцпје. Лево од крста стојн Марија, ма-

лаксала од бола, готова да падне у несвест. Једна женска, која се пред њом

налази п њој се окренула, придржава је одоздо за руке. Друга женска по-

задп Марије прпдржава је пспод лакта. Впше крста лево п десно два анђела

у скрушевој тузи прпносе сузнпм очлма крај од хаљине.

Оно, што овој композицији даје нарочпто интереса, јесте један медаљон,

којп је у правцу крста горе више ове композпцпје смештен пзмеђу ње п појаса

којп тамбур доле ограннчава. У овоме медаљону је веома нејасно насликана биста

некога лпца. Ово бп веома подсећало на понеке ампуле из Монце, на којима је

Хрпстос представљен у бпстп, која је смештена над крстом. Док бп се ово у некпм

случајевима могло објаснптн недостатком простора за потпуну представу Христа,

ма да су оба разбојнпка са стране представљена у целоме расту, дотле за

друге елучајеве не би бпло никаква објашњења. Можда ова ®орма води по-

рекло од нарочито поштованога крста, вероватно на месту саме Голготе, де-

коративнога типа, увенчанога главом Хрнста. Кондаков велп да се тако пред-

стављање звало ссууеХмгј,
61

пошто су са стране крста бпла пзобра-

жена два њему окренута анђела.
65

Крст са бпстом Христовом горе налазпо се

п у мозанку цркве св. Сте®ана Округлога у Рпму
66

(око годпне 6Ј8.). Ко-

лпко ово све пма свезе са представом у Жичи, не може се поуздано рећи.

Представа медаљона је, п пначе, веома нејасна.

Осем слпка св. Прокоппја п св. Артемнја сачувана је на западноме зпду

још једпно у линети западнпх врата допојасна слика св. Јовсша Еаливита

(КуКника) (сдива 31) са мање више женским лпцем и са белом повезом око

главе. Оп држи у десној руци крст, а у левој је, можда, држао јеванђеље (као

на једној Фрески из трапезарије лавре ев. Атанаспја).
67

И у лпнетп врата на северноме зпду налази ее допојасна слика једнога

еветитеља са лпцем потпуно женскнм и са белом повезом преко главе (слика 33).

Рукама чинп гест обожавања (адорације). Вапгс, који је обележавао име ове

лпчности, сасвпм је жшчезао.

На пстоме зиду налазе ее сасвпм доле плустрована четирн светптеља,

распоређена у три поља. У источпоме пољу налазе се два свеца у архиепископ-

скоие орнату са јеванђељем у рукама. Онај западнији обележен је као св. Та-

ui H. П. Кондакова Археол. путешествlе по Ciipin итд. 190 4. стр. 22.

65
Garr. табд. 434. пум. 2., 5., 6., 7.; 435. нум. I.; 479. нум. 13, 14.

66
Кондакова ор. oit. отр. 29 2. фиг. 75.

67 Кондакова П. 11. Памнтиики христ. искуоотва на Атон% 19 02. табл. VIII, види

и стр. 80.
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pacuje, док је шпкезао запнс. који је обележавао пме онога псточнога свеца.

У западноме пољу плустрован је један епископ. Лпк му је оштећен, ну по

главнпм цртама бп се могао у њему слутптп св. Никола. У средњем пољу на-

слнкан је један млад светптељ у дугачкој тунпцп са шпрокпм рукавпма, преко

које је бачен палијум У левој руци држп свптак. Његов је заппс такође пш-

чезао, ну, пзгледа, да тога пстога свеца сретамо одмах впше ових доњпх Фре-

сака у једној серпјп сцена, које се непоередно једна у другу продужавају. Сцене

иду с десна на лево. Јако су оштећене. Поједпнпм лпцпма нпсу чак нп главе

сачуване. На псточноме крају впдп се, како једнога младога светптеља приводе

једноме високодостојнпку (цару ?), којп седп на престолу. Онда тога пстога све-

титеља впдпмо у пратњп једне женске (?). Најзад долазп његово погубљење. Ово

последње даје се закључпгп пз Фрагмената, којп су очуванп. Сачуване су само

С.шка 3 4 Светптељп пз спољашњега нартекса (према акварелп

r. М. Ва.lтровића).

ноге овога свеца, по чнјем се положају впдп, да клечп. Иза њега се налази

једна лпчност са раскораченпм вогама. Док, дакле, светптељ клечп погнуте главе,

дотле је џелат внше њега замахнуо секпром, да му одсече главу.

То је све, што је од жпвоппса у јужној капелп сачувано. На југо-за-

падноме пандантиФу сачувана је глава једнога старозаветнога свеца, те се пз

тога впдп, да су п у овој капели на пандантпФпма бплп предетав.Бенп старо-

заветнп свецн.

Зпдовп сиољашнега нартекса н обадва прпслона бплп еу такође пспп-

санп Фрескама. Данас је све то унпштено. Нешто мало остатака сачувано је

у прислону јужне капеле, а на северној половпнп западнога зпда спољашњега

нартекса једва со овде онде назпру контуре светптеља, што су овде бплп плу-

строванп. Овдо онде на западноме зпду, као п на јужном, впде ее траговп

боје, којп упућују на то, да је ту бнло жнвоппса.
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Иепод округлога прозора на северној половинп западнога зпда познаје

се у два реда један вшпе другога серија светптеља у краткој тунпцп, која

се спушта до впше колена п на средпнп је прпнасана (слика 34). Онп ппају

на главн неке особене капе. У једној руди држе веома дугачке развпјене

свитке, којп су свн бплп псппсанп. Може се слутпти, да су дуж целога нар-

С.шка 35. Сцене из живота св. Јована Кротитеља.

текса у впше редова један пзнад друтога шилп визови светитеља
3

поређани

онако, како су но месецпма један за другпм следовали.

Око врата, која пз спољашњега нартекса воде у јужну капелу сачувало

се споља на зиду неколико композпцпја (сдика 35). У лпнетп тпх врата као

да је представљена бпста једнога арханђела (?). Јужно од ове лпнете илустро-

вана је сцена, како Бог шаље Јована да ароиоведа у околини Јорданској

(.Лука III
2

Јован I
e
). Горе је представљен сегменат неба, ппз њега као да

провпрујо рука Божпја. Долс у једноме брдовптоме пределу стоји Јован скру-
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шено погнута тела, а главу је днгао небу. Руке у внспнп прснју подпгнуте

су са највећом побожпошђу. Испод овога прсдстављена је, по свој прилпцп,

сцена како Исус тражи од Јована да га крсти. Јован, веома мршав, нагпх

руку, држп у десној руцп дугачку крстату палицу, а окренуо се десно, по

свој прплпцп, Хрпсту, од кога су сачуване само руке пспружене према Јовану.

Јован подпгао своју десну руку п њоме пратп речп упућене Хрпсту: тп треба

мене да крстпш, а тп долазпш менп (Матеј Ш
l4

). И оетале сцене у овоно

прпслону несумњпво су пмале свезе са догађајнма, којп су се односплп на

крштење Исусово.

У иростору исаод кулв сачувале су се све композпцпје, које еу ту бпле

плустроване, само што су мање впше оштећене. Изнад улазнпх врата стојп

компознција, у којој је плустрована позната Божи/ма химна Јована Да.ма-

скинаЈ 8

Богородпца у округлој мандорли и сасвпм en face седп на престолу.

Прссто пма впсок позадњп наслон п у пола нпже наслоне са обадве стране.

Он је толпко простран, да бп на њ могла сестп трп лпца. Богородпца седн

поврх јастука пурпурне боје, а под ногама пма истп такав пурпурнп под-

ножнпк. Њен је хпматпоп љубпчасте боје, а пребачен је п преко главе, uy

на трбуху је разгрнут, те допушта впдетп тунпку плаве боје. Дппеле су пур-

пурне боје. Малп Хрпстос, кога она држп на својој левој руцп, у проФПлу је

иредстављен п има лпце маторца са косом на впше сачешљаном. Нпмб му је

кретат, ну нзгледа да су удвојене само доње дпнпје кракова овога крста у

нпмбу. Горња му је хаљпна жуте боје. Десном руком благоспља, а у левој

руцп држп свптак. Магп, којп с леве стране прплазе Богородпцп, представљенп

су у Фантастпчноме псточњачкоме костпму. Имају кратку тунпку до впше ко-

лена, која је на средпнп прппасана. Она је у онога напред, што је зашао у

годпне, љубпчаста; у онога средњега, којп је зрелпх годпва, мрка; а у зад

њега, голобрадога младпћа, црвена. Чакшпре су у првога црвене, у другога

голубпјасто-нлаве, у трећега љубпчасте. Исте пм је боје п обућа, која оставља

прсте слободнии. Пастпрп, којп су представљенп десно од Богородпце, подсећају на

антпчке типове. Предњп пма па главп пастпрскп шешпр, а онај позадњп неку

врсту клобука без браника u као да је обучен у власасту кабанпцу љубп-

чаете бо.је. И авћелп су антпчкп младп п са антпчкпм гестовпма. Као да пх

јо бпло шест представљено. Пустгта п Земља подеећају јако на антпчке фп-

гуре. Оне носе дугачак хптон боз рукава, еа средпнп прппасан. Он је у Пу-

стпње љубнчаст, а у Вемље зелен. Дппеле су у обеју црвене. Око чела пде

пантљпка, чпјп се крајевп са обе страно слободно лепршају. Имају насмејано
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дкце. Сава 111 пма бео стпхар са плавпи вертпкалнии пругама са стране ж

по рукавпма. Сакос је такође беле боје еа дрвеним крстовжма. Он је у облику

кратке тунпке без рукава п опорважен је на раменпма п доле жутом бордиром

са црвенпм шарама. Омооор се спушта до доле п пма пзвезене крстове плаве

боје. Джпеле су му црне боје, као што је то код епископа уобпчајено.
69 Носи

кратку, а густу браду и не одвећ дугачку косу. У десној руцп замахује ка-

дпонпцом, пз које пзбпја днм. У левој руцп држп јеванђеље позлаћено, пскп-

ћено бисером и драгпм камењем. У пратњп Оаве 111 налази се девет лица.

Четворица од њпх су гологлави као н Сава 111. Један као да има црн вео

(преко камилавке?), а остала четворица носе на глави беле сирске чпте. Један

од овпх налази се пред Савом 111 п обема рукама држи светњак. Ова четво-

рпца имају дугачке антерпје (у онога напред и у онога сасвим позадп антержја

е црвене боје, док је у онога до Саве 111 зелене, а у онога у срединп љубп-

часте). Оваки од њпх четворице носи уз то ћурче са дугачким и широким

рукавпма, које је псте боје, које п антерија. Ћурче пма високу огрлицу, која

покрпва уши п доппре позадж до еаме чите. Оно је опшивено свуда око огрлпце

п спреда као и на отворпма рукава самуровином и пма на левој странп својој

један дугачак вертикалнж разрез, који се пружа од рамена до доле. У овај

разрез држе неки увучене своје леве руке. Ћурче пма ниже рамена широку

пругу жуте боје са црвенпм шарама. Свж имају црне цппеле. Краљ (по свој

прилици Милутин) у владалачком костиму (цео горњп део тела његова унж-

штен је): у тунпци љубпчастој са златном бордпром и пурпурноме химатпону,

који впсп позади. Дипеле су црвене. Лорос је пребачен преко леве руке. У

левој руци држи свитак, а у десној скиптар, којн се горе завршава крстом.

У пратњп краљевој налазе се шест лица. Велможа, који се налази одмах иза

краља (глава му је уништена), има доњу хаљину беле боје са дугим п узанпм

рукавима, по којпма су жзвезене црвене звездпце. Горња хаљпна има облнк

дугачке доламе. Она се спугата до чланака, на струк је и без рукава је. Она

је црвене боје и спреда се склапа. Крајеви су спреда оперваженж власима

пеке животиње. На леђима носи пелерпну црвене боје. Оа стране висп мач.

Чизме су му црне. Левом руком ухватио се за појас, а десну је руку ставио

на прса. Онај велможа еасвим позадн, са доста дугом брадом и са доста

дугом косом, има доњу хаљину дрвене боје, са псто онако дугим п узаним рука-

впма. Рукави се озго завршавају под оштрпм углом и имају по себи жуте пруге,

које образују квадратна поља. Његова је долама зелене боје и закопчава се дуг-

мадима (на пот места по пар црвених дугмадп). Власи црне боје оперважавају

69

G. Millel op. cit. стр. 122. нап.

87Д-р Влад. Р. Петковић, Жича.



туннку на саставу,

на раменима, окогрла

п саевим доле. Пеле-

рпна му је зелена.

Чизме су му црне.

Десна рука његова

ночпва на трећем на-

ру дугмади, а лева му

рука нма жсти гест као

десна мало пре опп-

санога. Између обо-

јпде впдп се позадп

једно голобрадо му-

шко лпце, мнја је до-

ња ха-кина жуте боје,
а преко свога левога

рамена носп пребачен

огртач љубпчасте боје.

Чнзме су му црне.

Између њега п онога

предњега впре две

главе, а пзмеђу њега

п онога задњега впрп

једна глава.

На пстоме зпду

наслпкан је јужно од

врата Стеван прво-

венчанп краљ, а се-

верно краљ Радослав.

Радослав је голобрад.

Стеван пма подугач-

ку, метласту, црну

браду. Обојпца пмају ,

на главп владалачку

диадему. Плашт пм

је украшен кружнпм

пољпма, опточеннма

бпсером, укојасу уне-

О.шка

36,

Фрагменат
оцене

Четрдеоет

Мученика.
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тп двоглавп орлови. Обојцца чине скоро нстн онакав гест, као п позадњж вел-

можа жз пратње Мплутжнове.

На своду овога простора пспод куле представљена је сцена Четрдесет

мученика У средпнп Хрнетос (Kniestuek) у кружној ореолн. Обе je руке у

страну иепружио п у њнма држи по један венац. Мево ж десно внди се још

по двадесет оваких венаца, који лебде изнад глава мученжка, лево н десно

распоређених на залеђеноме језеру. Љпх пма по двадесет на обема странама.

Заступљенп еу разнп тппови; стари, младп и људп зрелжх година. Онп су

евж полу-нагп. Носе обично кратке чакшире за плжвање, а има нх ж са дугим

чакшпрама. У сцену је унето веома много покрета, само што је све извешта-

чено и стжлжзпрано. На северној странн вжднио једнога младића, који је са-

свнм малаксао и хоће да падне на леђа, ну тројпца га придржавају, један

пспод мжшпца, двојпца су га ухватжлж за руке. Други младић клонуо је на

прса једнога крупнога човека зрелпх годпна. Ућево јо представљена једна доста

сложена архжтектура са кубетем п у њу улазж, сагнувши се, један од мученпка.

То је топло купатжло, у коме тражп склонпшта један несталан у верж, који

ннје могао пздржати до краја мученжштво, те заслужжти вечан жпвот у цар-

ству небескоме. И на јужној странп представљено је двадесет мученпка у нај-

различнијпм позама (слика 36). И ту један младжћ пада на леђа, а једап

га прждржава, хватајући га преко средине тела. Другп пада наузнако, ну један

човек зрелијпх година задржава га, хватајућп га око паса. Свп мученжцп на

овој етранп имају обнажсно горње тело, само један, који је представљен нај-

западније, забацпо је на десно раме свој палијум. Овај је главу уздигао горе,

а леву руку пружио је пут неба. То је незнабожачки чувар, којп беше дпрнут

пстрајношћу мученжка, над којима му беше повсрен надзор и будући сведок

величанственога прпзора, који се указа над главама мученика, збаци својо ха-

љине, скочп у залеђено језеро п постаде садруг њихов, те ж сам заслужи вепац

мучеништва.

Одиах више улаза на псточној странп сретано се са композицијом, у којој

су жлустроване познате Хржстове речп, пзговорене ученпцпма: Ако не будете

пао ово дете, неЛете yfiu у царство небеско (Матеј XYIII
3
). Сцена је строго

симетрпчно компонована, Хрпстос заузима место у ероджнп. Он јо представљев

en face н етоји на једноме супеданеуму впше једнога јастука. Десном руком

пропраћа речи упућене апостолпма. Држање Хрпстово пуно јо достојанства и

отмено охолости. Ућеву руку ставпо је на главу једнога дечка, који стоји

норед њега са рукама прекрштеним на грудима. Овај мали носп тунику која

једва допире до колена и на средп је прппасана. Она је бела и извезона је
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црним тачкпцама. Лево и десно од Хрпста представ. Бена је груна од по шест

апостола. Овп са страхопоштовањем слушају речп Хрпстове. Догађај се збпва

поред једне балустраде, која бп требала да буде предетављена у позађу.

На самоме улазу представ-

љена су оба
првопрестолна апо-

стола: јужно св. Петар (слика

37) северно св. Лавле (слика

38) Апостол Петар представља

познати тип снажна човека са гу-

стом, седом косом п са округлом

брадом. Он држп на главп обема

рукама једну цркву, која пма кубе

на средпнп п прпслон прп улазу.

Апостол Павле је крупан, развпјен

човек са впсокпм челом п са ће-

лавом главом. Он држп на главп

обема рукама књпгу својпх посла-

нпца.

Каиела у кули билаје сва

жпвоппсана. Живопис је данас ме-

стнмпце унпгатен, а п што је остало

од њега, јако је оштећено. Фреске,

које су се сачувале, скоро су са-

свнм пзбледеле, а уз то су зама-

зане млазевима креча п веома по-

вређене урезотпнама сваке врсте.

На иеточноме зпду представљен

је соворно од врата архиђакон
Стеван. Он ноеп ђаконскп стпхар

са ораром, којп се са левога му

рамена спушта преко његове леве

руке п са леве стране слободно

впсп. У десној руцп држп кадп-

онпцу, а у левој руци, покрпвеној

крајем од хаљпно, држп дарохра-

нилницу. Јужно од врата на простору нзмеђу њпх п нпше на овој странп

представљенп су св. Константин в св. Јелена. Константин је у имцератор-

C.imta 37. Св. Петар.
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скоме оделу п носп на глави круну нарочита облика. Хаљпна иу је љуби-

часте боје и по њој су извезенп крпновп нарочптога облпка. Левом руком,

преко које је пребачен лорос, хвата за дугачак и простран крст, који се на-

лазп нзмеђу њега п Јеленс. Крст је сав опточен бпсером и пма горе и доле

још по један попречан крак. И Јелена пма круну на глави, а обучена је у

императорско одело. Овојом десном руком, преко које је пребачен лорос, хвата

она за споменути крст одмах испод Константина. У нпшп је насликана до-

појасна слпка Христа, којп десном руком благоспља,

а у левој руцп држп отворену књпгу, на којој

ппше; f азг, r-ecuh ссЂтђ итд.

На горњој половпни овога зпда бпло је пред-

стазљено Pacuetie, од кога су остали само бледп

траговп. Впди се Голгота са лобањом Адамовом п

укрштеним костпма u доња половпна крста. Впди

се н кецеља око крстина Хрпстовпх, која на сре-

динп пма две црне пруге. Марпја се налази на

левој странп u стајала је усправно као н у Распећу

јужне певнпце. Од центуриона, којп је на десној

странп, еачувана је само доња половпна ногу. Су-

дећи по њпма, он је бпо представљен en face. У

позађу се впдп зпд града Јерусалпма, којп има

псти онакав облпк, какав смо нашли у Скидању

с крста пз северне певннце.

На јужноме зпду насликан је сасвпм доле по

један квадратнп оквнр источно и западно од про-

зора на овој странп. У псточноме оквиру сретамо

допојасну слику св. Саве Јерусалпмскога. Десном

руком благоспља, а у левој руцп држп развијен
свитак. У западноме оквпру сретамо слпку св. Те-

одора Студита, који псто тако десном руком благосиља, а у левој руци држп

развпјен свптак.

У лннетп овота прозора представљсна је у једноме кружноме оквпру биета

једнога арханђела. Он је у ђакоискомо оделу. Орар му ce као у архпђакона

Стевана спушта иапред преко левога му рамена. У косу му је уплетена пан-

тл.пка, чијп се крајевп са стране слободно лепршају. У десној руцп држи

скиптар, а у левој куглу (као и онај у линетп врата пзмеђу јужне капеле п

првога поља праве цркве).

Слика 38. Св. Павле (према

акпарелп г. М. Валтровића).
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Више овпх представљен је горе псточно п западно од прозора по један

светптељ, којп су окренутп један другоме. Главе п плећа су пм унпштенп.

Источнп пиа по горњој хаљпнп пруге, које се укрштају п образују квадратна

поља, а код западнога пруге нду хорпвонтално, а пзмеђу њпх су пзвезенп

кружпћл. Оба пмају гест, којп је познат из сцене Деисиса.

И на западноме зпду налазп се доле по један квадратан оквпр ееверно

и јужно од прозора. У северноме је наслпкан св. Григорије Богослов, док је

код онога јужнога залпс сасвпм шпчезао. Обојпца су у архпјерејскоме оделу.

Њпхов омо Фор пма беле крстове. У левој руцн држе јеванђеље, а дееном руком

благоспљају.

У лпнетп овога прозора у једноме кружноме оквпру представљена је до-

појагна слпка Марпје као Orans-a. Она је уздпгла руке на молптву као што

смо впделп у пстој композпцпјп у линетп царскпх врата праве цркве. Горе

на зпду представљене су трп Фпгуре; јужно од прозора две, и северпо једна.

Главе п плећа овпх Фпгура унпштенп су.

И ua северноме зпду налазп се доле по један квадратан оквпр источно

п западно од прозора. У псточноме је наслпкан св. Јован Златоусти, а онај

у западноме нпје сачувао запнс, којп је обележавао његово пме. Обојпца држе

у левој руцп јеванђеље, а десном руком благоспљају. У лпнетп прозора на овој

странп у кружноме оквпру бпла је представљена бпста једнога арханђела,

као што смо то нашлп п на јужној странп у лпнетп прозора, којп је преко

пута од овога.

На Југо-западноме луку, којп је образовао кретастп свод, бпо је црнпм,

крупним ппсменпма на белој основп исппсан дуг заппс у два реда, ну мрље

од креча, којима је покрпвен, чпне, те је овај заппс сада сасвпм нечптак.

Б). Анализа стила.

Же сло још раније истакли, да пзиеђу Фресака пз обеју певнпца п пз

лпеета свпх трпју врата у првоме пољу црквс с једне стране п осталих ®pe-

еака у црквн, у побочнпм капелама, у епољашњем нартексу и у простору пспод

куле с друге стране постоји очевпдна разлпка. Фреске у ораторпјуму куле

стоје у тесној свезп са првом групом п могу са њом чпнптп једну посебну

целпну. Детаљнпјом анализом обеју група постаће далеко јасппје разлпке, које

одвајају једну групу од друге.

I Као што смо већ нагласнлп, код Фресака прве групе сретамо се са

озбиљним ц мпрвпм ликовима, каквз смо павикли гледатп у класпчној епосп

антпчке уметностп. Траднцпоналнп мотпвп репродукованп су са доста разу-
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мевања антжчкога идела. То Је уметност, која ce чува, да душевно располо-

жењо обедоданн у цртама лпца. Оно се огледа Јога само у покретима тела,

пунпм пзраза. Израз душе оцртава се пре у линпјама тела ж удова, него по-

моћу фжнпх нжанса у покретжма лжца. Мање вжше непокретљиво лице, које

ноеи отмен, озбпљан, поносжт п достојанствен жзраз, еачувало је оно тжхо ду-

шевно. расположење, које остаЈе увек исто. Богороджца покрај крста жма др-

жање једне отмене матроне, коЈој бол не развлачп лпце у грпмасе. Сетно но-

вжјена глава сачувала је велжчанствену мжрноћу једно дубоко потресене душе.

Усправно држање њенога тела показује, колжко хероЈскога жма Још у ове жене,

која се не осећа савладана великжм болом својим. Оав јад Јованов жзбжја на

видело у тужно погнутој главж ж у доджру браде дееном руком. Арханђели у

лжнетама врата првога поља у цркви пмају лжца нреливена оном отменом мпр-

ноћом, какву још сретамо у антжчкој уметностж. И Вогородица у линетп цар-

скпх врата са рукама поджгнутим на молжтву пуна Је достојанства Једне от-

мене гоепе антжчкога доба.

ПропорцпЈе пзмеђу поједпнжх делова тела уметнпк ннје губио жз впда.

Односж су добро срачунатп п тачно маркжранж. Фжгуре су представљене какс

стоје жлж en face жлж у половинп проФИла (ва десно плж на лево) окренуте.

Уметнжк је жмао на уму познату антжчну позу, где Фпгура почпва на једиој

нозп, а друга је нога назад и у страну повучена, те доджрује земљу само

прстима. Тело може да почпва п на обема ногама, а дешава се, да је једна

нога жскорачпла напред п зеиљу лако додирује прстжиа. По угледу на ове

позе, а из проетога неразумевања жлп невештжне у представљању, постадоше

у уметностж Запада у XIII веку компчне позе апостола п Фигура, којп из

гледа као да жграју.’
0

У свнма случајевпма ноге се оцртавају жспод набора драпержја. Гест апо-

стола Иетра показује благослов, прж коме се палац ж домали прст додирују

екетремптетнма, а медпјус је нешто повијен, док је мали прст назад повучен

и лако повжјен. Благослов Је удешен тако, да се длан показује напред. Код

апостола Дуке налазжмо нстп такав гест благослова, само што је длан окренут

унутра. Апостол Симон ииа гест препоруке. Уцвељена Марпја поред крста, на

коме је Хржстос разапет, уздигла је десну руку у висинн лжца. Пада у очж,

да се међу аностолпма у певнпцн не може иаћп поновљен један жстп мотпв у

држању свитка илж јеванђеља. Разноликост се опажа и ту, као н у гестовпма

и у тпповима лжца. Женске личе на Жадоне Чпиабуа.

70 Видн па пр. anoi:ro.ie на једној пдочи од слонове кооти из Нар. Музеја у Мии-

хену: Kataloge des Bai/erischen Nalionalmuseums V Band I Eoinanisohe Altertilmer 1890-

№ 17 4. и 175. таблица VIII.
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Апостоли, као што смо виделп, носе костии старих Грка: тунпку, хпиа-

тиов, а вероватно п сандале. Химатнон обавпја горље тело с десна на лево,

за тпм се прпкупља до Форме једнога појаса п опасује стас, такође с десна

на лево, провлачп се пспод мпшнце леве руке п преко леђа пење се на десно

раме, преко кога доле слободно пада. Његов скут пада преко руке п спушта

се до колена. Драперпја даје отпсак Форама тела. Обе се ноге распознају испод

хпматпона п тунпке. Наборп тунпке пду у шпрокпм вертпкалнпм лпнијама.

На хпматнону се оцртавају два свежња пространпх л дугачкпх ондулацпја,

које обележавају Фориу бедара. Изиеђу њпх су наборп клпнастп п маркпрају

пнтервалу између ногу п удубљење испод доњега трбуха. На тај начпн бедра

од доњега трбуха до колена представљају пзглед једнога овала. Колена су

оцртана овалом бедара.

Боја меса на лпцу п на удовпма жута је. Контуре су пзвлачене љубп-

частпм линпјама. Контраст светлоети п сенке ретко се ублажава полутоно-

впма. Најчешће се комбпнује плава тунпка са црвенпм хпматпоном п обратно.

Налазпмо п плаву тунпку са жутпм хпматпоном, као што је то скоро увек

случај код апостола Петра. Сретамо п плаву тунику са зеленпм плп љубп-

частим химатпоном, као п жуту тунпку са зелснпм хпматпоном плп зелену ту-

нпку са црвенпм хпматпоном. Боје су веома пнтензпвне п својпм контрастом

чпне веома енергпчан утпсак. Коса п брада представљају једноставну пла-

стичну масу, која даје маха најразновренпјем третирању. Она је махом љубп-

часте боје.

У моделпсању нагога тола уметнпк следује антлчкпм узорпма. Трбух је

подељен у шест поља. Нознаје се linea alba абдомена, доња аркада торакса,

musculi recti, којп пду паралелно на обена странама трбуха п образују по

трп пнскрппцпје п musculi obliqui. Пупак је маркпран. Код Распетога Хрпста

делтопд је подпгнут ка грлу. Груднп мпшпћ је заокругљен.

Крпла у анђела су горе плава, доле жута. Књпге, које држе поједпвп

свстп људн, пмају жуте корпце. Поруб лпшћа је плав или црвен. Терен је

зелено обојен; хорпзонат ј-е веома нпзак. Пнсмена у поједпнпм заппспма впше

слика, пмају Форму, коју сротамо у рукоппспма XIII—XIV века. Бпла су

првобптпо превучена златно-жутом бојом п дају утисак сјајностп.

Подножје (сокл) ислпкано јо четвороугаонпм пољпма, у којпма су пову-

чене иаралелне лпнпје, које се крећу на цпк-цак п подражавају мозапк. II у

капелп куле срешћемо четвороугаона поља са круговпма у њпма пли са не-

правплно повученпм цпк-цак линијама, које на врху имају поједну главу од

аждаје. Сво ово подражава мозаик.
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Целокупан утисак, којп ове Фреске чппе, састојп се у томе, што је на

њпма све тесно везано у једну органску целпну. Оно, што Је главно, домивжра

над онпм што је споредно; детаљи се губе поред онога, што је опште. Уметник

је увек лмао пред очима целокупну слику једне Фигуре плп предмета, не сма-

трајућп, да се она састојп из многобројнпх појединости случајно повезанпх и

случајно стављенпх једне поред других.

11. Ако после описаних Фресака бацимо поглед на Фреске у осталој црквп,

у обема бочнпм капелама, у спољашњем нартексу и у простору испод куле,

напћп ћемо на један сасвпм нов свет, којп се од пређагањега бнтно разли-

кује. Осећа се одмах, да je то свет, који се беспрекидно и неуморно паштио,

да за кратковремена живота свога заслужи царство небесно. Идеал античкога

света заменио је пдеал строгога, аскетпчкога, хришћанскога света. Код фп-

гура налазпио сада струк впсок и рђаво пропорционпран, руке ж ноге преко

мере продужене, малу главу на дугом п мршавом врату, маспван ну мршав

труп. Што се уметност променила, није дошло једпно с тога, што је пово

схватање живота обујмпло свет. Највећп део има да се припише невештини

п неспремности уметнпка. То нпсу бнлп впше људп, којп бп се иодухватплп

да створе што оржгиналнога, већ просте занатлије, које су копирале раније

обрасце, уносећи овде онде и нешто свога.

Опажа се тежња, да се ожпве старе традицпје, али умстнпци нису впше

у стању, да разумеју старе обрасце п да пх представе у светлостп антпчкога

доба. Мп ћемо се, истпна, срести покаткад и са Фрескама, које жзнензђују,

па први поглед, лепжм Формама лица (на пр. БожиЛна химна, Усиење, Лко

не будете као ово дете) и општом пријатношћу израза п чпне оштар контраст

осталии мрачним, морозним, аскетпзмом пецеђенпи Фпгурама, ну кад се оне паж-

љпвпје промотре, впдеће се, како је измењен, ослабљен и обезлпчен онај стил,

што Је ставпо себп за задатак, да подражава старпнп. И на њима ћемо срести

све недостатке, које ннје тешко пронаћп у осталим Фрескама из истога доба.

Пропорције су ретко кад правилно срачуњене u тачно обележене. Однос

између трупа п удова нпје природан. Обпчно су ноге необично дугачко. У Пу-

стиње п Земље у БожиКној химни од струка до доле трп пута је дужа ли-

нпја, него од струка до горе. (Фигуре су обпчно натпрпродне величине: св.

Никола јс висок 2,В0., св. Јввстатије 2,17 м.). Нарочпта се невештина огледа

у нредстављању прстију на рукама илп ногама. Малп прст леве руке св. Јев-

статија несразмерно је дугачак п сасвпм је неприродно стављеи уз мач. Овако

дугачких и пеприродно представљсних прстију наћи ће ее скоро код свнх фи-

гура. Палац десно руке св. Николе необично јс дугачак (0,14 м., док јо цела

95Д-р В.шд. Р. Петковић, Жича.



шака дугачка 0,27 м.), а на левој руцп су прсти тако невешто представљени,

да чине утисак пракљаче. Иста невештнна огледа се и у представљаљу поза

појединих Фигура. Хрпстос у сценп Ако не будете као ово дете пма десну

ногу у проФилу представљену, док му је лева нога en face. Уз то гази он

целом стопалом леве ноге п ако је њоме напред нскорачпо п повпо је у ко-

лену. На тај начин лева нога нзгледа знатно дужа од десне 6а з обзира на

то, што је онаква поза у природп саевпм немогућна. Из пстпх разлога и Пу-

стини п Земљи нзгледа једна нога много дужа од друге. Ако бпсмо пажљпво

заглсдалп п у остале Фрсске, нп бпсмо за ово моглп наћп још безброј прп-

мера (апостолп Петар п Павле у простору пспод куле, Четрдесет мученика

п др.). Нарочпто мучан утпсак чпни однос пзмеђу једнога од четрдесет муче-

нпка u архптектуре у коју он улазп. Јасно је, да се он у њој не бп могао

псправптп, а да му глава не пзбпје кроз кров папоље. Иевештпна уметнпкова

опажа се на свпма странама. Поједпне гестове он апсолутно нпје разумео (на

пр. гест центуриона у РасаеЛу јужне капеле, благоелев св. Тарасија у ол-

тару, св. Пиколе п др.). Одное ногу лпца, која стоје једна поред другпх,

тако је невешто маркпран, да стопале једнпх газе ноге другпх.

Што се костпма тпче Хрпстос п апостолп носе одело старпх Грка; ту-

нпку, хпматпон и сандале; анахоретп носе одело схпмнпчко; св. ратнпдп пред-

стављени су, највећпм деаом, у потнуно ратној опремп; етарозаветнп свецп п

пророцп пмају нарочптп костпм; еппскопп, архпеппскопп п остала духовна

лпца посе црквено „одјејанпје"; ђаконп носе стпхар п орар; јерејп носе стпхар,

епитрахпл (без крстова пзвезенпх по њему) п оелон; пгуманп носе уз то п

набедренпк, .а на опптрахплу је пзвезен крет; еппскопн уз то пмају п омофор,

ну од архпеппскопа се разлпкују по томе што по сакосу немају нзвезене кр-

стове. Анђелп носе нли костпм пмператора (на пр. арханђелп у апсидп јужне

капеле пли онп што носе медаљон са бпстом Хрпстовом) пли одело ђакона

(анђели на троугаоипм дозпцпма у олтару) плп су у оделу етарих Грка (у сценп

гдо се арханђео Гаврпл јавља Захарпјп пред олтаром п др.). Магп су нред-

стављснп у костпму оријенталскоме; пастпрп у оделу пастпрскоме; клпр у

пратњп архпеппскопа Саве 111 у дугачкпм мантпјама, у кратклм ћурчпћпма п

у сирскпм капама (чптаиа), а пратња краља Мплутпна поуздано је у савре-

меномо костпму српскпх впсокодостојннка. У студпрању набора уметнпк не по-

казује нп најмање нечега прнроднога. Овугде пскаче на впдпк његова тежња,

да све стилпзпра (на пр. у сценн Ако не будете као ово дете). Облпк на-

бора п линије, у којој се онп кроћу, ротко су кад роално оправданп. У Усаену

је умотнпк бпо нешто срећнпје руке, ма да се п ту опажа јака наклоноет
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стплпзовању природе. Драперије постеље у овој сценп третпране су еа доета

разумевања. Већ из прпроде самих набора мп пмамо јасан утисак, да је бела

драперпја, на којој Богородпца непосредно почпва, од свиле, док је она пепод

ње од какве тешке материје. У третирању драперпја апостола онажа се тежња

уметникова, да линпјама, у којима се набори крећу, да много покрета. У томе

пде уметник врло песто до претерпвања. Ипак се има утпсак о пеобппној

елаетичности набора и о лакости линија, у којпма се они крећу. Код анахо-

рета у првоме пољу праве цркве пзгледа према наборима, да је драперпја на

једној нози сасвим згужвана, док на друго.ј нози набори иду у широкпм вер-

тикалнпм лпнпјама. Код св. ратника и лпца у црквенолитургпскоме оделу

уметнпк са предплекцпјом пушта један скут горњпх драперпја, да слободно

пада преко једне руке п да се ту креће у једној пзломљеној цпк-цак ливпјп.

Пада јако у очи, да су хаљине појединих светаца богато извезене гаарама

које показују најразноврсније мотиве и раскошно су пскићене бнсером и драгим

камењем. Са нарочитом љубављу извезене су шаре на епптрахплпма и набе-

дреницпма духовних лпца или на бордирама туника разннх Фпгура.

Боја меса је жута са обилним зеленнм сенчењем. Зелена сенка лратп кон-

туре лица, уоквирује са свих страна чело, прати лпнпју носа, остављајућн

осветљенпма грбину носа н ноздрве. Њу ћемо срестп п испод доње усне п на

угловпма устију. И на рукама и ногама и врату контуре су опвичене зеленом

сенком. На лицу су обнчно осветљена ова места: обрве, партпја испод спо-

љашњих углова очију, горњи део чела, грбина носа, белпзна у очпма, доња

усна, уши са изузетком удубљења у ушним шкољкама, која су осенчена. Очна

шунљина и шупљина ушних шкољака осенчене су дубокин црвенин сенкама.

Ово чпни, те очп пзгледају дубоко усађене.

Композицпја боја код ових Фресака бптно се разлпкује од оне у Фресака

прве групе. Док код ових доминирају чисте боје, те је контраст између њих

оштар, дотле овде сретамо тонове појединих боја, којп ублажавају контрасте.

То чини, те боје изгледају топле и тако рећп меке, док би се за оне могло

рећи, да су оштре и енергичне. Обпчно доминирају ниансе жуте, црвене, љу-

бичасте и плаве боје.

У реттирању Нагога уметник се поводи за античком процедуром, алп се

опажа, да му недостаје разуиевања старпх узора. Трбух распетога Хрпста по-

дељен је у шест поља, али границе између поједпнпх мпшпћа нису впгае опако

јасне, као што су биле у прођашњој уметностп. Однос између слабпна и пр-

сију неприродно је Фиксиран. Код полунагих чотрдесет мученика недостаци су

далеко осетнији. Неразумевање уметниково ту најјасније избија на впдик. Руке
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распетога Хрпета личе на две лако повијене потке. Нптп су на њпма пшппћп

маркпрани, нптн се опажа, да се рука састојп из мншпце, лакатне костн п

шаке. У многоме су овоме слпчне руке п ноге код четрдесет пученнка.

Власп косе, браде п бркова црвене су боје, нзузев код старих људп, код

којпх су беле. Коса није третирана као једна једноставна паса, већ у безброј-

нпм праменовима, случајно стављенпма један поред другога. Такпх праменова

наћи ћемо на пр. код св. Николе, где су спметрпчно распоређени на обема

странама чела. На срединп чела налазп се неколпко сасвпм изолованпх пра-

менова. Брада ce непосредно наставља на косу. Ночетак обележавају два пра-

мена: један пратп леву, другп десну ушну шкољку, које су представљене са

свпм en face. Доња вилпца опвпчена је сииетрпчно расноређенпм праменовпма

браде, која је на средпни раздељена. Испод доње усне налазп се сптна бра-

дпца, тако псто на ередпни раздељена. Њу пратп лсво н десно поједан прамен,

што полазп са углова устпју, а горе један ред сптнпјпх власп. Брковп оивп-

чавају горњу усну п улазе у простор пзмеђу ове брадпце п браде, која пратп

контуре доње вплпце. Така је брада код свпх старпх људп. Анђелп пмају та-

ласасту косу. Оба анђела на дозицима у олтару пмају тако третдрану косу,

да пзгледа- као да су две плетенпце стављене једна внше друге. Позадп је

прпметно неколпко уковрченпх вптпца, а тако псто п впше чела. Ерпла у

анђела горе су жута, а доле црвена. Књпге, које држе поједпнп светп људп,

имају корпце оковане златом. Поруб лншћа је црвен плп бео. Споне, које ве-

зују корпце овпх књпга, црвене су боје, а пма их две горе п по једна са

обе стране. Терен је зелен. Хорнзонат је внсок до пзнад колена. Позађе је

плаво. Нпмб у Фигура има споља белу оптоку.

Композпција је највећпм делом симетрична. Главна лпчност заузпма сре-

дпну, а према њој конвергују остала лица, У Усаењу Богородичину Хрпстос

стојп у средпнп. Усправна лпнпја, у којој се крећо његово тело, чпнп оштар

контраст са хорпзонталном лпнијом Богородпце, опружене на самртноме одру.

Лево п десно распоређене Фпгуре одржавају равнотежу п скоро све конвергују

према средпнп. Празан простор на обема странама од Хрпста згодно пспуња-

вају нагнуте Фпгуре анђела. И у РасаеЛу у јужној капелп логлед се одмах

зауставља на централној Фпгурп Распетога, која надвпшава остале лпчностн,

што су спметрично распоређене лево н десно од крста. Уз то тело Хрпстово

отворене боје одскаче од тамнпх дранерпја, у које су одевене лпчностп, што

окружују крст. Строго спметрпчну композпцпју срешћемо у сценп Силаска св.

Духа, у БожиКној химни, у Тајној вечери п сцонп са Певерним Томом.

У композицпјп Усиење св. Саве централна лпчност образује једпну чпсту хо-
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ризонталу, око које су группсане Фигуре већином у мање впше вертпкалноме

положају. У Цреносу моштију св. Стевана пмамо две неједнаке групе једну

према другој. Фпгуре су овде группсане према уобнчајеној процедурп минпја-

тура: главе предњпх редова заклањају главе задњпх тако да се виде само те-

мена од глава.

Од пнтереса је дотаћн се п облика намештаја, којн се у поједпним ком-

позпцпјама јавља. У познатој БожпЛној химни Богородица седп на једноме

престолу сувпше пространоме тако да бп на њему могло битп места за тро-

јпцу. Наслон за леђа прплично је комплпкован, а наслонп са страна су обпчнп

и скоро за половпну нпжн од наслона за леђа. Но седишту је прострт јастук

као што је то уобичајено код орпјенталско-впзантпскога престода.' Предња

страна седпгата показује шаре. И постеља на којој лежп Богородпца у сценп

Усаења пма уобнчајену шорму византиске постеље. Хорпзонтално лежишто не

заузпма целу дужину тела, горње тело наслања се на један кос узглавник.

И „свјатаја свјатих" у сценп Ваведења (у ееверној капели), у којој стојп прво-

свештенпк, има веома пнтересантну шорму, као и престо у сценп, у којој се

анђео јавља Захарији, оцу Јована Претече.

Пејзаж је онакав, какав смо навикли сретати у впзантпској уметностп

(у БожиКној химни, у Усаењу ce. Caee). Архитсктуре подсећају па архп-

тектуре јелинпстнчкпх слика у Помпејпма. На подножју (соклу) цркве нмп-

тпрана је инкруетацпја мрамора, само што у олтару на томе месту налазнмо

четвороугаона поља са круговпма, звездама илп крстовима у њпма, а у про-

стору испод куле и у побочним капелама налазимо ту насликане т. з. орна-

менте драперија (Draperieornamente).

Оно, што ове Фреске бптно разликује од Фресака прве групе, састојн се

у томе, што се код овпх последњнх сви деловп тела третирају као саставни

деловп једнога органпзма, док је овде у беспрекидној тежњи за стилпзпрањем

уметнпк далеко од тога, да поједнне Фигуре схватп као јодиу органску целину.

Сваки део тела третира се овде за себе, те онп изгледају сасвнм случајно

један поред другога стављени п повезанп. Ово ће најбоље плустроватп однос,

који је овде Фпкспран пзмеђу главе п врата, између прстију на ногама п сто-

пала. У третирању прстпју уиотник се брпжљиво трудпо, да учпнп јасним,

како су они подељени у трн дела. Ну он је зглавке у толпкој мери маркпрао,

да ова трп дела једва нзгледају саставне партије једнога прста, већ бп се

пре рекло, да огзистпрају потпуно за себе.

И у првој п у другој групи све Фреско не стоје на једиој пстој умет-

ничкој висини. Фреске у капели куле, и ако су веома сличне онима у псв-
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ницама, ипак по уиетнпчкој пзради изостају иза њих. Ми смо већ много ра-

нпје напоменули, како оне чпне утпсак копија са Фресака XIII века и по

пзвеенпм знацима прппадале бп реетаурацији архпеппскопа Саве 111 за влзде

краља Мплутпна. Ако би Фреске пз певнпца биле пз истога доба, оне не бп

могле бптп пронзвод руке нстога мајстора, којп је саздао и Фреске у капели

куле. Ну у свакоме случају све ове фреске чине једну засебну груиу. која

и иконографски и стилски ирииада византискоме живоиису XI—XIII века.

Ни Фреске друге групе не стоје све на једној пстој уметничкој впспнп. Мајстор,

којп је радпо Усиење Богородичино, нпје могао створптп п композиције у

побочпим капелаиа цркве. Мајстор, којп је наслнкао Боош&ну химну у про-

стору пспод куле, нпје могао радпти н лзвесне композпције у олтару или у

кубетноме простору. Фреске друге групе несумњпво су пропзвод неколпко руку,

различних по умешностп п извежбаности. 8а Фреске у побочнпм капелама могло

бп се рећп, да су их радилп ученпцп онпх мајстора, којп створпше Усиење

п БожиБну химну. Ипак све оее прппадају једном пстом времену. Стплском

аналпзом то смо најјаснпје посведочилп. Оне се у велпко разлпкују од Фре-

сака XIV—XV века, а jom даље стоје од жпвоппса XI—XIII века. Како

су нак у свему слпчне Фрескама, које у XVI веку ностадоше у црквама на

Атосу, то пзгледа сасвим вероватпо, да ове фреске друге груие ирииадају

XVI веку. Мп смо већ впделп, да то не бп било немогућно.

В). Орнаментика.

Као што се издвајају две врсте Фпгуралиога жпвописа, псто се тако јасно

запажа разлпка изиеђу жпвоппсапе орнамемтике пз ранпјега п пз познпјега

доба. Ова јо разлпка нарочпто уочљпва на странама поједпнпх прозора, где

су сачуванп орнаментп ранпјп п познијп, живоппсанп на слојовпма малтера,

којп леже један испод другога. Истп однос боја, којп емо констатовали у жп-

воппсу, запазићемо п овдо. Интезпвне, чпете боје, став.вене једна поред друге

у оштроме контрасту, одликују ранпју орнаментпку. Иозађо је скоро увек плаво,

погдекад црвено, а често у псто време љубпчасто п плаво. Најчешће долазе

у прпмену плава, љубпчаста, црвена боја, а покаткад зелена п жута. Понекад

се добија утпсак Фајанса, а понекад се не може порећп тесна свеза лзмеђу ове

орнаментико п оне у рукописпма са мпнлјатурама пз XIII п XIY века. Орна-

ментика пз једнога хиландарскога рукоппснога јеванђеља XIV века (слика 39)

плп пз рукоппснога јеванђеља серскога,митрополита Јакова (од 1355. годпне),

којо се сада налазп у Брптанскоме Музеју,
71

најјаснпје ће посведочптп ову свезу.

71 Летоаис М. С. 213.
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Утицај мозаика је, прп тоие, јак. п овде као п у мпнијатурама. Ова орнамен-

тика чини више шшресионистичш утисак као и сами мозаици. Она са upe-

дидекцпјом узпма хек-

сагонална поља п уноси

крпнове унутра, покат-

кад и петвороугаона (ор-

наменат у царским вра-

тпма, у псточноме про-

зору спољапгњега нартек-

са сдива 40 илп

звездаста поља сди-

ва 41). Срешћемо п

шпроку, таласасту тра-

ку, од које се десно и

лево одваја вреже, које

се даље грана п окон-

чава крпновпма или спи-

рале које се увијају на

обема странаиа и завр-

шују се цветовпма (сдива 42). Орсшћемо и врежаст орнаиенат са крпновима

(сдива 43). На потрбушју свода западнпх врата спољашњега нартекса на-

сликана је осмокрака звезда,

од које се лево п десно ра-

зплазе танка стабла са цве-

товпма (сдива 44), а па

странама западнога и север-

нога прозора капеле у кули

срошћемо пста така стабла

са крииовпма. Јако је уоч-

љпво, да су наборп лишћа

маркпранп белпм линијама и

то је нарочито карактерпстлч-

но за ову орнаментику. Наћн

ћемо и других мотива осом

воћ напоменутих, као нпзкру-

гова који со секу п пресецпма образују један иепрекидап ред четворолиста,

а у капелп куле п таласасте линије, од којнх једне теку вертикално, а АуШр
хоризонтално п ееку ce.

чШгш

С.шка 39. Орнаменат у једпоме рукописноме јеванђељу орпске

редакцпје из XIV века (пређе у Хидандару, сада у G. К.

Академији Наука).

С.шка 40. Орнаменат из источнога прозора на јужноме

зиду спољашњега нартекса (према аквареди

г. Б. Таназевића!.
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Познпја орнаментика јасно се издваја од раннје. У њој нећемо наћп оштар

контраст боја, већ се разлике изједначавају тоновпма појединпх боја. Иету осо-

бину констатовалп смо и у познпјем живопнсу. Пада у очп врло иеста при-

мена жуте боје. Орнаментн су обпчно на беломе позађу н састоје се из једне

тадасаете линпје од које се лево

и десно одвајају танка стабла

са цвећем п лишћем пли пз једне

цпк-цак лпније, од које се од-

ваја вреже са цвећем п лиш-

ћем (слика 25). У простору

пспод куде срешћемо кругове на

беломе позађу, а у њпх су на-

изменпчно уппсанп крстовп п

белп орловп (слика 36). У

прозорпма нартекса наћп ћемо

кругове, у које су упнсани кр-

Олпка 41. Орнаменат из севернога округлога прозора

у спољ. нартексу (према акварели г. Б. Таназевића;.

стовн, напзмедпчно дрвенп и зелени (слика 45) илп тпце (слжва 46). По-

зађе може бптп п плаво п са њега се оцртавају белп орнаментп. Ту ћемо срести

палмете п лотосово лппЉе у напзменичној пзменп једне за другпм (слика 47)

плп две сппрале, које се укргатају п екстреиптетпма тангпрају (на потрбушју

псточнога лука у кубетноме простору п

у западнпм вратима ееверне капеле

слива 48) пли нпз кругова еа врежа-

стпм орнамевтом унутра (на потрбушју

западнога лука у кубетноме простору

слика 49), плп су у квадратна поља

унета по трп лпста од дохелине (на

јужноме зпду северне капеле слика

27). Срешћемо п орнаментпку, која је

заступљена у цркава XY века (Мана-

снја, Каленпћ): меандер (на обема стра-

пама Усиења), таласасту пантљпку (на

дозпцима олтара) птд. Ова познпја орнаментика стоји у најтешњој свезп са ор-

наментпком у пстовременпм рукописима. На њу мозапцп номају впше нпкака

утпцаја. Док ранија орнаментпка чинп впше мање пмпреспонпстпчкп утпсак,

дотло јо код ове познпје све до сптница пстакнуто п јасно.

Слика 42. Орнамепат нз западнога прозора

на јужноме зиду спољашњега нартекса

[према акварели г. В. Таназевиђа).
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Г). Анализа архитектуре.

Дрква у Жпчп долази у ред онпх споменпка српске прошлости којп се

одликују простотом архитсктуре, јасношћу конструкције, складним группсањем

нојединих делова у једеу оргааску целпну. Док у познпјпх цркава жпвоппснп

елеменат узпма све већма маха, а доминира орнаментика на зпднпм платнима,

дотле ce овде конструкција истпче далеко нзнад украса, а нластични еле-

менат преовлађује над жпвопнсним. Архптектура овога доба, као и живопис,

само су одблесак духа тога времена. Онп пду упоредо са осталпм производима

духовнога жнвота српскога народа из пстога доба. Ењижевност тога времена

одликује се истом озбпљношћу п простотом, пстом једрпном, какве више доц-

ције нећемо наћи.

Поједини просторнп деловн чине уједно један допадљив архптектурни

костур витких размера. Над свима домпнира централно кубе. Оно је тако по-

Слика 43. Орнамепат из

јужнога прозора спољ. нар-

текса (према акваре.ш г. Б.

Таназевића].

С.шка 44. Орнаменат из своднине западних врата

опољашњега нартекоа (према аквареш

г. Б. Таназевића).

десно жзрасло из органпзма цркве, да споља изгледа као круна целе грађе-

внне, а кад се ступи у цркву, поглед се и нехотицо зауставља на њему, као

на средишту, око кога се све остало групнше. Кубе се уздиже на четири зпдна

ступца, које везују лукови, што се о њих опиру. Углови, у којпма се сустичу

ови лукови, жспуњени су иандантиФима, којп из квадрата, што образују овп

луци, олакшавају прелаз у кружну основу кубета. Тамбур је висок и виткнх

размера.

Олтарна апсида нема нсту впснну као и наос. Прозори су доста високи

и доста широки и пмају стране паралелне и полукружну своднпну. Позније

цркве нмају обпчно олтариу апсиду у истој висини са наосом, а прозори су

им махпм узани п пмају косе стране. Отуда су ове цркво највећпм делом

воома мрачне. Дрква као да споља нпјо пмала маркирано подножје (сокл),
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већ су зпдовн без цкакжх испада почивали на темељжна. Била је, по свој прп-

лнци, покрпвена оловом.

Црква у Жичи јога једнпм карактеристичннм знаком припада дрквама из

XII—XIII века, То је употреба лонаца у горњим деловпма архитектуре. У

кубетноме простору налазпмо пспод свакога лука, што носи

кубе, а скоро сасвпм у впсшш угла, у коме се овп луци

сустпчу, по два оваква лонца утпснута у зид. Један се на-

лазп на једеоме, а другп на другоме крају. Лонцп су тако

утпснутп, да им само отвор впрп напоље. Такпх лонаца

у кубетноме простору има осам. У истој впспнп мп ћемо пх

срестл н на северноме п јужноме зпду другога п првога

поља. УЈопаца овако псто велпкпх димензпја наћп ћемо и

на старој Павлнцп. Ту су лонцп утпснутп у сампм угло-

внма, у којима се сустпчу луцп, којп носе кубе. Онп се

јасно впде н споља на тамбуру изиеђу аркада поједпнпх

прозора. С прпватне смо стране пзвештени, да таквпх ло-

наца пма п на пандантпФпма у Немањпној црквп св. Нп-

коле код Еуршумља. Функцпја овнх лонаца нпје јасна.

Мучно бп бп/io објаснптп њпхову прпмену конструктпвнпм потребама, а можда

бп подесно бпло схватпти пх у улозп резонатора.

Права црква са својпм бочним капелама заступа у

свакомо погледу један тпп впзантпских цркава. Спољашњи

нартекс, међу тпи, носи карактерпстпчно обележје т.з. ро-

манског стпла. Двојнп прозорп, основе п капптелп коло-

нета, округлп прозорп са розетама, дозпцп пред улазпма,

нартекс свезан са кулом птд. све су то обпчне појаве у

архитектура т. з. романске епохе. Многобројне цркве у Ита-

лијп пружпле бп нам безброј аналогпја за све каракте-

рпетпчне знаке, које смо овде констатовалп. Кад је реч

о романскоме стнлу код нашпх цркава, увек ce помпшља на

утпцај Далмације. Поједпнп ктпторп доводплп бп мајсторе

са Далматпнскога Прпморја, а овп бп зидалп оаако, како

су то у својој домовпнп научпли. Утпцај блпске Италпје

на Далмацпју свакако је био снажан п у црквеној архптек-

турп њеној. Овп бп мајсторп, према томе, зпалп само за

романске Форме, које су нз Италпје на далматпнско земљпште прееађене.

И ако се код многнх српскпх цркава XII—ХШ века опажају много-

бројнп елементи романскп, мп можемо само са највоћом резервом да примпмо

Олика 45. Орнаменат

пз иогочнога прозора

на јужној странп спољ.

нартекса 'према аква-

релп г. Б. Таназевића).

Слика 46. Орнаменат

из севернога округло-

га прозора у спољ.пар-

тексу (према акваредп

г. Б. Таназевића).
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тврдњу о абеолутноме утицају Далматинекога Прииорја. Данае је утврђено, да

је т.з. романски стнл ионикао на Истоку, па се отуда пресадио на Запад.

Нама не пзгледа никако немо-

гућно, да су се и на Атосу и

У Солуну и у Цариграду у цр-

квеној архптектури показпвалп

романски елементп. Исток је ту

морао иматп псто тако великога

утпцаја, као и на Италпју.

Оличност наших, далматинских

и пталијанских цркава могла

бп се објаснити и заједнпчкпм

обрасцнма. Ове оне црпу из не-

исцрпнога извора са Истока.

Ми имамо у Доментијана из-

речно забележено, да је св. Сава, зидајућп Жичу, пренео у своју домовпну све

видове, заступљене на св. Горп; киновије, игуменије, хесихастарпје.’
2

За што

би он и у архптектури оби-

лазио св. Гору'и нравославни

Исток ?

Уз то знамо, да је спо-

љашњи нартекс имао катп-

хумена, као гато је то било

уобпчајено у цркава на Ис-

току. Данас је тешко утврдити, да ли су та катпхумена заузпмала цео проетор

над спољашњим партекеом пли су пмали облик галерија, које ;,су пшле свугде

унаоколо. Ово бп последње могло

битп, ако је средњи брод спољаш-

њега нартекса надвишавао оба по-

бочна брода. Ну питање о спољаш-

њем нартекеу мора остати за сада

нерегаено. Тек када се детаљно буду

иепитале неке цркве у Отарој Ср-

бпјп и у Маћедонији п када се буду предузола откопавања у самоие нар-

тексу и око њега, моћи ће се изпћп са деФинптивипм решоњем. Дечани имају

Сдика 47.

Слика 48 (Према акварели г. Б. Таназевићај.

Слика 49. (Према акварели г. Б. Таназевића)

ri
Даничић Живот св. Силеуиа и св. Саво 18 65. стр. 205.
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простран спољашњп нартекс. Дрква у Сопоћанима и у Ђурђевпм Ступовима има

на улазу кулу као п црква у Жиип. Патријаршиска црква у Пећп има про-

стран спољашњп нартекс. И друге цркве у Старој Србпјп показују нешто

слично. Жпча се има проучаватп упоредо са свпма тпм споменпцпма српске

прошлости. Многе проблеме расветлиће ово упоредно проучавање. Реконетрук-

цпја цркве у Жичп моћи ће се покушатп тек после једнога свестранога и

темељнога нспптнвања целокупнога матерпјала, сабранога на пространој областп

класичкпх земаља српских.

Д-р Блад. Р. Петковн^.
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