


ЖИЧА

Дала нам се прилика, да у трп маха посетпмо дркву у Жшш, п ако

сва трп пута само па кратко време: првл пут 4. п 5. маја 1906. године, за

тпм 16. јуна, најзад 13., 14., 15. п 16. септембра исте годпне. Резултат

пашпх истражпвања саопштавамо у овоме чданку. Први одељак обухвата крп-

тпчан преглед архитектуре н жпвописа, у другоме се говорп о хпсторпји Жппе,

у трећем о нартекспма византпскпх цркава, а четврти је одељак резервпсан за

детаљпију стилску аналпзу жпвописа п архптектуре. Ту ћо се на основу по-

датака прпбранпх у претходнпм чланцпма покушати реконструкцпја Жпче.

I

Дрква у Жпчп, која је посвећена Вазнесењу Господњу, има крстообразну

основу (слика 1). Она је на западној странп својој шодшена једним пространпм

спољашњпм нартексом, а на псточној се странп завршава пространом апсидом.

Спољашњп нартекс изглода као црква за се и не стоји са правом црквом у

ор.ганској свезп. Он је на западној странп својој свезан са једном впсоком кулом

на два спрата, испод које се у њ улази п чинп са њом једну целпну исто

онако, као што права црква са њенпм побочнпм капелама чинп једну целпну

за ссбе. Нартекс је несумњпво доцнпје дозидап. Одмах се даје прпметптп, да

пзмеђу севернога п јужнога зпда овога нартокеа п зидова остало цркве иема

евезе, већ еу речепи зидовп нартекса уз зндове црквс просто прпслоњенп. Иско-

павања.на местпма, где се споменути зпдови нартекса састају са зпдовима прп-

слона, што су дозиданп уз предњу страну обеју капела, како бп ово догалс иа

западаој страни у псту лпнпју еа црквом, показала су, да п темељп њпховп

Напомена. Због краткога бављења у Жичи ииомо стигли епремити снимака, који

би се могли уиотребнти. Фотограф из Краљева г. ХоФман, кога смо за то били оиавезали,

оомануо иао је. Захваљујући готовоотп Г. Михаила ВалтровиКа, да иам стави на рас-

положење збирку својих снимака, ми смо у отању, да читаоцима изнесемо неколике

окице неколиких поједииости цркве у Жичи. Иадамо се, да ћемо у четвртомо одељку

нашега списа моћи обилно иакнаднти ouo, што смо сада у овоме иогледу били црину-

ђени ироиуститп.
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немају свезе. Између темеља, на коме почпвају зпдовп нартексовн (а овп пду

до 0,90 м. дубпне) п онога, на коме почпвајт поменутп прпелонп јужне п северне

капеле (а овп иду до дубпне од 0,40 м.) нема састава, а овај се не може

констатоватп нп између послед-

њега темеља п онога, на коме по-

чпвају обе капеле (а овај пде до

0,80 м. дубпне). Састава би, међу

тим, морадо битн, да су сва трп

темеља у псто време постављена.

Темељп су солпдно сазиданп од

крупнога комађа речнога камена

(валутака п камења најразлпчнпје

Форме). Полагано је прво камење.

впше кога је долазпо малтер, а

поврх овога долазнлаје опет једна

полога камења. Саставци ниеу пз-

глађенн. Све чпнп једну чврсту.

комнактну масу, која нпје онако

расклиматана, као што је то слу-

чај код зпдова партексовпх. Те-

мељп су уз то појачаванп додава-

њем крупнога комађа речнога ка-

мена.

Да еу нартеке и црква две

посебне целлне, даје се судптп п

no матернјалу, пз кога су сагра-

ђенп. Кула п нартекс сазпданп

су, у главноме, од крупнога реч-

њака, разна облпка п разне боје.

У зпдовпма ће се наћи п спге,

плочаетога камена, пешчара, лито-

граФскога камена (глпнца) п цигље,

а по где-где (у зидовпма нартек-

са) и којп комад мрамора. Каме-

ње је без вслпкога реда једно на

друго набацано п чппп утнсак,

да је на брзу руку п у великој

хптњи узпђпвано. То је узрок, те
(;.iui::i I.



је спо.Башња површина зпдова веома неравна, овде пспупнена, онде удубљена, те

тако на пзвестан начпн мање впше таласаста. Дрква са својим побочнпм ка-

пелама сазпдана је опет на другп начин. Доле до впспне од једнога метра

зидовп су озпданп од речнога камена разне боје, од спге и плочастога камена

пли је све то помешано, а изнад ове впспне наетаје измена редова опека са ре-

довима спге. Један, два, трп, четпрп и впше редова опека напзменпчно се

мењају са једнпм до пет и впше редова спге.

У погледу дозиђивања спољашњега нартекса Жпча не стоји усаиљена.

Ми пмамо п ппсменпх сведочанстава у делпма иаше старе књпжевностп, да

су ii код другпх некпх цркава нартексп додннје дозидани. Нарочпто је поучно

у томе погледу једно место у Животопиепма архиеппскопа и краљева, које

је Данпчик издао на свет, а којп се у целини без довољно разлога прпппсују

архиепископу Данилу. Ту се велп на једноме месту, како архпеппскопу Данплу

дође богоугодна мпсао, да сазпда леп нартекс, о коме бп се на далеко при-

чало. Разуме се, да је прво морао дубоко о тој стварп промпслпти п умом

својпм промерптп, колико би један такав нартекс требао да буде впсок, ко-

лико широк п дугачак, те да подесно налегне уз цркву св. апостола, св. Дп-

митрија u Пресвете (а све трп чине данас патријаршпску цркву у Пећп). Тек

када је све то срачунао, почео је зпдати нартекс.
1 Вна се псто тако, да је

кнез Лазар уз цркву у Хиландару, сазидану краљем Милутпиом 1298. годпне,

дозпдао спољашњи нартекс.'
2

Ми се за сада ограничавамо саио на ова два

примера. Онп најречптпје п најубедљпвије говоре у ирплог тврдњп, да је било

цркава, код којпх су спољашњп нартсксп доцнпјс дозпђиванп и уз првобитне

цркве просто прпслањанп.

Архитектура

Кула је четворострана п ua два спрата. Доњи јс спрат озпдан од реч-

нога камена (валутака и др.), глннца (литограФскога камена), сиге, а горњп

је спрат озпдан од сиге, у којој се нађе п по гдекоја танка опека. Предње

ивице куле ојачане су у доњем спрату порвазом од тесана литограФСка камена.

Поврх горњега спрата находп се један назидак од опека, несумњпво из доба

позније рестаурацнје. У доњем су спрату усеченп прозори, којн су споља веома

узани, а на унутрашњој се странп постепсно шире. Њих је трп: по један на

1 Даничић Животи краљева и архиеииокопа српских 1 860. стр. 370. и c.i.

1

Овај је нижи и са јсдни.м кубетом. П. Усиенскш Первое путешествlе вт. Аоонскlе

монастмри и скити II 1 (Кјевт, 1877) стр, 9. Н. КондаковЂ Паматники христ!анскаго

искусотва иа Aoont. 1907. с.тр. 38. 11. Дцчи! 1 Гласннк С. У. Д. 56.
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јужној, западној п северној странп. Озпданп су врло просто; стране еу nu

од спге, а горе п доде огранпчава пх једна пгнрока плоча од камена. И

горњп спрат куле пма трп прозора, на истпм странама, на којнна се налазе п

прозорп доњега спрата. Овп прозорл нмају у свему Форму прозора романске пе-

рподе. Онн су дводелнп (слика 2). У средпнп се на спољашњој п унутрашњој

странп прозора налазн по је-

дан осмостранп стубпћ од мра-

мора. Овн еу стављенп један

пза дртгога у правду зпдне деб-

љпне. Капптел п базпс потпу-

но еу нм романскп. Базпс сачп-

њавају два торуса, раздвојена

трохплосом. Он почпва на јед-

ној четвоространој плочп. Доњп

торус прекпнут је на угловпма

ове плоче са по једном пзраслп

(Eckknollen, Eckblatt), која се

у уметности романске епохе првп

пут јавља у XI u XII веку.

Доњп торуе је већега пречнпка

него горњп. Еанптеле обеју ко-

лонета везује заједнпчка плпн-

та, на коју се лево п десно на-

слања свод прозора (којп је од

опека). Над прозором се сво-

дп јсдан полукружпп лук од

опека, којп лево п десно по-

чпва на по једној подугачкој

плочп од мрамора плн плочаста

камена. Полукружнп простор,

којп овај лук обухвата, удуб-

љен јо п са спољашње п са уну-

трашње стране, те образује тпм-

папон. Допрозорници су од спге.

Доњп јс банак од плочастога камсна. У њему су са страна одмах до зпдова

пздубљенп спреда жљебовп за прозорска крила. Иначе је епољашњп п уну-

трагањп пзглед прозора потпупо пдснтпчан. На псточној странп горњега спрата

налазе ее у место прозора једпа попнека п узаиа врата. Иада у очп, да

Слика 2.
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врата не зауззшају среднну зпда, као што је то случај са прозорима, већ

је отвор за њпх впше Северу помакнут. Горњи п доњп праг овпх врата од

пешчара су. а тако псто п довратнпци њпховп. Испод врата, а на месту,

где од прп.шке почпње горњп спрат, впде се на целој дужинп псточнога

зида седам четвоространих отвора, распорођенпх у трп групе: трп су отвора

у средпнп, а по два на сваком крају. Растојање средње групе од друглх

двеју веће је. него што је растојање пзмеђу свакога од овпх отвора посе-

бпце. То су лежпшта греда, на којпма је почпвао под капеле, што се на-

лазп у горњем спрату куле. Данас су сачуване само трп греде, које пду у

правцу И—3. Ове рупе леже у једној хорпзонталној лпнпјп, дужином које

се (са С. на Ј.) пружа шулљпна, у ко.јој је, несумњпво, бпла смештена

греда везач.

Капела у горњем спрату куле мање впше је квадратна облпка п засве-

дена је једнпм крстастпм сводом (Kreuzgewolbe). Троуглп просторп између

дпјагоналнпх лукова овога свода испуњенп су редовима танкпх опека. Ди-

јагоналнп су луцп од комађа еиге. Тачка, у којој се овп луцп укрштају,

петакнута је једнпм комадом спге, који је знатно већпх димензпја од осталих

п скоро је квадратна облпка. На јужној половпнп источнога зида капеле на-

ходи се једна повећа нпша, горе прпблпжно полукружна. Из капеле се, нема

сумње, сплазило у проетор, којп испуњава доњп епрат. Овај простор освет-

љавају она трп споменута прозора, који споља имају узане прорезе, а на уну-

трашњој су странп постепено прошпренп.

Испод куле се улазпло у спољашњп нартекс. Простор пспод куле (Turm-

halle) засведен је једнпм облпчастпм сводом. На угловпма овога простора горе

пзвнрују четпрп камене плоче. Предњи улаз овога проетора пспод куле полу-

кружна је облпка, док су на готскн лук она врата, што воде у спољашњп

нартекс. Обоје је озпдано од тесана лптограФска камена. Пада у очп, што

обоје уираво у темену свода ими састав. Испред предњега уласка бно је

Један прпелон, какпх сретамо код впзантискпх цркава (на пр. црква у ДаФнп

код Атпна п она св. Луке Отирпота у Фокпдп). Од овога прпслоиа сачувапи

еу данае само остаци од темеља, веома плптких п веома расклиматанпх. Су-

дећи по овпма прислон Је бпо дугачак 1,80 м. Он се завршавао горе на

забат (калкан). На епољашњоЈ странп западнога зпда куле, одмах пзнад

улазнпх врата, повучено су па доњој малтерној корп две загаспто црвене

пруге, коЈе су нагнуте једна према другој п образују оштар угао. (Теме овога

угла лежп за circa 0,50 и. пспод западнога прозора на првоме спрату куле).

Оие, иесумњпво, обележавају у псто време впсину, до које је споменутп прп-

елон допирао. Овакпх нспада веома често сретамо па порталпма рОманскпх
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цркава у Италији и другде. Онп ту ииају иахом облнк балдахнна, чпјп предњи

стубовп почпвају на. лавовпма. Кров овога прпслона бпо је, по свој прплпдп.

еаграђен од лака матернјала.

Дужпна куле (севернога и јужнога зпда њена) пзносп са спољашње стране

4,87 —4,80 м. а еа унутрашње стране 4,89-—4,84 м. Дебљина севернога дела

износи 1,41 м., а јужнога 1,43 м. Шпрпна проетора испод куле пзносп 8,81 м.

од којих 2 м. пада на отвор врата, што воде у нартекс, а 0,70 м. на севернп

део зпда, у коме су отворена ова врата.

Опољашњи нартекс сазпдан је, као што смо впделп, од пстога матерп-

ja.ia, од кога п кула. Језгро његовпх зпдова чпни речнп камен најразноврснпја

облнка п веома разлпчне боје. У њпма

пма и доета плочаста камена, као п спге.

лптограФскога камена, опека, Фрагме-

ната од ћерампда п мрамора (бела п

шарена).

На нартексу су троја врата: за-

падна, северна п јужна. Она западна

су на готскп лук, она јужна су полу-

кружна, а она северна пмају на уну-

трашњој странп горе хорпзонталан праг.

Западна су врата (сджка 3) спољаопер-

важена каменом од тесана лптограФска

камена (само се сасвпм доле налазп пло-

часта камена п речњака). Са спољашње

су стране врата на готекп лук, п у са-

моме темену оштрога лука (Spitzbogeu)

показују састав. Са унутрашње стране

врата су полукружна. Свод пм Је озпдан од спге, а стране од валутака п пло-

частога камена. На месту где се евод врата наслања на стране њихове п где

ее ове сучељавају са зцдом, у коме је отвор са готскпм луком, налази ее с обе

стране по један отвор за двокрплну каппју. Шпрпна врата са спољашње стране

пзносп 2,04 м., впспна довратника пзносп на овој страни 2 м., а впспна оштрога

лука 1,80 м. Са унутрашње стране врата су шпрока 2,30 м., впснна њпховпх

страна од прилике је 3,30 м., а впспна лука 0,25 м.

Северна су врата (слика 4) споља полукружна. а пзнутра се завргаа-

вају горе хорнзонталнпм прагом. Споља су довратнпцл озпданп од сиге п нешто

иешчара (впсокп су 1.73 м. а дубокп 0,23 м.). Доњп праг чпнн једноставан

камеп од мрамора (дугачак 1.09 м.). а горњи једноставан камен од пешчара

Слика 3.
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(дугачак 1,47 м., впсок 0,39 м., дубок 0,23 м.). Полукружни лук на овој

странп од спге је п затвара један тпмпанон (впспна му је 0,37 м.). Изнутра

се врата горе завршавају хорпзонталним прагом. Њега еачпњава једноставан

камен од пешчара (висок 0,35 м.) пспод кога се налазе један ред сиге (вн-

спне 0,15 м.) и дрвене греде (виспне 0,11 м.). У једној од овпх греда на-

лази се отвор за крило врата. У странама пак врата (које су овде високе

1,90 м., а дубоке 0,64 м.) ужљебљенп су у пешчару жљебови за мандалу,

којои се врата пзнутра затварала. Врата су споља шпрока 0,77 м., а из-

нутра 0,99 м.

Јужна су врата (слика 5) споља полукружно а изнутра нање више елпп-

тпчно сведена. Споља су пм рагастови као п полукружнп лук од тесана ли-

Сдика 4.

тограФска камена, а само се сасвим доле налази плочаста п речиа камена.

На унутрашњој су страни стране врата озидане од речњака, плочаста камена

и сиге. Врата су сноља шпрока 1,40 м., а изнутра 1,55 м. Впсина доврат-

ника износи споља 2,20 м. а изнутра 2,90 м. Висжна полукружнога лука

(споља) износи .0, 75 м., а мање више елинтпчиога лука (изнутра) 0,26 м.

Нартекс има на западној страни својој два округла нрозора, један лрво,

а други десно од куле. Они су озндани од сиге и на унутрашњој страни из-

носи им пречник око 1,60 м. Ови со прозорп ка спољашњој страни зида по-

стенено шпре, те им је спољашњн круг знатно већп од упутрашњега. Округле

нрозоре сретамо веома често у цркава романске нерноде. Опи обично освотљавају
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са предње стране горње просторе побочнпх бродова (Seitensehiff) цркве, а п

пначе нпсу реткн на западној Фаеадп, као што то впдпмо у Жпчи. Цркве у

Италпји пружају за ово најлепшпх прпмера.

На јужној странп својој пма нартекс два прозора, један лево од јужнпх

врата, другн десно од њпх. И ееверна је страна псто тако имала, несумњпво,

два прозора. Данае се само на псточној странп овога зида јаено познаје отвор,

којп је потпуно зазпдан, а на западној је странп тешко пронаћп место нег-

дашњему прозору.

Западнп прозор на јужноме зпду (слика 6) споља је полукружно, а

пзнутра елнптпчно сведен. Стране су му пзнутра озпдане од речнога камена,

у коме се нађе п по којп комад плочаетога камена. Споља су допрозорнпцп од

Слика 5

тесанога лптографскога камена п не леже у пстој равни са спољашњом повр-

шпном зпда, већ су увученп за 0,08 м. Сводовн су п споља п нзнутра од

спге. Прозор је, несумњпво, бпо дводелан. Отубац у средпнп бпо јо, по

свој прплпци, озпдан, а нпје бпо од једноставнога камена. Да је овога ступца

морало бпти, впди се већ пз тога, што су допрозорнпцп горе на лево п на

десно тако накренутп, да је егзпстенцпја једнога ступца, на којп бп се ове

крпвине наслањале, бпла непзбежна. Шта вшпе очувано је негато малтерне

коре, која је овај стубац покрпвала, ма да он сам нпје очуван. Уз то се данае

дају распознатн трп пособна дела полога од опека п камена, којпма су отвор

прозора п место ступца попуњенп п зазпдапп. Еад је прозор зазидан, онда је
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место, на комо је негда бпо стубад, добнло засебну попуну, а лева ж десна

шупљина прозорска такође посебну. Прозор је са унутрашње стране шпрок

1,40 м., а са спољашње 1,55 м. Стране прозора су споља впсоке 1,45 м., а

пзнутра 1,60. Впсина лука пзноеи споља 0,53 м., а изнутра 0,26 м. Источнп

прозор на јужноме зиду у свему је сличан овоме западноме. Доњи банак његов

од једноставнога је лптограшскога камена и дугачак је 1,60 м. И прозорп на

северној странп нартекса нмали су, несумњиво пстп облнк, којп п ови на јужној.

Онај на псточноме делу севернога зида био је са унутрашње стране широк

1,35 м., а виспна страна износила је од прилике 1,20 м.

Нартеке је, као што смо већ споменули, на својој западној странп свезан

са кулом. Источнп зпд куле је на месту овога састава знатно дебљп, те пспада

пспред зпда нартексова. Овај нспад диже

се до отвора за греде, што су носиле

под капеде у горњем спрату куле. Ну

овај се нспад не простире делом дужи-

нои источне стране куле. На јужној по

ловпнп ове стране све до уласка у ка-

пелу на горњем спрату куле даје се у

једној косој линији констатовати ред пло-

частога камења, етепенасто поређанога

једно више другога. Ту су, веома мо-

гућно, почивале камене степенице, које

су водпле у поменуту капелу. То се по-

тврђује п тиие, што троуглп простор пз-

над овпх степеница све до јужне ивице

кулине не показује нпкака пспада, као

jiito је то случај са осталим простором ua

овој странп, већ источнп знд куле, што је

на овој страни, uo свој прилицп, био белпм лепом олепљен, знатно уступа пза

предње површине помеиута испада. Овога празнога простора нема, дакле,.на севорној

половпнп источнога зида кулпна. Степеница на овој страни не би могло бити

већ и с тога, што су врата знатно Северу помакнута, те би оне морале битп

скоро вертикалне. Нартекс сс дизао на овој страни до висиие удвојених про-

зора романске ®орме. Још су очувани траговп његова зида у впспнп споменутих

ирозора уз јужну и северну ивпцу источне стране куле.

Нево п десно од западних врата нартексових у впсини њиховпх доврат-

иика, а удаљене од врата за 0,90 и. испадају две волике плоче без икаква

проФила. Оне су завршавале горе етупце, којих сада нема. Овп су ступцп но-

Слмка 6.
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силп крстате сводове, а морали су, по свој прплпцн, битп озиданп. Основе

њпхове дају се пронаћп откопавањем. Ове су четворостране п озпдане су од

круинпх валутака, које је спајао слој малтера. Впспна овпх основа пзноси до

0,82 и., шпрпна до 0,80 м.. а дужпна 0,86 —0,96 м. На споменутс нлоче

наслањалп су се кретастп сводовп, од чпјпх се лукова познају још траговп.

На псточној странп нартекса одмах до зпдова праве цркве дају се откопавањем

пронаћп основе стубаца, којп су одговарали онпма на западној странп. II на

јужноме п северноме зпду нартекса дају се у впспнп мало пре епоменутпх плоча

констатовати по трп овакве плоче: по једна на крајевима (на псточној странп)

поменутпх зидова (п ту је доле косо одсечена), по једна дево од врата на

дотпчној странп. по једна десно од пстпх. (Она десно од јужнпх врата, т. ј.

на западној половпнп јужнога зпда, удаљена Је од врата 1,05 м., она лево.

т. ј. на псточној половпнп јужнога зпда удаљена Је од врата за 1,50 м.). П

те су плоче завршавале горе сада унпштене ступце. Поједпнп ступцп бплп су

удаљенп за четпри метра један од другога. Између стубаца на западној u

псточној странп нартекеа стајала су по два ступца у самоме нартексу. Како

су свп овп ступцп носилп крстасте сводове, то је нартекс њпма бпо подељен

у девет поља. Дужпна севернога u јужнога зпда нартексова подешена јс тако,

да крајње тачке њпхове (на И.) лежо у петој лпнпјп са нредњом површином

прочеонога (западнога) зпда праве цркве. На овај је начнн омогућено, да се

крајњп лудп крстастпх сведова на псточној странп нартекса поставе пара-

лелно осталпм луцпма. На тај је начпн п сам нартекс згодно прпслоњен

уз цркву п њене побочне капеле. Ове су капеле, по свој прплпцп, пре него

гато је нартекс дозпдан. пмале већ своје прнслоне. којп су пспадалп пспред

њпх само толпко, колпко је бпло потребно да дођу у псту лпнију са за-

паднпм зпдом праве цркве. Кад је нартекс дозпдан, његова је ширина подо-

шена према целокупној шпрпнп дркве п њенпх побочнпх капела. Да поме-

нутп п]»пслонп нпсу првобптно сазпданп, познаје се пре свега по томе, што

пзмеђу њпховпх зидова u зпдова цркве п капела нема органске свезе, а уз

то нп темељп капела п овпх прпслоча не показују састава. Онп су, дакле,

као n онај прпслон пред кулом, дозиданп доцнпје, п то тек онда, кад су ка-

пеле п црква бпле већ готове. Иартекс је уз њпх доцнпје проето прпслоњен.

На западпоме зиду нартексову познају се још u данас луцп, што су спа-

јалп поменуте плоче, на којнма су почпвалп крстастп сводовп. Нарочпто се

јасно познаје лук пзнад западнпх врата нартексовпх. Он је сазидан од

крупнога комађа спге. На споменутпм плочама почпва п један лук танкпх цп-

гаља. којп пде паралслно са полукружним луком западнпх врата нартексовпх.

Простор пзмеђу овога лука п лука споменутпх врата пспуњен је рсчним валуцпма
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и осталим речним каменом, а пзмеђу овога лука од опека и онога горњега од

енге пспуњен је сигом. Иста појава даје се констатоватп лево п десно од овпх

плоча. Тако се изнад севернога округлога прозора на западноме зпду нартекса

одмах даје распознатп појас од танких дпгаља, а њега је, несумњиво, било п

пзнад јужнога округлога прозора. И овде налазпмо' спгу између овога по-

јаса од танкпх днгаља н онога горњега лука од сиге. Тек нзнад овога лука

од спге почпње поменутп пспад, којп обележава свсзу куле са нартексом п

којп носи етепенпце за капелу. Од прилике 0,90 м. пзнад овога лука налазп

сс удубљоње за греду (везач), која је везивала уздужне греде доњега спрата

куле. На овима је почпвао под овога' спрата.

У зпдовпма нартекса, као што смо то већ споменулп, налазп се узпдано

и комађе од мрамора. Тако се један комад шаренога мрамора налази на се-

верноме зпду одмах до онога једноставнога камена од пежчара, што чпни

горњп праг северних врата, и то псточно од њега. Једна проФплисана плоча

од мрамора налазп се и у впспни кемпФера код јужних врата. Овде-онде нађе

се у зпду и по којп комад гранжта.

Нартекс је са западне стране споља шпрок до јужне стране куле 4,57 м.,

а до северне стране 4,50 м. Изнутра је на овој странп нартекс широк 18,42 м.,

док му шпрпна на источној странж износи 14 м, На јужној страни нартекс

је споља дугачак 14,45 м., а пзнутра 12,95 м., док је на северној странп

нартекс дугачак споља 14,50 м., а пзнутра 12,89 м.

Ирислони обеју капела сазпданп су у главноме од цигаља. Ну иађе се

п нешто спге. Нево и десно пмају по једну пространу четвороуглу нпшу.

Права дрква, као што смо споменули, пма облик крста. Јужна п соверна

певнпца испадају за пешто више од три метра и дају цркви крстообразну

Форму. Црква нема унутра никаквпх преграда (осем иконостаса). Место за

ирппрату није, дакло, овде одвојено зидом од остале цркве, као што је то

случај у некпм другим црквама (Студеница, Ариље). Њега обележавају два

ступца, од којпх један на јужној, а други ua северној странп испада око

0,75 м. Овакпх нспада можемо констатовати и на месту, где почпњу певнпце,

као и тамо, где настаје олтар. На тај је начнн црква подељена на четпри

поља. Над трећпм се пољем своди кубе, а четврто се завршава олтарскбм ап-

сидом. Из првога се поља лево и десно иде у побочне капеле, које су са црквом

у исто време подигнутс. Друго поље има данас двоја врата, на јужној (на

која се сада улазп у цркву) и на северној етрани.
3

3
Својим побочинм капелама, својим певницама, којв иопадају (ма да нису полу-

кружнв), и својом проотрапом олтарском апсндом Жича подсећа иа цркву Лавре св. Ата-

uacnja па Атооу. Упор. Bulletin de jeorrespondance hellenique 1 905. стр. S2 —B3 фиг. 5 и 6.
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Што се матерпјала тпче, од кога је дрква сагра|ена, он је, као што

смр већ споменулп, разлпчан од онога у спољашњем нартексу п у кулп. На

западноме се зиду до впспне од 0,90 м. даје констатоватп речнп камен, впше

овога настају дванаест редова опека, за тпм пде ред спге, коме следује

впше од петнаест редова- опека. Са свим горе настаје напзменпчна пзмена ре-

дова опека п сиге: на трн до пет редова опека долазп по I—2 реда спге.

Еомадп сиге скоро су два пута дебљи од комада опека, ма да су, пначе, псте

дужпне (од прплпке 0,43 м.). Остале страде првога поља (унутрашњега нар-

текса) показују, у колпко је малтер отпао, доле до влспне 0,80 м. речни

камен, плочаст камен, спгу, а за тпм настаје напзменпчна пзмена редова опека

са редовпма спге. Она два испада (ступцп) су од спге п од опека. Ове се

дају констатоватп само у средпнп, п пма пх доета везача. У јужноме ступцу

налазп се укрпљено п нешто студенпчка мрамора. П друго поље показује доле

до виспне једнога метра камена, а за тпм се напзменпчно ређају редовп опека

п снге. Оеверна п јужна певнпца показују пстп однос, а тако псто п олтар.

Овп луковп, што се еводе над ступцнма п евп сводовп еазиданп су од сиге.

Свод првога поља крпљен је. Саставцп поједпнпх комада од спге пзма-

зпванп су новпм малтером. На своду другога поља не дају се познатп тра-

говп овога накнаднога малтерпсања. И свод над обема певнпцама показује са-

ставке поједпнпх комада спге пзмазане новпм малтером. Онај свод над се-

верном певнпцом пма п по гдекоју опеку. Интересантно је, да је свод п над

северном п над јужном певнпцом двогуб (слика 7). Пзнад доњега свода

познаје се са предње стране лук, сазпдан од комађа епге, поребарке једно

уз друго поређанпх п нешто мало већпх дпмензпја од комада доњега свода.

Кубе се сводн над квадратнпм пољем, у коме ее певнпце секу са осталом

црквом. Оно почива на четпрп лука, који су озпданп од спге. Прелаз ква-

драта у круг бпва помоћу пандантпФа, којн су такође од спге. Луди, што носе

кубе, почпвају на четпрп ступца, којп горе имају неку врсту капитела. Ка-

Ол цркава у Србпји најслпчннја је Жпчп својом ооновомцрква Богородичпна Градац (не-

далеко од Рашке) Интересантно је веома, да неке цркве у Србпјп пз 12 века пмају

полукружне певипце, које зајодно са олтарском апсидом заступају тпп трпконхоса {уид?

zо(хоухос). Црква Богородпчпна код Куршумља, задужбпна Стевааа Немање, показује овај

тпп. Он је обплно заступ.кен код цркава у Јерменској u Грузијн, а порекло му ва.ка

тражптн у Перспјп и у Егппту (Црвенп п Be.m Манастпр). У првобптној основп Лавре

св. Атанасија он је, несумњиво, бно усвојен. Ово је веВ пс тога вероватно. што је ову

зпдао човек пореклом пз Трапезунта (зпдана око 1000 год.). Лако је могућно, да је овај

тпп преко Атоса дошао и у Србију. Одноои Стевапа Немаље према Светој Горп говорили

би овоме у прплог. IT
цркна Никоља у Овчарско-Кабларској клпсури има псту основу.

Ово би било сведочанство о њеној дубокој старости.
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иители су од пешчара п свп су проФплирани. (слика 8 п 9ј само је онај

северо-псточнп сада одбпјен (оштећен). И триумФалнп лук, којп се налази

нпже од нсточнога лука, на коме почпва кубе, као и лук, што је триумФал-

номе на западној странп паралелан (а исто се тако налазп пспод западнога

лука, што носи кубе), почпвају на некој

врстп капитела. Ну овп пспадају само на

предњој страни, а остале пм стране леже у

истој равнп еа странама ступца п лука, што

ее на њ наслања. Овај испад је олепљен

лепом п жпвоппсан. Она два ступца, на које

се наслања нсточнп лук, што носп кубе, не

доппру до пода цркве, већ пмају облпк ду-

гачких конеола (од прилике дугачкп 1,50 м.

слика 10). На овај начпн моралн су јако

битн оптерећени ступцп, на којпма почива

триумФалнп лук. јер је сада п тсжппа кубета

на њих падала. Да бп им се дало вшпе отпорне снаге према тсрвту, којп је на

њих налегао, овп су са стране олтара до виспно капитела, па којпма почпва

лук кубета, појачани једнпм назитком, чија предња страна (окренута олтару)

стоји косо према појединоме од споменутих стубаца, те према томе, у хоризон-

талноме пресеку показује троугао. И у олтарске је апсиде свод од сиге. Он

_

је у темену оправљан, јер је у доба турскпх најезда бно,

/ по свој прилици, проваљен. На месту оправака налазп

- —/ се у своду поред еиге п опека. Гееиме, који делп евод

апепде од њена полукружна зпда, псто је тако од спге.

Овуда у около пду два степена, једаи впше другога,

којп су чпнили седигата за духовна лица, што су овде чинодејствовала. Трећп

је степен у самој ниши испод прозора апсидина. Он је служпо као седигате

за епископа. Степенп су озидани од сиге п опека.

Ваља још напоменути, да се у другоме пољу са свпм горо до самога свода

налазе на севериој п јужној страни по пет четвоространпх отвора доста ве-

ликих дпмензија.. Некп су од ових отвора сасвим затворени опекама, неки

само до половпне, а неки су потпуио отворени.

Данас на цркви п обеиа каиелама скупа има седмора врата. Из нартекса

се на једна врата улази у цркву, а п за сваку капелу посебице има по једна

врата. Из цркве се лево улази у северну капелу кроз једна врата, а десно

кроз друга у јужну капелу. Друго поље има такође на северној п јужној страни

по једна врата, а иа ова се носледња данас улазп у цркву, Иу ова обоја

Слика 7.
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врата пробијена су тек у далеко познпје доба. док су првих пет несумњпво

првобитна.

Врата, кроз која се пз спољагањега нартекса улазп у цркву. полукружно

су сведена и спока u нзнутра. (слика 11). Доле пмају праг од једностав-

нога мрамора беле боје (дугачак 1,80 м.). Горњи праг је од модрога мрамора

(внсок 0,26 м.). Полукрз т

жнп лук, што се над њпм сводп п обухвата шуп.впну

за тпмпанон, такође је од модрога мрамора, а тако псто u довратнпци на

предњој странп. Мрамор је само спреда углачан, а са унутрашње је стране

остао рапав. Довратнпцп су са унутрашње стране у целој дужпнп пжљеб.Бенп

на прав угао, како бп се могла кретатп двокрилна врата. за која се у горњем

прагу налазе п данас очуванп ж.Бебови. На унутрашњој

су странн первазп врата озпданп од спге (дужпна 0,82).

Довратнпцп одмрамора впсокл су 2,74 м., шпрокп 0,26 м.,

а дубокп 0,80 м. (дубина правоуглога жљеба пзносп

0,11 м.). .Iук врата пма впспну 0,84 м. Врата су на

спољашњој странп шпрока 1,25 м., ана унутрашњој 1,37 м.

Врата, која воде у јужну капелу, пмају пстп облпк

као већ опнсана врата. И у њпх Је тпмпанон п са стране

цркве, као п са стране капеле. Впсина довратннка је са

стране цркве 2,85 м.. а впспна лука 0.48. Шпрпна

врата је на овој странн 0,90 м. Довратнпцп су на овој

странп шпрокп 0,22 м., а дубокп 0,19 м. Са стране ка-

пеле перваз од мрамора дубок је само 0,19 м., а noc.ie

наетаје перваз од спге (и нешто опеке у горњем делу)

дубпне 0,40 м, Са овпм вратпма, које смо сада опнеали,

у свему се подударају врата, која спајају цркву еа се-

верном капелом.

Она врата. што се налазе на северноме п јужноме

зпду другога ноља, доцнпје су пробпјепа. Она се. пре свега, нп у чему скоро но

слажу са већ описаним вратима, а уз то су u прозорп, што се над њима налазе,

нешто у страну помакнутп. Оба су прозора, као што ћемо већ видети, првобнтна.

Да су п врата првобптна, опда бп се. несумњпво, п прозорп налазплп управо пзнад

њжх, а не бп бплп од њих у страну помакнутп. 5 доба, из кога је последњп

жпвоппс цркве, јужнп је прозор био узпдан, олепљен лепом. па је по овоме

жпвопнсано. И место, на коме се сада налазе јужна врата, било је покрпвено

жпвоппсом. Кад се доцнпје указала потреба за вратпма, пробпјен је у овоме

живоппсу отвор за њпх. Доцнпје је отворен н зазпданп прозор, ну десило се,

те отвор врата ннје бпо згодио подешсн према отвору прозора. И дан данас

С.шка 10.
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се јасно вндн, како је пробијањел врата и отварањем зазпданога прозора жи-

воппс остао јако оштећен.

Велпких је прозора црква првобптно пмала осам на броју : један над

улазнпм вратпма, трп у олтару, два у певнпцама и два у другоме пољу (на

северној п јужној странп по једанј/ Уз то је н свака капела пмала по један

великп прозор. Свп овп прозори носе псто обедежје. Сви су полукружнп. Њп-

хови су допрозорнпцп од сиге, а тако исто п сводовп њнховп. У свих су до-

прозорнпцп увумени пза предње повргапне зида за неколико сантиметара.

Велпчпном својом пзмеђу њпх свпју истпче се прозор у олтарској апсиди. По-

лукружнп прозор, што се налази пзнад улазнпх (западних) врата у цркву нма

допрозорнпке од прилпке 1,80 м. високе. Прозор је од

прилпке гапрок 1,60 м., а висина његова лука износп око

0,30 м. Северни прозор у другоме пољу има допрозорнике

од сиге н опека, а лук му је од сиге. Впсина његових

допрозорника износп од прилике 1,10 м., а шпрпна про-

зора око 0,75 —0,80 м. Висина његова лука од прплнке

0.15—0,20 м. Прозор, што се налазп ua супротној (јуж-

ној) странн, у свему је слпчан њему. Прозор у северној

певннцп нешто je виши п шпри од ова два последња. Ње-

гови допрозорнпци (којп еу од спге) уступају пза предње

површпне знда за 0,07 —0,08 м. Прозор.у јужној певнпцп

потпуно је идентпчан са овпм у северној.

Осем овпх прозора налази се у зпдовима цркве п

другпх отвора, од којих су неки еада зазпданп. Тако

се пспод прозора у северној певнпцп налазп један полу-

кружан отвор, сада зазидан пологама сиге п опека. Овај

је отвор сазпдан од сиге п шпрок је 0,98 м., впсок од прплпко 0,80 м., а висина

му лука пзносп око 0,32 м. Западна нвица овога отвора лежи у истој вертикалп

са западном ивпцом прозора, којп се над њим налази. Ну пошто је отвор ужп

од прозора, то изгледа да је у лево помакнут. Црвена трака, која оперважжва

горњи прозор, спушта се доле, те уоквправа и овај отвор. Из тога бп се могао

извести закључак, да су у доба, када су ове траке повучене, обојо већ по-

стојали. И у јужној се певницп налазп пепод прозора слнчан отвор, ну он је

знатно у десно помакнут п псто тако је зазпдан. Он сс налазп на виспни од

1,40 м. изнад земље, широк јо један метар, а впсок око 0,85 —0,90 м.

Олика 11.

4
Ооем ових прозора на.шзи се ио један прозор на простору између певница и до-

тичних лукова што носе кубе.
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У олтару пма данас пет нпша: две на јужној етранп. две на северној

п једна на псточној (у апснди). На јужној странн до саме апсиде налази ее

једна квадратна нпска нпша, покрнвена горе дрвеном даском. На истој се

странп налази у висинп од 0.80 м. пзнад земље, а за 0,28 м. далеко од

ступца једна полукружна нпша, озпдана од спге(?), шпрока 0,82 м.. а стране

су јој впсоке 1,20 м. У доба рестаурације живоппса ове нпше, по евој прп-

лици, нпје бпло или је била зазпдана. Ми смо склонп веровати, да је она

тек у познпје време пробпјена. То ће псто бптп случај u са нпшом. која се

налази на супротној странп од ове, на месту. где су, но свој прплпцп, бпла

врата, кроз која се улазило у капелпцу, гато је једно време била дозпдана уз

северну страну олтара. Оној ниској квадратној нпшп на јужној странп одго-

вара на супротној странп један велпкп отвор веома неправплна облпка и

јако пзерен.

Кубе почпва, као што смо већ споменулп, на четири лука. Измеl)у пан-

дантиФа и тамбура поср >дује један појас од гпге. Тамбур је доста впсок. Кубе

је у темену било проваљено, те Је цела калота у новпје доба саграђена од

опека. До овога новога дела тамбур Је саграђен од спге л цигаља на пстп

начпн, као што смо то констатовалп п код зидова цркве: родовп епге напз-

менпчно се мењају са редовпма опека. Кубе је изнутра округло, а са спо-

љашње стране осмострано. На свакој страни пма по један прозор, чијп су

полукружни луци од сиге п од опека.

На северној странп олтара (а вероватно п на јужној) бпла је једно време

дозидана капелпца у коју се нз олтара пшло кроз један отвор за врата. Њенп

су темељп веома плиткп (око .0,20 м.) а уз то нисмо моглп констатоватп са-

става између њпх п темеља цркве. Источни део темеља уз то пде пзнад Једне

гробнпце. На простору, који су ове капелице могле обухвататп, налазе ее многп

гробовп. Вероватно је, да су оне због овпх гробова п бпле нарочпто дозпдане.

Шпрпна цркве пзносп на западној странп око 10 м., а дужпна је њена

од прплпке 26 метара.

Обе побочне капеле
5

сазпдане су од пстога матерпјала, од кога п остала

црква. Између њпхнпх зидова п зидова цркве пма органске свезе, те бп се

5 Свамко је од великога ннтереса питање, чему су биле намењене ове капеле. На

први поглед би скоро пдентпчан распоред и облик оба простора говорио протпв тврдње,

да је једна од љпх била намењена једној сврси, а друга другој. Прпсуство апоиде у ооема

гоиорп у прилог мишљењу, да се у обема вршила овета служба. Ако обе нису служиле

као гробне капеле, онда је једна од њих неоумњпно имала ту улогу. Имамо велики број

визаитиских цркава код којих су гробне капеле чинили параклиси цркио. Северна капела

цркве у Никејн чувада је један сајтоФаг са моштима ГроЈб Атаиаснјев био је у Ј’едном
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1И тога дао извести закључак, да јс њихово поднзањо нстовремено са поднзањем

црквс. Обе су капело скоро у свему веома налик једна на другу.

Севериа катла показује на западној странп својој у виспни од 1,50 м.

пзнад зсмље спгу са по гдекојом опеком. Изнад њпх настаје наизменична из-

мена редова сиге са редовижа опека. На овој се странп налазе врата што слајају

нартекс са овом капелом. Редови опека и сиге, који сачињавају ову страну,

не продужавају сс у истоме правцу на обема странама од врата, већ теку не-

зависно једни од других. На јужној страни капсле има сасвим доле у главноме

речна каиена, а нађе се п спго u опека. Горњи део чине наизменични редови

сиге и опека. То је скоро псто случај п са северном страном. На псточној се

етранп налази полукружна апсида. Редови спге и цпгаља, што се с обеју страна

ове апсиде моњају, не теку у истоме правцу на обе стране, већ сасвим независно

једни од других. Апсида је саграђена од спге, Данас је јако препукла п изе-

рила сс.

Врата, која спајају сиољашњи нартекс са северном капелом, имају горњи

праг од јсдноставнога камена, а довратницп су пм споља од модрога мрамора,

изнутра пак од спге понека (као и западни зпд лево и десно од врата):

у горњем је прагу пжљебљен отвор за крило врата, која се позади затварају

мандалом. Тпмпанон је са стране капеле озидан од опека. Врата су са спољашње

стране шпрока од прилике 1 м., а са унутрашње стране 1,04 м. Висина до-

вратнпка је нешто већа од два метра а виспна лука износп око 0,40 м.

На северној странп пма капела један прозор, који је исте ®орме, а екоро

и псте велпчине као и остали прозори на цркви. Овод му је сазпдан од исте

цигље, које има п у онрављеноме кубету, што се над овом капелом своди. Испод

овога ирозора на спољашњој страни учвршћен је у зиду један лав од камена.

На растојању од 0,95 м. пспод овога прозора налази се један прозорчић, који

је споља једва прорезан u једном мотком затворен, а стране му се изнутра по-

углу севернога параклиса Лавре. У једноме овакоме паракдпсу у црквп манаотпра св.

Луке Стприота у Фокиди нађеиа је крстионица. Лако је могућно, да оу, дакле, олаке ка-

пеле служиле и крштавању. Евсевије у овојој црквеној хпоторији (Х 5
), опиоујући храм

у Тиру, примећује, да је на оба бока тога храма подигнут по један баптиотеријум : два

простора, који су комуницпрали са храмом њих је ((мирољубнви наш Соломон, стро-

јптељ Божја храма, начинио за људе, којп имају потребе за очишћењем и умпвањем водом

и св. Духом” (ХЈ. Као што се нз овога впди, баптиотерпјп су на И. уношени у opra-

низам цркве. Лзвесии знаци иак показују, да оу се у оеверној капели Жиче држали по-

мени и освећнвало кољиво, што овој каиели даје карактер гробне капеле. Г. Д-р Дра-

гутин Лпастасијевић саопштно нам је приватно, ла се у Пвиропу у овим параклноима

оваке суботе великога поста п у дане умрлих чита помен (кољиво) умрлима.
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степено шире u достижу највећу шпрнну од 0,68 м.
6

Прозорчпћ је веоиа не-

правилне ®орме u изерено је саграђен. Између овога прозорчпћа п споменутога

прозора више њега налази се у висини од 2,50 м. изнад земље једна плоча

од мрамора, хоризонтално у зид узпдана. (слика 12). Плоча је проФПлисана

и нспада из-зжда за 0,55 м. За 0,55 м. она је п шпрока, а дебела је 0,14—0,16 м.

На срединп је плоча скроз пробушена. Отвор је на задњој странп веома узан,

а у правцу ка горњој површпнп левкасто је прошнрен.'’ И апепда пма на псто-

чној странп малп узанн прозор.

Апспда је од спге саграђена. Њен свод је веома пспрепукао, те претп

опасност, да се апснда свакога тренутка не откпнс од псточнога зпда п нс

сруши се. Апспда је у своме доњем делу маслвно узидана. Овај узидани део

покрнва жпвопис за чптавнх 0,10 м. п нема са осталпм зпдом нпкаке свезе.

Он је, према томе, познпјп од споменута жпвопнса. Патерпјал, од кога је овај

узпдак саграђен, састојп се пз опека, спге u речнога камена.

Све је ово без пкака реда једно на друго набацано. Апсида је

широка 1,10 м., впснна њенпх страна пзносп 2,17 м., а внспна

лука око 0,85 м.

Кубе почпва на четпрп лука. Овп се наслањају на четпрн

плоче, које су узпдане, па впро пз зпдова. Плоче се налазе у

угловпма п имају улогу консола. Од њнх је само једна (она у углу севернога п

западнога зпда) једноставна, а остале се састоје пз два комада, од којпх je један

већп а другп мањп. Све су оне бпле омалтерпсане п обојено. Псточнп п западни

лук нмају много већп пспад него севернп п јужнп. Тамбур је озпдан од спге

u онека. Кубе је било проваљено, па су чак u сводовп прозора бплп порушени.

Обоје је у новпје доба оправљено u опекама озидано. Кубе је п споља п пзнутра

округло п пма трп отворена п трп слепа прозора. Банак прозора налазп се у

пстој впспнн, у којој п појас, што доле опасује тамбур. Појас је од спге л бпо

је црвено обојен (превучен црвеном пругомј.

Јужна каиела слаже се у главноме у свему са северном капелом. Западнн

з.пд је као у северне капеле озидан доле без реда од спге п опека, а горе

Сл. 12.

6 II у цркве Смрти Богородичине у Никеји у северноме параклису, који је сдужио

као гробна капела, нпје било прозора. ,(У сев. капелп Жиче горњп прозор је бпо у доба

рестаурацпје живописа зазидан). Ту је чак u нартекс био без прозора. Упор. Wulff Die

Koimesiskirche in Nicaa 1 9 03. стр. 30 —3 1.

7
Данас ce не може поуздано одредитп, чому је била намењена ова плоча. 11з тога,

лптб j'e у капели било тако мрачно, што •је поред поменуте плоче на зпду наслпканоједно

онело, Sior.io 6it се слутптп, да је капела служнла као гробна капела (Grabkapelle), а на

поменутој плочм да је горела беспрекмдно кака светм.кка. Упор. Wulff стр. 31.
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од напзмешгчних редова спге п цпгаља. На овој се странп налазе врата, што

спајају спољашњп нартекс са капелом. Јужна п северна страна имају доле

за један метар виспне речњака, а тако псто п лптограФска камена п опека.

Горс се напзменпчно ређају редовп опека п спге. Источна страна пма такође

доле крупна камена, опока п спге. Горе се срета опека п сига у наизменпчној

пзмонп. На пстој странп п ова капела пма апсиду. Свод у ове апсжде је од

спге, а предњп лук је од опека.

Врата, ко)а воде пз спољашњега нартскса у ову капелу, у главномо су

налик на она врата северне капеле. И овдо су довратниди, лук и прагови на

спољашњој странп од мрамора. Изнутра су довратнпдп од спге п опеке, а н

Изглед Жпче.lB22. год. (према цртежу у Летоаису М. С. 13.).

Сдика 13.

лук је на тој странп од сите. На јужној страни има капела једаи прозор, чијп

облпк одговара облпку осталих прозора на црквп, а и велпчпном се ие издваја

од овпх. Испод овога прозора налази се један, сада зазидан, отвор, којп је од

прозора ужи, алп за то нешто впшп. У доба рестаурацпјс жпвописа овај јо

отвор био отворен, јер се још јасно распознаје црвен оквир, којим је бпо опер-

важен, а и свеци су (два десно. два лево) иа обе његово стране симетрпчно

распоређенп. У псточноме углу јужнога зида, на месту гдо се овај сучељава

еа псточним зидом, налази ее јодна ниска, квадратна нпша, која је у доба

рестаурације жпвописа била зазидана. Ову нпшу, као u ону у олтару њој
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слпчну, покрнва горе дрвена даска 0,11 м. дебела. Ова јо даска шира од

ннше, тс на обема странама њсннм улази у знд. Под је у ове нпше од ка-

мена. Овака квадратна ипша (само нешто мало већа) налазн со п на псто-

чномс зпду у углу, где сс псточни зпд сучељава са северним. Ову нпшу по-

крпвају горе дво даскс, које леже јсдна поред друге. Под јој је, нема сумње,

бпо од камена, као п у мало upe спомонутс нише. Апсида пма на северној

странп прозорчпћ, као п она у северној капелп. Ну код ове се апсиде не дајс

констатовати познпјп узпдак у доњем долу, као што смо то нашли у апспдп

северне капеле.

Кубе почпва на четпри лука. Пуцп се, као у северној капелп, наслањају

на четпрп плоче, што впре из зпда. Плоче су, пзгледа, од лптограФска камена

п једноставне су (еамо је она у југо-псточноме углу препукла). И оне су бпле

олепљене лепом, па жпвоппсане. Лудп еу озпданп од опека. Источнп п западнп

лук п овде су шпрп од севернога п јужнога. Појас кубета је од спге. Кубе

је п споља п изнутра округло п пма трп прозора (између којпх се налазе трп

слепа прозора). Скоро је све ту у најновпје доба понова саграђено, само онај

дсо на Северу пзгледа да јс сазидан од старога материјала. Једна хориз.ЈН-

тална греда везује источну страну кубета са западном. На западној странп

блпзу јужнога зпда за један метар од прплпке пзнад врата пма један велпкп

отвор. У углу свода и зида налазп сс такође па овој, као п на супротној J'ucto-

чној) странп по једна округла рупа.

Живопис

Кула је на трпма својим странама (на северној, западној п јужној) била

споља црвено обојена. Задња (источна) страна, по свој прнлпци, нпје бпла

бојена, већ само малтером олепљеиа. У главноме се свугде познају две пологе

малтера. Малтерна се кора најбоље одржала на горњем спрату и то на јужној

страни. Доња нолога малтера одржала јо још лепо своју загасито-црвену боју,

док је горња бпвала беспрекидно изложена штетноме утпцају непогода и е тога

је веома страдала. Ту јо црвена боја, ако ју је било, мање впше спрана ки-

шама, а и малтерна је кора јако оштећена, нарочито на севорној страни. На

западној п јужној страни као да сс дају констатовати закрпе од трећс по-

логе сасвим бела малтера. На западној је страни по доњој полозп живописано.

Изнад уласка под кулу, а нешто испод западнога прозора на првоме спрату

куле, нознају се две загасито-црвене нруге, које се под оштрпм углом секу.

Оне обележавају место, докле је допирао забат прислона, штр јо испред уласка

под кулу стајао. У оштроме углу, којп ове две пруге образују, јасно се рас-

познаје лпк једнога анђела са нпмбом око главе и са једним делом од крила.
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Да лп је на овој странп бнло још живоппса, мунно јс роћп. Дало бп се само

према пввеснпм внаднма слутити, да га је могло битп.

Прозор на јужној странп у горњем спрату кулс показује само једну ио-

логу малтсра. Тпмпанон му је обојен загасито-црвеном бојом. Сводннна п стране

му жпвописане су (покрпвене су шарама). Шаре су на модроме позађу, којс је

у своднпнп добпло скоро црну боју. Источна страна овога прозора показује

шару јсднога стпла, какав ћемо често срестп у дрквн п у нартексу. Орнаменат

сачпњава више ромбнпх поља, повезаннх пругаиа, које су псте дужпнс као н

странс ромбова. На овај начпн остају пзмеђу овпх ромбнпх поља са стране по

два трапезна поља (једно лево, друго десно). Шару онвпчава свуда унаоколо

једна бела трака. Ромбна поља имају загаспто љубичасту основу, трапезиа поља

спву н отворено дрвону. У ромбннм со пољпма налазе цветови беле боје са

црвенпм лпстићнма, у трапезним пољпма розете еа загаспто љубнчастим п белпм

листовпма. Ова су поља уоквпрена болпм
пругама. Западнп прозор показујс две

пологе малтера. Горња је, по свој прилици, нз доба рестаурацпје у 18. веку.

Тада су овп прозори донекле (не целом висином) били узиданп. Узидак је

остављао слободнпм само северну половпну горњега дела овога прозора. На

томо елободноме долу нслпкана је на беломе позађу једна врло вслнка п незграпна

шара. Оваких мање впше линеарнпх, неукусних шара, каке ћемо наћп u на

странама врата у кулп, има и на јужној странп прозора, нспод којпх провп-

рују шаре истога карактера, кога п оне у јужнога прозора. Тпмпанон овога

прозора такође јс загаспто црвеном бојом обојен. И севернп прозор на горњом

спрату куле показује дво пологе малтера, ну шаре пису очуване.

Капела у горњем спрату куло пзнутра је сва живопнсана. Живопис је на

модромс позађу п веома невешто рађсц; Исво и десно од свакога прозора на-

лази се uo један квадратнп оквир са допојаснои сликом какога свеца. Изнад

нрозора иалази се лево п десно илустрован по једам светп човек, који су окренути

један другоме. Испод прозора иде једна зона четвоространих поља са геоме-

трпскпм Фигурама. Обпчно су то кругови боле боје на модро-плавоме позађу
На псточноме зпду палазе се севорно од полукружне нпше ликови св. Кон-

стантина и Јелене, а изнад њих се пружа један орнаиенат, састављен из више

редова геометрпских Фпгура, сада веоиа избледелпх.

У проетору нспод куле простављена је иа таваници сцена ЧетрдесШ му-

чениш
8

уморених у залеђеноме језеру. На средини таванице престављен јо Исус

8

Ky.iT четрдеоет мучоника био је веома раопрострањеп на И. То посведочавај у пре

овсга миогобројнн храмови, параклиси, капеле посвећенн њн.ма. Велика црква код Јеру-

салима подигнута у част св. Саве Преоовећенога имала је параклпо четрдеоет мученика.

Једна од капела у Јерусалиму, у којој оу прплпком бављеп.а у њему познатога рускога
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Хрлстос, а испод свода дево u десно престављено је по двадесет мучеппка,

изнад чпјих глава лсбде вонцн мученнштва. На северноме п јужноме знду

поклоннка свегих места на Истоку, Васидвја Барокога, сдужпли православнп, đu.ia је по-

овећена у част четрдесет мученпка (п надазила се под звонаром!. Тако псто п на Си-

нају на гори Хорпву једна света обнтељ посвећена је овим мученпцима. Црква манастпра

Ксиропотаму на Атосу има за патрона ове мученике, а Лавра св. Атанаопја и Дохиариу

пмају по један параклис четрдесет мучвнпка. Од једанаест малпх цркава, које ее налазе

у огради хнландарској, једна је такође поовећена имену' четрдесет мученика. У Цариграду

се у оредини вароши блпзу Бровзанога Тетрапила налазила велелепна црква четрдесех

мученпка, коју Андроник беше изабрао за свој гроб. Св. Сава је. као што је познато,

био ирко сахрањен у цркви четрдесет мученнка у Трнову. Осем у Жнчи ми налазимо

сцену четрдесет мученика' илустровану и у Студеници (у попречноме проотору јужнога

портала) и у Грацу (веома фрагментирано) овде с једне и о друге стране врата, што

воде у јужну капеду, Пада у очи да је у сва три маха овој сцени место на улазу. Г.

Др. Драгутин Анастаснјевић приватно нам саопштава да је исту појаву запазпо у мана-

стпрт Коиропотаму. То, по свој прплпци, има свогаузрока, ну овај се не даје тако лако

открити. Народно веровање не могке нам пружити књуч за разрешење. Пначе је обичај

у једноме крају Србије (у смедеревскоме Поморављу) да се на овај дан !као и о Тодо-

ровој суботи) нешто после по ноћп на раскрснпцама доже ватре, преко којнх u старо

п младо прескаче. Ово је остатак паганскога обичаја, да се, ради очпшћења, пред кућама

na.ie ватре и преко њих скаче. Уз то се на тај дан месе т. з. младенчићп, четрдесет

колача од брашна, савијени у об.шку кобаспце и изданком од лескова дрвета на трп

места убодени (у Нншу ови колачићп имају об.шк мале деце). У Срему се на дан че-

трдесст мучепика (9. марта) излазп у винограде u по обичају се исппја по четрдесет

чаша у част свакога од њих (Вијислављева Саоменица отр. 2 6). Пз овога се впди, да

је даи четрдосет мученпка веома популаран. Он је познат под нменом Младенци it. ј.

четрдесет младенаца уморенкх мученичком смрћу). У натпису златом извезену на покрову

кпвота кнеза Лазара у Раваници ве.ш се Лазару; „Сабери хор (~ihk*) твојпх сабеоед-

ника, светих мученика и са свима се њима помоли Богу, који те је прославпо, јави

( ( ,вБзвћстп) Георгију, покрени (оподвпгни0 ) Дпмнтрија, убеди оба Теодора (разуме се Т.

Тирон и Т. Стратилат), ухвати („поими") Меркурија и Прокопија, u четрдесет мученпка

Севастиоких не остави, у њихову мучењу војују твоји драги синовп, кнез Сгеван п Вук"

(Љ. Стојановић Записи и Натпнси 188). Овде се четрдесет мученика епомпњу упоредо

са еветим ратницима (св. 'Борђем, ов. Димитријем, св. Теодором Тироном п Теодором

Отратилатом, св. Меркуријем и св. Прокопијем), поуздано с тога, што су п четрдесет му-

ченпка би.ш војнпци. Свима овпма треба да се обрати кнез Лазар, којп је својом му-

ченичком смрћу њима раван, те да у Бога нопросп помоћп за своје спнове. II ови војују

за свету веру хрпшћанску, за коју су изложени мукама, одичним онпма, које су они свети

војницн пропатили. Beh самим тим дакле, што је у мученнчкој смрти четрдесет војника

била оличена мученичка борба орпскпх синова са огорченим противницима Крота, могла

је сцена, у којој је илустрован мартиријум четрдесет мученпка, постати омн.вен предмет

престављаља у нашем живоппсу. Мученичкп венац отвара двери у обиталиште блажених.

Кроз двери мучеништва улази се у царство небеоко. Отуда је с.шка, на којој је престав-
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налазе се овдс исписане повеља н хрнсовуља Отевана Првовенчанога манастиру

Жнчн. 9 Оне заузимају скоро цслу површнну зида. Оасвнм доло је нслнкан

орнаменат завеса (Draperieomaraeut). На самоме улазу под кулу простављен је

лево (на јужној странн) св. Петар са црквом на главн, а десно св. Павле

љено мучење четрдесет војника, имала да каже онима, што оу улазили у цркву, да ое

не устежу ирекорачити праг на вратима мучеништва у славу овоје верв хришћанске.

Само бп се на овај начин могла, донекле, растумачити околност, што је сцена четрдесет

мученика ооично илуотрована на удазима у цркву или у њене споредне просторе. Ве-

роватннје је пак да ту впше играју улогу узроци чиото конструктивне прпроде. Проотор

пред улазом иио је веома згодан да на њему нађе места ова композиција. Иначе би тешко

оило веровати, да је ту имала кака утицаја околноот, што ое велелепнацрква четрдесет

мученика у Цариграду налазпла поред Бронзана Тетратила (тсХтјбСог tov ЛкХхоО

TszgunvPvOv). Диканж овако оојашњава Tetrapylum aereum у Цариграду: <,Tetrapylum

fuit aedificium altius, quattuor portis pervium, oui adnexae erant porticus, in quas per

has portas ibatur 0
. ( Constantinopolis christiana, lib. II отр. 179).

0 вечерњу (на ахвалите
8

и „слава”) пева се једна химна Јована Дамаокина, у којој

се четрдеоет мученпка доводе у всзу са четрдесетодневним noci'OM пред отрасну седмицу:

т т

«Стртоносци Хвп всечБСТвни поств OBbT.i'tHmiio паметиго олав-

н
f_

н

наго вашего страданша, u 60 оушде четвородеоетоднвницоу госшавте,

опасителБнlзи стрти побепде ое вашимв иже по страданпгем-в. Тћмже имоуше дрвзно-

веник, молитесе вв Miipb достигноути намв тридневно ввскрвсениге, ба и cnba душђмв

нашимв”; (према једноме минеју за март из XV века (1 473. год. ?), рукоппс Нар. Бпбли-

отеке Бр. 16 2 68 4). Ваља имати на уму, да дан четрдебет мученпка увек пада у велики

пост. Када се узме у обзир, у коликом је уважењу код нашега парода ова! поот, онда

he се лако раотумачити, откуда су могли поотатп иопуларни мученици, у којима је -овај

поот био у неку руку символиеан.

Сцена је веома живо престављена. Плуотрован је онај моменат, кад четрдесот му-

ченика, потпуно наги, стоје у залеђеноме језеру при ужаономе мразу, а са неба силазе

венцп мучеништва на њихову главу. Само један није могао издржати, већ је побегао у

топло купатило, што се одмах до залеђена језера налазило. Ну у накнаду за њ скочио

је у залеђено језеро незнабожачки чувар њихов п примио венац мучсништва. О животу

чегрдесет мученнка види : Miklosirh Vitae Sanotorum-Viennae 1 8 47. стр. 1 —l3 и Ру-

ноаис XIV века Народне Библиотеке у Београду Број 468 (104) лиот 27 Ba. Сцена је

пуна драмоких поједнности. Ко бп прочитао беседу Грпгорија Цамблака у похвалу чо-

трдесет мученика, (налази се у манастиру ов. Павла ua Атооу. Упоредп Усиенскш П.

Первое путешествие вв авонок!е монаотвЈри I, 2 стр. 24. и 5 1,) мислио бп, или да је

сликар ову проповед пмао пред очпма, или да је проповедннк под утицајем олике био.

0 овој сценп упореди п Нову Искру 1906. стр. 3 46.

9 Mihlosich Monumenta Serbica бр. 18. Safarih Pamatky бр. 7. Иоправку ових иат-

писа доноси Гласник С. У. Д. 56. отр. 36 0.

Ч
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са књиго.м на глави.
10 На западноме зиду престављен је ссверно од врата краљ

Радослав („Радслввккрала),п а

), а јужно Стеван Првовенпани (према Давпдовпћу"
натпис је бпо; ,СтсФанв првовкнчанв кралБ“). Гореје престављена јсдна пн-

тересантна сцена, у којој је плустрована једна црквена химна:
12

У средини

на јсдно.ме пространоме престолу седп Иарија u држп ua.iora Христа. Изнад

ње анђели; десно од ње долазе св. краљевп на поклоњење Хрпсту; лево за-

дпвљени пастири. Доле пспред Mapuje две женске Фпгуре у жпвоме покрету,

веома налпк антиикпм Фпгурама. Она лево носп на главп вертсп (пећпну), она

десно jac.ie. Прва персонпФпкује Земљу, друга Пустпњу. У веселоме догађају

узелп су учешћа u поглаварп: државнп п црквенп. Иза девојке на дееној

странп престављен је краљ у пратњп својпх велпкодостојнпка, а пза оне де-

војке лсво престављен је св. Сава са кадионпцом у десној руцп. Њега прате

архпепнскопп п духовнпцп са пнтерееантнпм капама на главп, а пред њпм

пде један пстп такав монах са светњаком у рукама. Впше ове сцене лево u

десно наслпкан је по један канделабар, пзмеђу којпх се на.шп круг са осмо-

краком звездом. На супротној псточној странп вшпе улаза престављена је

сцена: Хрпстос тражп, да пусте к њему децу: Исус ставпо руку на главу

Игњата Богоносца (наслпкана као дете.)

Опољашњи нартеко био је, као u кула црвеном бојом обојен.
13

На јужноме

делу западне стране његове као да се познаје, да је бпло два слоја лепа. Пз-

10 Тако се нсто н у Кахрпе-Џамн у Царпграду ап. Петар нап. Павле надазе дево

и десно од врата. која нз другога нартекса воде у цркву, (К. Barth Konstantinopel стр. 73.

фиг. 27.) а у цркви ап. Петра и ан. Павла у Трнову с једне пс друге стране царскнх

двсрн на знду спољашњега нартекса налазе се мозанчне нконе Петра н Павла.

11 Летоаис Матице Сраске 13.

1Х
Химна Јована Дамаскина: а Шта ћемо ти прпнетн, Хрнсте, којн сн се јавпо на

зем.ви као човек нас радн '! Свака ствар, која је од тебе постала, подносн тн благодар-

ност: ангелн песму, небеса звезду, маги даре, паотнри чуђењс, зелсла вертеа (пећииу),

аустшва jac.ie : мн пак дсвнчанску мајку. Боже, којн си пре свих векова, помилуј нао”. Вндн

Н. Пскра 190G. стр. 343. н Ј. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters стр. 1 1 1.

13 Г. Gabt'iel Millet проФееор из Париза ппше нам овим поводом, да су цркве на

Атосу потпуно обојене црвеном бојом. Ну ово варварско бојење је, према његову мн-

шљоњу, модерно. У Мистри се може наћи нешто слнчпо овоме у Жичн, а тако нсто н у

Маћедонијп. Орнаменат у облику шаховске твбле. који се налазн с поља на западноме

зиду Жиче, нмнтација је. како велн Мнје у своме пнсму, шара од опека. Ове се дају често

кинстатоватн у цркава Маћедоннје н Грчке, а и у пас код Лазареве цркне у Крушевцу.

Пз онимака Г. Б. ТаназовиАа, доцента Београдскога Уннверзнтета, видп се, да је н код

цркве у Наупарн бнло истога орнамента

Г. Др. Драгутин АнастасијевиА нзвештава нас, да је на Атооу оаборнн храм манаотнра

Пантократора споља цео црвеном бојом обојен, а тако ucro и у Кутлумусиу и Дноннсну.
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гледа, да су обе малтерне коре бпле, као п на кулп, бојене дрвеном бојом.

Ва ону доњу може се то са поузданошћу тврдптп. Доња малтерна кора задр-

жала Је п дан данас своју загасито дрвену боју, док је ова боја на горњој

малтерној кори могла битп мање више спрана кишама п непогодама. На ступцу

што на овој странп испада на самоме углу, гдо се западни зид сучељава са

јужним, познаје се горе један ®рпс од шара. Ове почпвају на доњој малтерној

кори и пмају облик шаховскпх поља. Поља су обојена бојом угаснто црвеном

и кестењастом. Како се овај ®рис даје констатовати не само на северној и за-

падној страни споменута ступца, већ у истој висини п на самоме зиду нар-

тексову (сада је, на жалост, овде леп сасвпм отпао), то се даје известп за-

кључак, да је речени ®рис пшао целом дужином западнога зида нартексова.

Да ли се он продужавао на јужноме и на севериомо зиду његову, нпје могућпо

данас рећи, по што је тамо сада леп саевим отпао. И стране округдих прозора

обојене су црвеном бојом. На њима није било шара. Прозори су еада зазиданп

У доба рестаурације живоппса и цркве онн су били отворени. То посведочава

околност, што су њиховп отвори на унутрашњој страни уоквпрени црвеном траком,

а жпвопие је подешен тако, да су Фпгуре лево и десно од отвора прозорскпх

епметрично распоређене (Ово се данас даје распознатп еамо код севернога окру-

глога нрозора). Фигуре, које сс налазе пснод прозора, мање су од оних осталих

Фпгура на овоме зпду; подешаване су, дакле, нарочпто према овомо прозору.

Прозорп су, према томе, зазпдани, вероватно, тек у 18. воку, ну зазпдани део

као да није нревлачен лепом. Изгледа, да су остали прозорп у нартексу у

доба поменуте реетаурацпје били зазиданп, а тако псто и) врата на северној п

јужној странп. Преко овако зазиданих прозора дошао је за тим слој малтера, па је
иа тако добпвеној малтерној кори жпвопиеано. Стране прозора на јужној страни

нартекса показују два слоја жнвоппса (у оних на севорној страни није се, у

опште, одржао леп). У колико се можо судптп по једноме делу шара, које сада

У Ивирону је саборни храм само дедимице црвено обојен, а параклиеи су потпуно црвени.

У Ватопеду су обојени црвено оаборни храм, параклио Иреображења, парак.шо св. Три-

фуна и многе ћелије. У Дохиариу су кубета на оаборноме храму црвена. На јужној обали

Иресианскога језера налази ce једна мала црква (коју мештани зову ((ов. Петар") чнји су

зидови оиоља превучени малтером и бело обојени. 110 овакој осиови сликан је црвеним

иругама орнаменат, који подражава шарама од оиека (упореди цркву св. Апостола у Со-

луну и др.). Vide Извii ст i а русскаго археологическаго института вт Кон-

отантинопо,гlј IV, 1 1 899. стр. 60. Црква је из 1410. год. Миљуков воли, да се ово

орета често у сеооких и манастироких цркава у Бугарској око СоФмје. Ibidem стр. 14 3.

Скоро исто сретамо и у Руденице (крушевачки округ, нодалеко од маиастира Велућа).

Зидна платна оу споља ишарана црвеним пругама тако, да отварају илузију, е су ози-

дана од иаизменичних [lвдова тесаника и оиека.
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извжрују испод узпдане пасе камења, доњн жпвопие показује кружна поља н

пптав комплекс врежа (Ranken) око њпх. Тако се на западној странп предњега

прозора јужнога зпда вндп један део велпкога кружнога поља на отворено

црвеноме позађу. Око њега врежаст орнаненат плаве боје. Контуре су орна-

мента плаве, опвпчене лево п десно једном узанон белом траком. На западној

странп задњега прозора налаап се пстп такав орнаменат. ну све је ту на зе-

леноме позађу, а вреже је црвене боје. На горњој малтерној корп, у колпко

она провпрује пза узпданога матерпјала на задњем прозору јупГпога зпда,

дају сс констатоватп разне геометрпске Флгуре на белој основп: познају се

деловп кругова, којп затварају розете као чпвпт модро-плаве боје, Еружну

лпнпју чпнп једна трака жуте боје овнчена модро-плавпм лпнпјама. Рагастовп

прозора и врата на јужној странп бп.тп еу споља црвеном бојом обојенп. Не-

сумњпво је пстп случај бпо са прозорлма п вратпма на северној странп. Сада

је тамо леп сасвпм отпао, а рагастовп прозора нпсу се очувалп, те је немо-

гућно рећп што поузданога. Оводнпну п стране улазних (западнпх) врата на

нартексу ресе шаре, које пмају пстп карактер као п оне са кулпнпх прозора.

У темену свода налазп се круг са осмолпсном розетом унутра, а од њега се

лево п деено разплазн вре;кс од лпнпја, које се укргатају п тако образују поља.

У ова су поља унетп цветовп разне боје п разна облпка. По две црне пара-

лолпе пруге опвпчавају ове шаре лево п десно. Ове пруге обплазе око жљебова,

у којпма су бн.тп чеповн за двокрилна врата. Шаре почпвају на позађу као

чпвпт модроме. Bp.io мпого пма енве (резедасте) бојс. Уочљпвп су многобројни

белн прашннцн п тучковп цветова.

Све оста.то, гато је од жпвописа сачувано на западној п јужној странп

нартокса упућује на жпвоппс којп се донеклс слаже са жпвописом у цркви.

Оба су, нема сумње, пз доба реетаурацпје. Данас се на севорној половинп за-

паднога зпда у нартексу једва назпру Фпгуре еветаца, којп су у зонаиа једнн

вигае других
бплп поређанн. Они махом држе у рукама развпјене свптке (Rollen.)

И јужнп прпслон (пред Јужном капелом) показује на унутрашњој странп жп-

вопис. Сцене, које су ту н.тустроване, односе со на Крштоње Исусово од Јо-

вана. Ово бп, можда, говори.то у прплог мишљењу, да се у јужној капе.ти

крштавало. Позађе јо с.тика бо.то. Оне носе обележје живописа IS. вока.

Права црква показује на својпм улазним вратпма шаре, што носе псто

обележје, које п оно шаре са прозора на кулп. Данас су ове шаре сачуване

само у своднпнп врата. У ромбопдна ноља, која се једна за другим нижу, унети

су цветовп. Шаре опвичава лево п десно црна трака, а п поља су повучена

црним лпнпјама. Дветовп су бе.тн иа спвој основп. Троугаона поља, која остају

између овпх ромбопдних, пснушавају такође цвотићи. Малтерна кора западнога
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зида, у коме су отворена ова врата, ностг живопис из доба рестаурације цркве.

Ну ова се малтерна кора налази нзнад оне малтерне коре, на којој почивају

споменуте шаре у своднпни врата. То је знак да су шаре ранијега датума него

живоппс на горњој малтерној корп.

Шаре пстога карактера налазпмо п у олтарекпм прозорпма. Јужнп прозор

у олтару показује п дан данас два слоја жпвоппса. Од горњега је сачуван

само Фрагиенат перваза, којп је, несумњпво, опвпчавао ликове какпх светада.

То су четворолисне розете, наизменпчно црвене п зелене боје. Између њпх оу

уметнутп тролпстп жућкасте боје. Uo једна црна пруга опвичава ове шаре

лево п десно, а ове опет оперважава по једна трака црвене боје. Све је на белој

основп. Овај орнаменат ноеп карактер осталпх орнамената у црквп, којп су

пстовремени са живоппсом пз доба рестаурације. Доња мадтерна кора носп гааре

пстога стпла, ког су п оне шаре на прозорима капеле у кули. Орнаменат са-

чињавају шестострана поља, повезана међу собом вертпкалнпм лпнпјама, те тако

остављају пзмеђу себе по једно трапезно поље лево и десно. У пољпма се на-

лазе цветовп беле н љубичасте боје са белпм прашнпцпма. Основа јо модро-

плава. Линпје, што уоквпрују ове шаре. као п оне, које чпне стране поједпних

поља, беле су боје. Шаре пстога карактера наћи ћемо и код прозора, што се

налази у олтарској апспдп. Иоља се разлпкују од онпх у мало пре споменута

орнамента само у томе, што оне стране, које образуру оштре углове у шестоуглу,

нису впше праве, већ је свака од њпх састављена од два конкавна лука. У

овпм се пољима налазе цветови љубпчасте боје на модрој основп, док еу цвс-

тови у оним пољпиа трапезнпм (што се између шестостраних поља лево п деено

налазеј на отворено-плавој основп. Ове су лпније беле боје. Шаре су уоквп-

рене лево и десно белом траком, коЈу опет опвичава црвена путуга. Лево п

десно од овога прозора познаје се јасно, да је малтерна кора, на којој почпва

живопис апсиде, озго прпкрпљена за малторну кору, на којој почпвају спомо-

нуте шаре. Да не бп прва изнад друге стрчала, ивпце су изглађеие тиме, гато

су премазане малтером, па је тако добпјена малтерна трака обојепа црвеном

бојом. На тај начнн омогућен је иепрпметан прелаз пзмеђу горње малтерне

коре, на којој почпва живопис у апсиди, и доње малтерне коре, која носп

поменутп орнаменат. И северни прозор у олтару носп шаре истога карактера.

Исто ћемо паћи и у прозора северно и јужне певнпце. И код прозора ссверие

капеле (на северној етранп њеној) очуван је Фрагмонат шара пстога стила.

Нарочито су лепо очуване шаре у јужноме прозору другога поља (впгае јужннх

врата), ко|п је у доба рестаурацијо цркве био зазпдаи. Орнаменат се састоји

пз кругова, којп се укрштају н додирују, те тако образују беепрекидак ред

четворолпета. Пожа су загасито љубичасто бојс са јодпнм малпм кругом беле
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боје у средпнп. Ллстови су-до половине црвенп, а од половкне плавп. Кружне

су лпнпје беле. Оквпр шара чпнп бела трака, коју опет опвпчава дрвена пруга.

Како јо прозор у доба рестаурације бпо зазидан, то је несумњиво, да су п ове

шаре ранпје од живописа пз доба рестаурацпје. На странаиа врата западнпх

у јужној капелп (онпх што воде у нартекс) налазп се у средпап једна трака

иодро-плаве боје, која пде цпк-цак, а углови су пспуњенп линијама, паралелнпм

са овом траком. Овака пста шара даје се запазнтп п на потрбушју своднпне

врата, што пз јужне капеле воде у цркву. Овде се опет јасно распознаје, да

малтерна кора, на којој ове шаре почпвају, улазп пспод малтерне коре, на

којој је жнвопис пз доба рестаурацпје. Н у
обема квадратнпм нпшама јужне

капеле наћи ћемо псто оваке шаре. Трагова од њпх срешћемо п у квадратној

нпшп олтарској, као и у оној у северној капелп.

У самој се цркви на нсколпко места јаено распознају два слоја живоппса

Ово се најјаеније даје констатоватн у северној u јужној певницп. Живоппс у

овпм двема певнпцама почпва на малтерној корп, која улази испод малтерне

коре, иа којој почпва жпвоппс зпдова, што се продужују лево п десно од пе-

вппца. Ово је нарочпто очпто на предњпм пвпцама северне певнпце, где је

отпао леп, којп је невпдљпвпм чпнно нрслаз горње малтернс коре у доњу. Ту

се сасвнм јасно распознају две малтерне коро једна пспод друге. Очевндно је

према томе, да је жпвоппс обеју певнпца старнјп од жпвописа ua горњој мал-

терној корп. Како по свему изгледа, да шаре у прозору јужне певипце почи-

вају на пстој малтерној корп, на којој п жпвоппс јужне певнпце, то је саевим

прпродаи закључак, да су обоје пз пстога доба. Мп смо п на осталим местима

већ констатовалп, да су шаре петога карактера, кога п ове у јужној певппцн,

старпје од жпвоппеа пз доба рестаурацпје.. И за трп слпке, од којпх се једна

налазп у тпмпанопу западнпх врата цркве, а остале две у тнмпанима врата,

што воде у северну и у јужну капелу, може се рећп. да су етарије од оета-

лога жпвописа. Ту се даје одмах констатовати, да малтерна кора оба тимпана

улазп пспод малтерне коре, на којој почпва жнвоппс зпдова. Изгледа псто

тако, да се п малтерна кора тпмпанона занаднпх врата непосредно продужава

у своднину врата, на којој еу познате шаре, раније од жпвопнса из доба

рестаурацпје. Мп смо већ споменулн, како се и у олтару на јужноме прозору

дају констатоватп два слоја живопнса, од којпх горњи носп обележје жпвоппса

пз доба рестаурацпје, а доњи носп обележје онпх шара са прозора на горњем

спрату куле. Исто смо тако наговестили, да п на прозору апспднну малтерна

кора, на којој почпвају садашњс шаре, улази пспод малтерне коре на зпдовпма

апспдпнпм. И у побочнпм ее капелама могу на неколнко места распознати два

слоја живоппса. У апсидп јужпе капеле впди се испод садашњега жпвоплса
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један велнкн дсо доњс малторнс коре обојене бојом као чнвнт модром. На

нвнци, на којој се квадратна ннша петочнога зида јужне капеле сучељава са

еевернии зпдом капелпнпм, познаје се такође један део доње малтерне коре,

обојене модро плавом бојом. Да је пспод горњега жпвоппса бпло још једнога,

распознаје се п на пвнцп, где се квадратна ннша јужнога зпда сучељава са

нсточнпм зпдом јужне капеле. Тамо, где се овс нише састају са зндовима, може

се одмах впдетп, да су се номенуте шаре у овпм нпшама продужавале пснод

горње малтерне коре, на којој почнва садашњп жпвоппс. И у северној капелп

познаје се на угловима апспдс пспод данашњега живоипса старнјп жнвоппс.

На овај начпн мп можемо сасвим поуздано нзиКн с тврдњом, да су слнке

у северној п јужној певнпцп као u оне у тпмпанпма западннх врата цркво п

врата, што воде у северну п јужну капелу, старпје од осталога жпвоппса у

црквп. У тпмпанону западнпх (царскпх) врата плустрована је допојасна слпка

Богородпце у позп Orans-a на ултрамарпн-плавој основп, само је сасвпм доле

основа зелене боје. Заппс МНР
,

који се на левој странп познаје, пма плсмена

беле боје (онај десно је оштећен). Слпка је много страдала, а уз то је веома

слабо осветљена. У тнмпанпма врата, што воде у севериу п у јужну капелу,

нлустрован је по један арханђео у допојасној слпцп. Онп држе у десној руцп

куглу, а у левој скпптар. У јужној певнпцн нлустровано је на источноме зпду

Распеће,
14

а остала два зпда показују шест апостола: јужнп по једног лево

п десно од прозора: а западнп њпх четворнцу. Онај десно од прозора пма

тонзуру, а у левој руцп држп јеванђеље, док десном руком благоспља. Он

је обележен ка „стш /\укл“
15

Онај лево држи свитак. Од оне четворпце

на западноме зиду јужне псвнпце само су двојпца потпуно очувана, а друга

су два без главе. Само један од њпх носп књпгу,
16

а осталп др>же свптко.

У северној је певнпцн на источноме зиду поуздано било „Скпдање с крста“.

Сцена је данас скоро сасвпм уништена. Сачуванп су само десна група, гдс су

две женске и један човек; једно парче крста на коме је Христос бпо разапет

п доњп део од лествица што су биле прпслоњенс уз крст. Од Ннкодпма, који

се на њпх био попоо, да скнне тело Хрпстово; познају со сада ua дсствицама

само стопале. На осталим зндовпма престављено је шест апостола: на севср-

14 Опис Pacneha у Жичи и у другим црквама Србије види у нашем чланку „Ико-

нограФија манаст. цркава у Србији”. Н. Искра 190G. стр. 3 43.

15
Није ретко, да се св. Лука у византиској уметнооти преставља са тоизуром, на

пр. Schlumberger N. Phooas, Фигура на стр. 449.

18
Свеци оа књигама ирестављају јеванђе.шсте. Само апоотол Павле ноон књигу

својих посланица меото свптка. Овај овде светац преотавља ап. Павла, судећи по типу,

који је у византиској уметности за њ утврђен.
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номе по један јеванђелнст лево н десно од прозора; на западноие четирв фп-

гуре, од којих је само једна потпуно очувана, а остале су до пспод половпне

оштећене. Све су ове Фпгуре, како у јужној тако п у северној певнпдп, у

прпродној велпчпни престављене.

На западној стравп цркве налазп се, као што смо већ споменулп, у тп.м-

панону улазних (царских) врата допојасна слпка Матере Божје у позп Orans-a

Мево (јужно) од врата престављенп су св. Косма (Кузман), св. Пантелеимон п

св. Дамјан,
17

а десно од врата два арханђела држе медаљон, у коме је до-

појасна слпка (биста) Христова. Изнад врата заузима цео горњи простор Смрт

Богородпчина,
18

тако компонована, да самртна постеља Вогороднчпна са гомилом

лпца, што око ње стоје, заузнма меето пзмеђу врата п прозора, а лево н десно

од прозора распорођснп су апостолп у облацима. Изнад прозора као да анђелп

нешто носе горе пут неба.

На јужноме зиду првога поља очуване су; у тимпанону врата допојасна

слпка једнога арханђела (о којој смо већ говорплп), западно од врата две

Фпгуре светитељске, а нсточно трп свеца. Горњп деловп овнх Фпгура уништенн

су данас. Изнад врата престављена је допојасеа слика једнога свеца са дуга-

чком брадом у позп Orans-a. Оеверна страна овога првога поља у црквн у

свему се слаже са јужном.

На јужној странп другога поља у црквп престављена еу четирп света

ратнпка.
19 Они су бплп наслнканп на малтерној корп, која је покривала зазп-

данп прозор на овој страни. Кад је овај прозор отворен п кад су доле врата

пробпјена, онда су Фпгуре св. ратнпка јако страдале. Она два у срединп скоро

су сасвпм уништена. Горе је ндустрован „Улазак Христов у ЈерусалпмХ На

северној странп овога поља била су такође плустрована четпри св. ратнпка.

Они су тако распоређени око прозора п врата, да су овп у доба рестаурацпје

моглп остати незазиданн.

На северној странн трећега поља (в. слнку 1Г.);

1,4, 3,6) по један светац; 2, б) по један светац (Kniestiick) ; II) улаз

у северну певнпцу; 8) прозор; 7) сцена Xoli me tangere; 9) сцона са Не-

вернпм Томом (накнаднпм малтерпсањем јако оштећена); 10) анђео се јавља

17 Св. великомученик Пантелепмон, лекар, патрон лекара, уморен мученичком омрћу

303. године у Никомедији (олави се у византиској цркви 27. јула). Јустинијан бешо у

његову част нодигао цркиу у Цариграду, где су биле пренете његове кости. Карло Ве-

лики их је пренео у Галију, где сада почивају у Лиону и у познатој цркви св. Де-

ниоа код Парпза. Неумнтни врачи, абесребрницн“ Кузман и Дамјан рачунају се у патроне

медицине (славе ое 1. јула и 1. новембра)!

14 Оппс п зависност од црквених пеоама види Н. Искра 1 906. октобар.

19 Ibidem.
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оахарпји пред олтаром; 12) два свеца; 13, 1-1) орнамеати (аасликани); 15, 16)

орнаменти' (насликани); 17) један светп ратпик; 18) један светад.

На јужној' странп трећега ноља (в. слику 15.):

1 прозор: 2 отвор за јужну певннду; IА, В. сцена; Сплазак св. Духа

на' апостоле (Тројица). У пољу I дванаест апостола у круг поређанпх (седећп)

На њпх озго слећу језицп у облпку плаиееа. У пољу А престављене су две

дичности, од којпх она јнапред пма орпгиналну капу на глави, а она позади

носп штпт. Изнад њпх сачуван Фрагменти-

ран запис ..ШЦН (= бЗШДН). У пољу

В су престављене три личностп, од којпх

она напред пма орпгпналну капу. Руку је

подигла чудећи се. Од остадих двоју лично-

стп једна носи штпт.'20

Све остало на овој

страни у свему се слаже са северном стра-

ном пстога поља.

На простору између триумФалнота лука

п псточнога лука, што ноеп кубе, плустро-

ван је у средпнп Христос у допојасној слпцп,

а лево u десно од њега по један анђео. На

простору, што лежи на супротној странп између западнога лука, којп поси кубе

u лука паралелнога триуиФалномо луку, престављена је Тајна вечера.21 На по-

трбушју лукова у овоме пољу (трећем) престављенп су иедаљони са бпстама

светаца. Само се на средини налази круг са орнаментом унутра.

У апсидп олтарској престављена је процесИја архиепископа (по четирп

архпеппскопа лево п десно од прозора ва ансиди) Испод њих лево п десно од

нпше по четпрп допојасне слике светаца у квадратноме оквпру
22

Сасвпм доло

зона квадратних поља са геометриеким Фигурама (по шест Фигура лево п десћо

од нпше.) Оне обележавају позадњп наслон седишта за духовна лпца, што су

у олтару чинодејствовала. (Као седишта служпла су два степена што пду дуж

С.шка 14.

20
Овај тнп престављања Тројица јавља се поред уобичајеногатипа, где се у доњој

зони преотавља ((свет <( (космосв) са језицчма у једноме чаршаву (или у криду). Разио-

врони народн, чије оу језике апосто.ш оиласком i ветога. Д}ха' на њих научпли, престав-

љени..су овде у дољој зони. Сваки је од ових народа. мање више окарактерисан наро-

читим обележјем. Они су обузети чуђењем, слушајући апоотоле, ГДО..ГОВОР6 њпховим је-

зицима. Упореди и интересантну сцеиу Тројица у мпнхеиокоме псалтиру, који је Стзки-

говски објавио прошле године (Die Miniaturen des serbischen Psalters 1 906. табл. IX (22).
21 O Тајној вечери у нашим манастирскпм дрквама впди Н. Лскра 1906. отр. 3 44.

22 Пмона њихова забележена су у опису Давидовићсву Лвтоиис М. С. 13.
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целе апсиде долеј. Дево п десно од јужнога прозора у олтару престављен

је по један светац. Испод прозора налазе се плустрована два допојасна лпка

у квадратноме оквпру. Малтерна кора, на којој овај жпвоппс почпва, несум-

њпво је покрпвала цео осталп простор до апспде п до опога дозитка, што

појачава стубац, на којн се наслања лук за кубе. На овоме је дозптку доле

наслпкан један арханђео, впше кога су престав.вена два свеца. Сасвпм прп

врху престављене су такође две Фпгтрс светнтеља. Онај дозпдак на северној

странп у свему је, што се жпвоппса на њему тпче, ндентпчан са овпм на ју-

жној страни. II на северној странп олтара престављени су лево п десно од

севернога прозора по један светац (сада пробпјањем ниша оштећенп), а испод

прозора две доиојасне слпке светаца у ква-

дратноме оквнру. На псточноме зпду ол-

тара, којп се на обе стране сучељава са

олтарском апсндом, престављен је лево п

десно по један светац, а внше овпх плу-

строван је по један стнлпт („столпнпк
1

).

У северној капели скоро је цео жп-

воппс оштећен. Једпно је на ееверној п

псточној странн још нешто очувано. На

северној странп впше горњега прозора плу-

стровано је „Ваведење
1- (Улазак Богоро-

дпчпн у храм), а псточно од овога про-

зора, впше оне проФплпсане плоче од мрамора, што пз зпда пспада, престављена

је Смрт једнога архпеппскопа (нли епископа). Све је остало на овој странп

тако Фрагментпрано, да се впше не може распознатп композпцпја, која је овдс

плп онде бпла наслпкана. У апспдп ове капеле (на псточној странп) плустрован

је пспод прозора „агнец“ на св. трпезп, а лево п десно од њега простављен

је по један светац.

И у јужној јс каполп жпвоппс јако оштећон. На северноме зпду илу-

стрована су доле четпрп свеца, а горе је престављена једна серпја сцена, које

су веома страдале. Неке су од њпх скоро сасвпм унпштене. У апспдп се нзнад

прозора налазп Богородпца у позп Orans-a, а лево п десно од ње впдпмо ар-

ханђеле Михаила п Гаврпла. Доле с леве (северне) странс прозора престављенп

су св. Грнгорпје п св. Васплпјо, а с деснс (јужне) св. Јован u св. Атанаспје

На знду псточноме лево од апсиде престављен је св. а десно св.

Авпва. Поврх ова два последња престављене су Благовестп п то тако, да на

једној странн апснде стојп арханђео, а на другој Марпја. На западноме су зпду

плуетрованп св. Артемпје п св. Прокле.

Слнка 1 5.
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На јужноме зпду је внше прозора престављено „Распеће", а с једне нс

друге стране прозора Пренос моштију св. Стевана
23

Лево је идустровано: „црв

патрпгархв н в
с

б зборв нсходнтб прРмо моцмб сго СтеФана," адесно: „нееутв
по

мош,б скго СтеФ(ана) нгумнн нове и дгаконн." Испод прозора насдикано је виже

лица у проскпнесп (®пгуре су снћушннје од осталпх на овоме зпду). Доде су

престављенп: дево (псточно) од доњега зазиданога отвора св. МитроФан и св.

Грпгорије Нпскп, а десно св. Дпмптрпје и св. Георгпје.

II

Чптавнх седам векова има иза себе црква у Жичп. Свако од овпх стодећа

оетављадо је трагове на њој п псппспвадо је по зидовпма повеснпцу њену.

Рупне њене постају на тај начпн „мртваци којп говоре“. Ваља само умети

читати њихов језик. Онп слојеви жпвоппса један пспод другога, које смо на

внше места у црквп п j спољашњем нартексу констатовали, оне преправке у

еводовпма цркве и у кубетима њеним, онп зазпђпванп п понова отваранп про-

зорп најречптпјп су сведоцп њене прошлости, неип, ну ипак за то најпоузда-

нпјп. Онп треба да нам иомогну раеветдити питање, да ди прод нама стоје

они истн зпдовп, којп су иегда поздрављали првога архиеппскопа незавпсне

цркве ерпске, св. Саву; да дп се у жпвопису даје открити 'едпка, на којима

су се могли зауетављати погдеди његовп, Да се јасно одвојп оно, што је ра-

није, од онога, што је познпје; да се и једно п друго мрже успешнпје анади-

зовати, те да се даде створптп бар прпбдпжна сдика о првобитноме изгледу

цркве, неопходно је потребно знати хисторпју саме цркве п свекодикп ред

23
Љ. КовачевиЛ ( Starine X отр. 25 8) је мислио, да је у овој оцени престављен преноо

тела Отевана Првовенчанога. У цару би био престављен Душан или Урош. На основу тога

могло би се извести, да је тело краља Стввана по други пут преношено у Жнчу, као и

то да је црква по други пут била живописана. Ми не биомо рекли, да је у овој сцени

престављен преноо тела Стевана Првовенчанога, У запису се јаоно означава ((
Свети Сте-

ван“. Познато је пак. да је Стенан Првовенчани у калуђеротву добио друго име, које би

несумњиво било овде забележено, да ое он мислио. Уз то изгледа, да јо Стеван Првовен-

чани добио олужбу овоју тек у 17. веку (Упореди и И. Pijeapav, Пећоки матријареи отр 6 4).
Како су се уз то сви владаоци српски од Немање звали Стевани, то би тешко било до-

казати, да би овде требало да се мисли баш иа Стевана Првовенчанога. Нама изгледа

природније гледати у овој сцени Пренос моштију св. Стевана ирвомученика, чије су

кости из Јерусалима у Цариград пренете под Пулхеријом и Теодосијем II год. 428. Па

дан Преноса моштију св. Стевана (2. августа) држи се п даи данас сабор у Жнчи. Св,

Стеван је уз то био оми.вен светац у Иемањића (Monumenla Serbica отр. 7 4., 78., 1 68,

Упор. S. Ljubic Opis jugoslavenskih novaoa 187 5.
стр. 26., где oe ве.ш, да је св. Стеван.

тек од Уроша I био изабраи за иатрова Србије).
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црквене п манастнрске службе у њој, какав је бпо у разнпм перподама вре-

мена. Ну нп за једно нп за друго пп у нашој лптературп немамо сппса, којп

бп послужили као помоћна ередства. Отуда је један крптпчар уметности у нас

прпнуђен да оставља поље свога рада, па, да, п протпв воље, прелазп у област

повесничара н лптургисте. Он је приморан, да за туђе грехе понесе тешки

крст одговорностп на својим плећпма. Отуда бн нзгледало веома чудновато,

ако бп се захтевало од једнога хисторичара уметности, којп тражп да се по-

могне колпко му је то могућно, да он псцрпно расправља пптања, која на

првоме месту имају да занимају једнога повеснпчара полптпчке плп црквене

хиеторије српске. Његов спецпјалан задатак, свакако, нпје, да строгој анализи

подвргава крптичност пзвора п да нретреса епољашње и унутрашње одноее у

државп српској. Кад је већ стицајем околностн доведен до тога, да прелазп

у туђу област рада, он има да се огранпчп на резултате дотле утврђене п да

у оквпр свога рада унесе само онолпко, колико му је потребно радп расправ-

љања пнтања чисто уметнпчке прпроде. Још недовољно утврђена критичност

извора, многобројна спорна пптања, у којима још нпје пзречена одлучна п по-

слсдња реч, стварају одмах у почетку огромнпх тешкоћа једноме раднпку на

хпсторпјп наших манаетира. Оскудица у пзворпма за онај велпкп перпод времена

робовања под Турцпма доприноси само у незнатној мерп расветљењу многпх

тамнпх пптања. Ту су поједпне белешке н записп скоро једпна грађа за xu-

сторпју манаетира. Пок. Иларпон Руварац веома се згодно једном приликом

пзразпо, да су те бслешке п тп заппсп само кампчцп. којп су разбацани п

развејани на све стране. Из овпх растуренпх кампчака нпкада се неће моћп

конструпсати солпдна зграда. И норед свпх овпх незгода мп смо се подухватилп

да у једноме хронолошкоме прегледу нзнесемо све зажнпје моменте пз хисторпје

цркве у Жичп п да додамо један прпложак о реду црквене службе у впзан-

тпским манастирпма. И Једно п друго неопходно је потребно радп коначнога

утврђења многпх питања, што стоје у свезн са архптектуром п живопнсом цркве

у Жичн.*

Већ смо толико пута напомпњалп, како црква у Жичи има простран спо-

љашњп нартекс, који је доцније дозидан. Прво питање, које се намеће при

погледу иа ове махом простране нартексе, дозиђиване уз цркве нашпх мана-

с.тира, састојп ее у томе, кака их је потреба изазвала. Ако бацимо један ле-

*)' Напомена. Како због нагомпланога материјада inije могло у ову овеску Ста-

ринара. yhir еве, што омо били за штамиу спремили, то смо нашли за потребно, да одељак

о хисторији Жиче оставимо за доцније са четвртим одељком, са којнм he чинити поде-

спију целниу. Приложак о смољашњем нартексу .морао је ил. тага раз.шга. уЦи у други

одељак (а ие у трећи, као што јо ua ст.р. 141, обећано).
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тимичан погдед на развој црквене архитектуре на Истоку, неће нам нз очпју

измаћи једна веома важна околност, да су богослужење н црквенп обреди

беспрекидно утпцали на Форнирање простора, у којима су се хришћанп збирали

на молптву. Преображај једнога облнка у други, стварање новога распореда,

појава новпх Формп постају разумљпвп тек онда, кад се узму у обзир свп

разноврсни облици иинодејстава црквенпх. За првих векова хригаћанских бе-

седништво црквено пгра једну од најзначајнијих улога у цркви. Још у доба

Јована Влатоустога црквене су хомилије имале силнога утпцаја на гомилу.

Нпје, свакако, случајно, што дветање васплике пада баш
у то прво доба

хришћанства. Васплпка се нудила као веома подесан простор за верне, који

би се еабирали, да чују поуке из светих сппса. Ну већ у току петога века

литургија поче добпјати свечанпји и велелепнијп пзглед. Жива реч, која је

била моћно средство за распростирање хришћанства, устуии своје место цркве-

ним песмама. Тако је на пр. херувимска пеема уведена у литургију под Ју-

стпном II (573, год.) Дитургија постаде скроз нроткана драмскпм призорима,

у којима духовшштво, што чинодејствоваше и црквени хор, што у чинодејству

учествоваше појањем црквеиих песама, узимаху активнога удела. Тада олтар

доби Форму, која се подесније нрилагоћивала црквеноме богослужењу, а наро-

чпти побочнп просторп (певнице), који стајаху у органекој свези са организиом

цркве, етворише место хору. Дрква са централннм распоредом згодно се поду-

дарала са новим потребама и она освоји себи земљишта на свима странама

хрпшћанскога света.

Одвајкада се пак осећала потреба за једннм простором, који би посредовао

измећу спољашњега света и светога места, на коме су хрншћани прпсуствовали

символичноме престављању трагедије Христове. Нема сумње, да су атријуми

старих цркава веоиа подесно одговарали овој потреби. Ну на Истоку су атрп-

јуми исто тако изузетак, као што су нартекси на Западу. Они су тамо рано

почели излазити из употребе. Као усломена на њих остао је само позадњи

ходник, који се наелањао на Фасаду цркве, Он је после уступио место спољаш-

њему нартексу. Отуда је нартеке на Истоку служио као свеза par ехсеИепсе

нзмећу праве цркве и спољашњега света. Ако биемо праву цркву упоредили са

царством небеским, које у своје рајско насеље прнма све верне, онда бисмо

нартекс могли згодно уподобити пургаторијуму, у коме се за слободан улазак

у обнталиште блажених припремају дугае још недовољно пречишћене хришћан-

ским врлинама. Ваља се само сетити, како зидове ових нартекса обично од

дна до врха покривају сцене из Отрашнога Оуда. Ове су онима, што су се ивде

бавили, најречитије говориле, чему се имају надати, ако се буду припремалн,
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да пх црква прпмн у своје окрп.ве, као што су, с друге стране, очајне пзгле-

де отварале онпиа, којп бп нашлп за боље, да остану одвојенн од дркве.

Кад се узпе у обзпр улога, која је нартексу остала намењена, онда ће

битп јасно, што њеиу са уметнпчке стране нпје поклањана тако ве.шка пажња,

као осталој цркви. Онп, што су се у њепу бавп.ш, пмалп су да осете п у томе

погледу раз.шку. Дарске дверп, које је раскошно пскптила уметнпчка рука,

морале су будитп у њпма успомену на небеска врата, кроз која може проћп

само један створ, наоружан хрпшћанскпм вр.шнама. Звуцп песме, што су до

њпх доппралп u светлост светпљака, коју су онп назпрали, мора.ш су се ду-

боко коснутп њпховпх срдаца. Недостојнп да се наслађтју лепотама простора,

што се налазн непосредно пред њпма, онп бп нмали да учнне само један корак,

па да се обрету у њему. Све те лепоте остају сакрпвене за оне, којп п даље

остају пзван цркве. Њпх још могу назнратп онн, што се прппремају за улазак

у цркву ; њпх могу ужпватп тек онп, које је црква прпмпла у своје окрпље.

На овај се начпн, са чпсто пспхолошке стране, може донекле растумачптп она

чудна околност, што велелепне Фасаде впзантпскпх цркава махом руже овп

незграпнп дозпданп нартексп.

Ну манастпрске цркве спецпјално не бп нп нначе моглс евојом Фасадом

пропзводптп оно дејство, које пмају црквене грађевнне градова, смештене на

јавнпм местпма. Какав контраст пзмеђу једне цркве на западу, која своју ®a-

саду окреће према улпцп п пма пред собом довољно простора за естетпчкп

еФекат u једне манастпреке цркве, нарочпто оне на Атосу, подпгнуте у средпнп

теснога, са свпју етрана затворенога дворпшта, где Фасада нп п пначе не бп

пмала довољно простора за естетпчко дејство! Првој је главнп задатак, да

својој Фасадп обезбедп е.Фекта, остављајућп побочне стране махом занемарене

п утрпане дозпцпма сваке врсте, друга не може да пма другу сврху, до да

ее прплагодп манастнрскпм потребама.

Из тпппка, које су побожнп крпторп за евоје задужбпне проппспва.ш (ма

да су онп свп мање впше прерада студпскога п јерусалпмскога тпппка), даје

се данас створитп елпка о комплпкованомс богослужењу у впзантпскпм мана-

стпрскпм црквама. Делокупно време од двадесет п четпрп сата пролазпло је

монасима, што у овпм манастпрпма обптаваху, у беспрекпднпм мо.штвама. Оеем

свете лптургпје монасп су се моглп збиратп на молптву за време јутрења, за

време првога, трећега, шестога u деветога чаеа са међучасовпма, за време ве-

черња, повечерја п полуноћнпце, да не спомнњемо бдења, помене п др. Обично

се јутрење почпњало одмах после полуноћнпце, којом је почпњао мана.стпрскп

даи. а првп се час продужавао одиах непосродно поеле јутрења.
21

Посде. лп-

■*
Упор. TimuK iiuuai nipa

otoiuxov тпп' ijkiuv ршцСиУ.
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тургије настајао је првн обед, а пзмеђу вечерња и повечерја други обед. Цркве

на Атосу пружају нам и дан данас живу слику негдашњега жпвота у впзан-

тпскпм манастирским црквама. Непрестано позивање клепала
25

{avvax,xij()Lov,

£vXov) на молптву држало је монахе стално у једноме одређеноме

оквиру пдеја. Тек што су свршпли једну службу, пналп су се онп прппремати

за другу. Ова разновреност богослужења пзазвала је још у почетку потребу,

да се за поједина чинодејства резервпше нарочпто место, да се за ова управо

етворе нарочптп просторп, који су са главном црквом стојалп мање впше у

органској свезп. Манастирске су црнве одмах у иочетку добиле искључиво

или иретежно службени карактер. Све је било управљено на то, да се у

цркви п њенпм непосреднпм дозпцима створп подесна места за разноврсне по-

требе богослужења. Због умноженога братства пли утицајем другнх епољашњих

и унутрашњпх околности, које су пмале непосредне везе са богослужењем, ра-

ђала се у овпм манастнрпма стално потреба, да се црква пропшри. Ово про-

шнрење бпвало је обично на рачун увећања дужнне цркве: западној Фасадп

додавао бп се обпчно један нартекс, а нису реткп случајевп, где ,је додавано

два, трп, па п впше њпх. То присуство многпх нартекса објашњава Еондаков

недостатком стубова у црквама, као п неумешношћу, да се сводови поставе на

25
0 клепалу види опширно G. Millet у Bulletin de correspondatice hellenique 1905.

123—141. Обично
оу oe употребљавала три клепала; једно од метала, два од др-

вета. Прво је виоило, а друго се обично држало на рамену левом руком, а десном се у њ

ударадо једним чекићем. Ударци су падали час по крајевима, чао по средини и разно-

вроним тоновима отварали неку врсту мелодије. У једној минијатури Скилицеса (која илуотрује

смрт св. Јефрема : Bull. de corr. hell. 1905. табла 111 3), у једној слици на зиду реФектори-

јума Лавре (Ibidern таи. 111 2) која илуструје смрт св. Атанасија и једној њеној реплики из

Ватикана (Ibidem фиг. 16.) представљено је једно лице, које на овај начин сабира отилите и

пустињаке. II у нашем се живопиоу налази једна интересантна Фреска, у којој се даје кон-

статовати иста појединост. Она предотавља омрт једнога архиепиокопа и подоећа јако на спо-

менуте слике. Ова ое Фреска налази у порушеној цркви у долини код оела Баљевца (недалеко

од Рашке). Барски зове клепало.м оно што је од метала, а оно од дрвета зове било. Архие-

пископ Пикодим у овоме типику (рукопис Нар. Библ. Вр. 402). разликује „велико било” и же-

л.езно вбгдлБце” (и.ш „мало“|. Ударање је често окопчаио са певањем какога псалма, као што

је то био обичај у Палеотини. То је т. з. ударање „тешких” У Иикодп-

мову типику је често реч о њима. (То су ({ fi(xQŠou 0
.

Millet о. с. отр. 130.). У манастиру

Богородице Евергетидске клепало је позивало на шести час, који се читао у ћелијама,

а било на литургију. Прво је позивало на вечерње, а друго на девети чао. Ова је

разлика била потребна, да ии ое код монаха избегла конфузија у погледу на мпогобројне

службс у току једпога дана. У иашој цркви, судећи по типику архиепископа Никодима,

брло је извеснога реда при клепању, ау могле оу све три врсте клепала једна за другом

бити употребљене. ,
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стубове H.iii отупце.
26 За то се место једнога продуженога нартекса зпдају два.

па чак и трп (Ватопед пма управо четпрп нартекса). Онп ту корисно служе

за чптање часова. за време којпх доводп се у ред главна црква, чпја се врата

у томе међувремену покривају нарочптом завесом (на пр. у Ватопеду. Дохпарпу).

Тачност ове опаске Кондаков.кеве потврђује, пстпна, спо.кашњп нартекс цркве

у Жичп: ну овај је могао нспасти тако знатнпх дпмензија, све п да нпје бпо

засведен крстастнм сводовпма, што су почпвалп на маспвнпм ступцпма. У сва-

коме случају остаје као главна ствар, да су пз чпсто практичних обзира по-

сталп овп махом незграпнп. доцннје дозпданн нартексп, којп руже западну

Фасаду праве цркве. Фасада цркве је, свакако, овпм дознцнма оетајала пзгуб.кена.

ну ипак се овде онде опажа тежња, да се она пстакне. То је постпзавано тпме.

што су спољашњп нартексп добпјали своју пстакнуту Фасаду. која је својпм

декоратпвнпм елементпма бпла у. стању да заменп кптњасту Фасаду цркве. Само

овн случајевн нису тако честп (црква св. Богородице у Цариграду, Кахрпе-

џамн у Цариграду, црква манаетпра Пантократора у Царпграду, ндр.) И код

највећпх цркава на Атоеу (Давра св. Атанасија. Ватопед, Хпландар) Фасада

је мање више занемарена.
4’

Потреба, да се цркве прошире, изазивала је нај-

разноврсннје дозптке и пређе, као п данас. Када је архиепнскоппја пз Жпче

бпла пренета у Пећ, морало се у брзо опазити, да је црква нове архиепп-

скоппје тесна за комплпковано богослужење. п за умножено братство. Иотреба

да се црква прошпри, морала је нагнати архнеппскопа Данпла, да дозпда

простран нартекс, пошто је већ бпо дозпдао цркву св. Богородпце.

Погрешно бп бпло мпслитп, да су овп уз западну Фасаду цркве тако

неудесно дозпђнванп спо.кашњп нартекси спецпфпкум српскнх цркава. Њпх. на

протпв. сретамо на целокупној областп впзантпске уметностп. Цркве на Атосу

пружају вам у овоме погледу веома поучнпх прпмера. Царпград, Солун, Грчка,

Мала Азпја не чине нп у колпко изузетак. Позната црква у Царпграду

Оеотолод (rov сазпдана за владе Лава ФилосоФа (око 900. год.),

показује на западној странн нартекс са три висока кубета, дозидан за владе

царице Теодоре (око 1185. год).
28

Друга једна псто тако позната црква у

Царпграду Movтј г'ijg т. з. Кахрпе-Џамн показује на западној странп

дозидан спољашњп нартекс са два кубета. Прп рестаурацпјп цркве у првој

четврти XIY века Теодором Метохптом црква је добпла овај нартеке п један

параклпс на јужној страни.
49

Цркви манастпра св. Луке Стириота у Фокиди

-
6

Н. П. Kondanoea Памлтники хрнсКанскаго иокусства на Aeont, l!»03. стр. 29.

11 Ibidem стр. 28.

Ј8 Е. Bertaux L'art dans l’ltalie meridionale, p. 120.

29 H. КонОаковг ВизантјискЈи церкви и памнтаики Константинопо.ш (Трудш VI ар-

хеологичеекаго е/ннзда вт> Одесс!;), стр. 170.
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(у близннп Спарте) бно je 1582. год. дозндан спољашњзз нартекс, којн ј-е тек

последњззх десетнна прошлога века уклоњен, да бп се спасла западна Фасада

цркве.
30

Један површан поглед на неке дркве у Грчкој, у Солуну, у Малој

Азијп даје одмах познатп, да су овп спољазпњп нартекси доднззје дозиданп п

уз цркву прислоњепи.

Да еу ови спољашњп нартексп служпли пзвесним богослужбеним потребама

цркве, имамо многобројних сведочанстава. На првоме су месту, у томе погледу.

веома поучнп типпци појодигах: манастнра, у којззма се обпчно велика иажња

поклања нзвесноме реду прп разноврснпм чпнодејствима у цркви. Ни у једноме

од ових тпппка, а њпхов је број данас- доета велпкп, не пстззче се тако ра-

злпка између спољашњега и унутрашњега нартекса, као знто је то у једноме

тпппку пз доба пре 1118. годпне.
31 У њему је прописано да се павечернпца

држи у спољашњем нартексу.
32

Међучасовп (почасје) првога, трећега п гаестога

часа као и трећп п шеети час држе се илн у сиољашњем нартексу цркве

или у храму погребноме, према жељи игуианице (пошто је дотични манастпр

био женскн),
33

док ее полуноћница врши у унутрашњем нартексу цркве.
34 У

типпцима осталих цркава не иетиче се разлика зззмеђу спољазззњега и унутраш-

њега нартекса, већ ее оба зову истим пменом: нартекс. Свагда се нак прп

томе има на уму остали простор, одељен од цркве. Споредна је ствар, да лн

је овај одељени проетор имао и какпх придодатака. Главно је, да се он према

правој црквп схвата као једна засебна целпна, која се, према потребама бо-

гослужења, могла временом на разне начпне да прозппрује. Према типику ма-

настира Пантократора, за чију се цркву вели да 'згма и спољазззњи нартекс,

а У којој је манастирски дан, као и обично, почнњао у поноћп, збнрада се

„братија“ у поноћи на знак клепала на полуноћницу у нартексу цркве.
34

30 R. W. Schultz and S. H. Barnsley —• The monastery o£ saint Luke of Stiris in

Phocis стр. 19.

31 Tvnu.hv гтјс GefiuGiJb(cc<; fzovijg тт/д дпациуСис oeotoxov rfjg Кехидттшџбугјд у

Miklosich et Muller Aota et diplomata monasteriorum et eoclesiarura Orientis V. стр. 3 27.

32 Jf eql twv (х noбe Cn v cor. 'II ds tčov dnodflnvoov uxoXov6(u [лето, %d

delnvov vfilv текб<Ув,)ј<УЕтио ?v тш Tf/g еххХгјб/ид f'£ovuodrjxi, i>’ ш xui тп yd-

vutu xXotćov vfi.lv, ei fiij ys то „веос xvqi,oc' > (риХХоото. tbidem отр. 359.

3

' Jlsql Tiov /ле<Т(оо(иг тгјд то(тг\д те xul ехтг/д ojQug.., t
KuvuXufifluvovarig đć тцс wQug х^оиав/јаетui то 2f dXov, хссхеосуе хриХеоте тп

fx.e<ydjQia тцс Ti'jv те tq(tt)v xul sxtt]v mquv цетп tćov fie<ywQ(wv, t(ov ei>xwv
xui twv fiETUvoitov, iveu uv ц рооХтјвтј, е’(те iv cw xoi/mt]ti]q(w , а(те iv

TW ттјд ixxXr](y(ug е% wv dq в тјх. i... Ibidern стр. 3 57.

34 Miklosich et МпИег Acta et diploraata стр. 35 9.

Eltu tujv udeX(piuv /гетиЈди nQuc tt]v ixxXr]<y(uv <Уvvuyofiivwv fftjfruvEl x.ui

то <ywuxTi]Qiov, o xui /леуа xutovo[luQetui xui outwc ul fiovuxo( т uv vu q вцх u
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По свршетку полуноћнице пшла је „братија'- пз нартекса у цркву. Препа тп-

пнку манастнра Оеотбхои tav тј)иои Зсо/гш трећп п шестп час држе се у

нартексу,
36

а тако исто п деветп час,
35

као п полуноћнпца.
38

Истп поредак

даје се п дан данас конетатовати у некпх цркава на Атосу. Познатп поклонпк

светпх иеста на Истоку Еарски, којп је у Ов. Горн бпо у 18. веку (год.

1744.), оппсује начпн вршења богоедужења у лаврп св. Атанасија, па велп.

да се тамо полуноћннца, часовп п повечерје чптају у унутрашњем нартексу

цркве. За време, док се ови поје, остају врата на цркви покрпвена једном

велнком завесом.
39

Другп приложак за ову ствар пружа нам Н. Дучпћ у своме

опиеу Хпландара.
40

Он помпње, да се спољашњп нартекс у Хпландару зове

аавечерница, јер ее у њему редовно чпта повечерје, као п молбан Бого-

родпцп п светим ктпторпма Спмеуну п Савп, док се унутрашњп нартеке зове

ионоКница, јер се у њој редовно чнтају полуноћнпца п часовп пред лптур-

гпјом, а кад је свеноћно, онда се у њу излазп на лнтпју. Црква св. Јована

у Серу има спољашњп нартекс п два унутрашња нартекса. Другп од овпх зову

иолуноКница плп литија, према процеспјп ранога јутра, на којој се певају

тропарп.
41

Веома је важна околност, што монасп цркве Неа Монп на острву

Хнју зову спољашњп нартекс пменом Астгј*' (Овај је велпкпх дпмензпја, а на

Gvvu%eevvec , xi\v dxoXovQ(uv т>јд fieaovvxv(ov ipuX,u(pđ(uG ехге š.iGovGiv... гЈмитјјl-

- Описапје литургическихг рукописеп, I. стр. G5B.

36
Ibidem стр. 7 46.

37 Ibidem стр. 7 61.

38
Ibidem стр. 76 2.

3)
Барокчи СтранствоваиЈл... Барокаго no obhtliut. лгбстамт. Вогтока.

30 Гласник С. У. Друштва 56. стр. 17.

41
Byz. Zeitschrift Ш стр. 313. Уиор. један натпис у ексонартексу Лавре (св. Ата-

насија) више врата, што воде у унутрашњи нартеко: „'Н педгхиХ/Јјд uvvt] uvepspGic

ех iiuQpcov тГ( д те ХгтГјджи! vcioQijxog... diu čuTTuvjjg ld(ag nqoQvp.u>g иттгјртГОгј

tov тip(ov ye.QOVTog xvq AvQ(pov....
L G. Millet, J. Pargoire,

L. Petit. Recueil des in-

scriptions chretiennes du ,Mont Athos 1 904. с.тр. 108., као и потицу (у загради) на стр.

182. (бр. 541.) да се есонартекг у Кснропотаму зове литија. G. Millet неди, да је у зпа-

чењу есонартекса израз Xirij модеран.
Реч би значила молнтве, које су се гвакс губохе

вршнле ,у нартексу: Bulletin de correspodапсе hellinigue 1 905. стр. 74. нап. 1. На нстоме

месту Millet' вели, да су Срии увели литију 1 293. год. у Хнландару, 1 443. у Когтамониту,

1451. у Росикону, а суверенн молдавски н влашкн после су је увелн у осталнм цр-

квама XVI века, (као у Кутлумуоиу, Ставроникити, Каракалу, КсеноФону, Дохиариу, Зо-

графу, Кснропотаму, Снмопетрн) Ibidem стр. 74. Г. Д-р Драгутин Лнастасијевић изве-

штава наг, да ге даиас у литији (т. ј. у унутрашњем партексу) чнта у ночетку вечерња.

па се посде улази у храм.

42 Ј. Strzygowski Nea Moni auf Chios
— Byz. Zeitschrift V 7

. гтр. 14 1.
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северној н јужној странп завршава се по једном апспдом. Над њпм се своде

трп кубета). Само пме показује већ опсвпдну свезу богослужења са овпм делом

цркве. Проетор је добпо пме од лптпје. која у њему бпва у разнпм прплп-

кама богослужсња, а посебпце о вел. вечерњу. Нарочито је свечана морала

бптп лптпја, која се у манастпрскпм црквама вршила о свеноћној службп у

очп дана емртп ктитора црквена. У тпппцпна, које је св. Сава оставио мана-

стприма Хнландару п Студенпцп, нарочпто се нарођује, да се дан смрти ктп-

торове на најсвечанији начпн прославп.
43 А у тпппку за Отуденпцу он чак

наређује, да на спомен о овоме дану сазову „владпчвствоуиштаго ceie землгем

ii пгоуменс прочеге"
44 (Пада у очп, да у тпппка манастпра Богородпце Бла-

годетељнпце у Дарпграду, према коме је поменутп тппик св. Савс

преведен, нема овпх појединостп прп прославп годпшњпце смртп ктпторове,

какпх налазпмо у студснпчкоме тпппку.) Несумњпво је, дакле, да су овп го-

дпшњп поменп прослављанп са велнким церемонпјама уз учешће државпих п

црквенпх властп п огромне масе света. Цркве, које су под својпм кровом скри-

вале моштп знаменптпх лпчностп, бпле су и пначе беспрекпдно предмот по-

сете побожнпх поклоника. Личностп од велпка угледа могле су бптп сахра-

њиване самим нартекспма. У спољашњем нартексу поменуте цркве на острву

Хију била су, но свој приллци, сахрањена трп света оца црквена.
40

Hirje нп-

кака реткост, да су се у старо време знаменити људп сахрањивалп у нартек-

спма впзантпскпх цркава.
40 И ко ј) нас су се краљовп, архпеппскопп п друге

угледне лнчностж сахрањпвалп у нартекспма. Иатријаршиска 1 црква у Нећи

пружа најлешло прпиере за то. Како еу сс обпчно на све стране разносилс

легенде о чудима, што су моштп, у овпм црквама смештенс, врпшле над бо-

леснима п здравпма, то је број посетилаца стално био велпкп. Нарочпто јс

велпкп број болеснпка долазио на поклоњење светпм гробовима, од којпх јс

чекао исцељења. У колико је била популарнпја личност, што је у црквп била

сахрањена, у толико је и посета била многобројнија. Ова је у толпко обпл-

нпја морала бптп о дану емрти ктиторове, кад со над његовпм моштпма, раз-

глашеним са чуда њиховпх, држао свечан спомон, на коме со могло забеле-

житп присуство владаоца п највпших црквенпх п државних властп. Због овс

43
((CBlvr.io и сб пиеногцБНБШБ м-ћшемБ почисти памБ паметБ... отца иашего и ктитора

к»фБ Оимеона... ежс праздновати вамв сзЉтбло и икниемБ и свФпцами и вб вашемв Iздеlии и

игги, пачо подаите хлћбБ и вино иа врата кто се ирилоучи вб тои дбнб.. ...... а иечерБ

на панахидЉ подати внсеи братии п о свt>ш, и, да иоготб стогеште (д р-

жеше) надБ гробомБ”. Глаиник Cpa. Уч. Друштва 24. отр. 210. и 40. отр. 172.

44 Гласник С. У. Друштва 40 стр. 172.

45 Ј. Slrzygowski Nea Moni auf Chios. Byz. Z. V стр. 152.

48 Кондаковг Виз. церкви и пам. Константинопо.ш (Трџди VIl отр. 173.
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многобројнс посете стално се рађала потреба, да се прошнрн простор цркве,

недовољан да у себе примн безбројне посетноце. И број монаха у једној цркви

стајао је, свакако, у свезн са гласом, којн јс црква код побожнота света ужн-

вала. За умноЖено братство, као н за многобројне посетноце, требало Је у

црквн створнтн довољно простора. Дознђивањем нарочптнх простора на занадној

странн цркве задовољавала се ова потреба. Тако су поеталн пространн спо-

љашњи нартекси.

Пада у очп. да је код цркава, којс су због светиња под својнм кровом

биле мета безбројннх поклонпка, нарочита важност давана овим спољашњим

нартекснма. Црква св. Ннколе у Мпрама нма спољашњн нартеке знатних ди-

мевзнја. Како је било разглашено, да тело св. Ннколе, које је у поменутој

црквн почнвало. точн мнро, то су се хришћанн у велнкоме броју беспрекидно

стицалн око гроба његова. Са точења мнра беше постало чувеннм и тело Не-

мањнно, које је почнвало у Богороднчнној црквн Студеннчкој. П донста, међу

нашнм манастнрскнм црквама баш оне имају простране нартексе, које су под

својнм кровом крнле моштн знаменнтих људн (Студеница, Жича, Раваннца.

Манаснја ндр.) И друге неке околностп утврђују нас донекло у мишљењу,

да је појава пространога спољашњега нартекса условљена популарношћу цркве

због на далеко разглашенцх светнња (на првоме месту због знаменнтжх гробова),

које су под њеннм кровом биле смештене. Теодор Метохпт уз познату цркву

у Царнграду дозидао је једновремено спољашњн нартекс н једну гробну

капелу на јужној странн њеној. Нешто слнчно томе могло бн се, можда. кон-

статоватн у цркве св. Ннколе код Еуршумља. Права црква се ту потпуно

нздваја као целнна за себе према епсљашњему нартексу (којп је на нредњој

странн својој био Фланкиран двема внсокпм кулама) н капелп на северној

страни цркве. Ови знацп говорплн бн за то, да је обоје последњих дозндано уз

цркву у исто време. Ннје, дакле, нскључена могућност, да је појава гробне

каиеле изазвала у нсто време потребу за једннм пространнм спољашњим нар-

тексом.

У типику св. Саве нропнсано је, да се држе годншњн поменж н свој умрлој

браћн. Том прилнком, као и на дан смртп ктнторове, делило се јело н пнће

на вратпма црквевнм. Уз то се сваке недељс у један одређен дан (обжчно у

нетак) освећивало кољнво.
47 Ово се делило у ст.шшњем шртексу нлн у

Упор. Ба.рскш Странствованјл по свнтммт. мНстамЂ Востока (тамо где говори о

данри св. Атанаоија) ц Miklosich et Muller Acta et diplomata V.
отр. 260 261. L. Petil

je напазио на Атооу, како се кољнво мон«е да делн овакога празннка. Улогу де.вења узима

на ое trfTjfiigtog, којн оеди у наргекоу поред врата главне цркве и дрвеном лажицом дели

кољпво минаоима. Ово бива пре иодне после свршене литургије. Овоме дељењ.у кољива
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предверју цркве (у ходнпку, којп је, у неку руку, замењпвао спољашњп ћар-

текс). Г. Д-р. Драгутин АнастасиуетК приватно нам је саопштио, да је при-

метжо, како се н данас у манастири.ш светогорским Каракаљу и Ивирону

кољиво дели у сиољп,шњем нартексу. Он је исто тако запазио, да се на

Атосу о дану смртп ктиторове у нартексу врши мало водоосвеЛење v износе

се у њ свете мошти. Веома је пнтересантно и једно место у типику архи-

епископа Никодпма (рукопис Нар. Биб.шотоке, бр. 402.), из кога се внди,

да се о помену умрлих у петак недење Блуднога Сина аанахида вршила у

нартексу. У цркава, у које се у овии приликама слегао силан свет .са

свих страна, морали су се зидатп проетрани спољашњп нартекси или дозиђи-

вати нови просторп уз нартсксе мањих димензија.

У нартексу се вршила и литија на великоме вечерњу. За то имаио све-

дочанстава у делима наше старе црквене књижовностп. У типику јерусалим-

скоме Оаве Освећенога, који је архиепископ Никодим превоо за српску цркву,
4 *

има на неколико места спомена о свечаној литији, са којом се пзлазидо у

нартекс. Тако на великоме вечерњу (агрипнијп) оваке је литије било одмах

у почетку. Погато је јереј окадио крстообразно свету трпезу и жртвоникр изи-

шао пред „света врата“ и пред њима окадио, чинећи кадионпцом крст; пошто

је окадио пкону Светога, нгумана „и об4 странћ по чиноу“, онда „ламбадГ

предходешип пр£дв нимв u ишдв вг> ираиратоу кадитв и тамо братиго по чпноу.
“

Тако је исто прописано, да се после певања „Господи возвах“ излази лити-

јом у нартекс: „оа ираиратоу lepero св кадилнпцомв и св ламв-

бадомв.“ За време молитава, које су се за тпм ту у нартексу читале, прпсутни

су морали бнти на коленима („намв же колћнћ до землш“).

После молитава се устајало и уз појање стихира улазидо се у дркву. (Ова јо

литија нарочито свечана била у Дариградској цркви.
49

) Ипо отпусту „вели-

кога вечерња“ чинила се литија у нартексу, где еу се појале похва.ше сти-

хире светоме, коме је црква посвећена. Вечерње и јутроње свршавала су сс

преко целе године литијом у нартвксу. И на повечерју се чпнила литија у

припрати са метанисањем и без њега. Из овога типика Никодимова дознајемо,

нретходило је већ делење у очи тога дана послс вечерња и у јутру ири крају јутрења.

Kchos d’ Orienl 11 (Sur les colybes стр. 323.). Упор. и Du Cange Glossarium ad scriptores

raediae et infimae Graecitalis отр. 686. и сл. и код Goar-a Euchologion rrp. 658. (цити-

рано код Ди Канжа).

IS

Рукопис ilap. Библ. бр. 402. (6.). На листу 137. стоји записано, да је у типику

усвојен ред п из лавро преиодобнога оца нашега Саве ииз киновија богоноснога оца на-

шега Јевтимија”.

19
ДмитрШскш (ЈписанЈс литургическихњ рукописеА I. стр. 164— 165.
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да су се о Ледесетнкци (времо од Ускрса до Тројида) трећи, шссти и деветп

час и неки получасови (,полчасита“) чнталн /у нартексу. Од прве неде.ве ве-

лпкога поста па до недеље свпх светих певало се на јутарњој лптијп једа-

паест стихира јеванђвлских у нартексу, а игуиан пли еклисиарх читали би

поуко „преподобнога ода нашега Теодора Студпскога“ братијп, што је ту ста-

јала u слушала. Тако су се псто о педееетнпци читала у нартексу тумачења

јеванђсља од Јована Златоустога.

Да су се пак и у XIII веку извесни делови црквене службе вршилп у

нартексу, доказивало би веома подесно једно место из Жпвота архиепископа п

краљсва (у издању ДаничиКову): ~и ио сгкончании ввчеркш-е вбсочвстбнимб и

боГОбоГаЗНИВНПМБ ЧрБНБЦеМБ

eb ирииратЂ...“
50

Нема сумње, да се u свечана процеспја о Уекрсу задржавала у нартексу,

пре ного што ће yln у цркву. У Никодимову типику то је веома лепо опи-

сано. На велику суботу у десетн час клепа се на вечерње. Свештена лица,

што узнмају учешћа у чпнодејству, облаче се у беле хаљпне. Са вечерњем се

спаја литургпја Bacu.iuja Велпкога. Еклнспарх мора да удеси читање u певање

тако, да сс све свршн у другп час ноћп. Тада се пак не излази пз цркво,

већ сваки остаје на своме месту. „Кључар" раздаје братијп по четвртину
хлеба

п по шест смокава илп урми, грожђа n.iu стуцанпх ораха п ,ручку вина.

За то ее врсме читају Дела Апостолска. После овога настаје понова кратко

богослужење, по свршетку кога се излазп у нартекс. Тада се затворе врата

на цркви, а у њој се ужегу сва кандпла и свеће п цела се црква обплно

накадп тамњаном. ,Јереј“ облачи у ђаконикону (,вб дпгаконицћ") све својо

одјејанпје и излазп у нартскс са северне стране. Пред њим се носе два свет-

њака (,ламБбаде}“. Он кади братпју, а пгуман и еклпспарх раздају свеће,

које прпсутна братнја одмах упали. После свршенога кађења јереј стаје пред

царске дверп, кади пх кадпоницом крстообразно. Уз појањс тронара п црквс-

нпх песама врата се отварају u свечано се улази у цркву са јерејем на чслу

50
Даничић Жипоти краљека н архнепископа српских 1866. стр. 266. Пз једнога

места у Пикодимову тнпику, мало npe споменутоме, впди се, да су монаои отајали и у

нартексу. 0 њиховој Функцији опде говори се у Пикоднмову тппику, као п у другим је-

руса,шмоким тицицима (на пр. у јсдно.ме из Иар. Библиотекс, рукоппс Бр. 403.). Ту стоји.

како еклионарх греба да водн бригу о овему: п пороучатп вб припратБ стокцшмб бра-

тигамБ не остав.иати цриходе](lихБ молитви ради инокб или мирскБшхБ приходитп вб храмв

noioijin црБкви, еше геотк знаменик; безБчинша, нб длбжни соутБ шжидати вб прппратИ

до шпоЈтрента”. Несумњино оу у нартекоу стајали и они монаси, који су бп.ш у улози

драговољних покајника.
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продеспје. Веома слично овоме опиеан је псти догађај у типику цркве св. Бо-

городице Евергетидске,
51

аод тога се скоро нпжта не разлпкује нп оппс у

Уставу лавре св. Атанаспја н Студпскога манастпра.
32

И некп црквени обредп вршенп су у нартексу. Крштење је још од нај-

старпјнх времена вршено у једноме простору, који је био одељен од цркве.

Тек после лзвршенога крштења у хрпшћанској вери стпче се право за улазак

у цркву. Отуда се п дан данас крштавање деце у нашпм манастирскпм црквама

вршп у спољашњим нартексима њихнпм.
03

Од ве.шкога је значаја освећење воде на дан Богојављења. Оно је бп-

вало п у простору, у коме се вржпло крштавање. Изгледа, да је једнога

басена за оевећење воде морало бптп у цркви. G. Millef тврдп, да је овај био

у нартексу, као што је преставкен у познатоме мозапку цркве С. Вптале у

Равени.
54

Он је служио за освећење воде о Богојављењу, кад другога нпје

бп.lо у дворпшту цркве. У Богородпчпној црквп у Студеници био је, одпста,

смештее у пространоме спољашњем нартексу један овакав баеен (крстионица.)

Улога спољашњега нартекса проширпла бп се на овај начпн знатно овом

околношћу.

Веома је пнтересантно оно место у спомпњаноме типику Нпкодимовом, на

коме се оппсује свечанп акт освећења воде у очп Богојављења („вв навериге

стојп заппсано у другоме једноме тппику). Ако Богојављење пада

у постан дан, онда се на вечерњу вршп п лптургија Васплија Великог. Кад

је свештено лпце, које чинодејствује, после прпчастена пзговорпло заамвону

молитву, пзлазп се „вв (у тпппку Даннла Левоокога. од 1416.

год., стоји; „
кб кртилншџП). Јереј пде напред са „ламБбадомБ а

п кадионпцом.

Послс песама п молитава раздају се свеће братији, а јереј благоспља воду

часним крстом крстообразно, апо томе пева тропар: „У Јордану... к

, кропећи

све присутне освећеном водом. После овога се улази у цркву, где се понова

51
Дмитргевскш Onnoaaie .штургическихЂ рукописеи I. отр. 556 557.

52 Н дшхипшв tg tov 6<r(ov xal fiaxaq(ov патддс tjfiSiv 'Adctvafffov (vov čv гм

Ави>]. Ibidem стр. 246 и

‘

ТпотопшсГгд ffvv ввш хитаатссаеогс тТјс ег)ссуе(Тт&тг]д povijg
ттр JLrovdtov. Ibidem стр. 225—226.

53 У првим вековима хришћанским крштење се са нарочнтом велелопношћу вршило

о Богојављешу, о Ускрсу и о Духовима. Хришћани су претпоотављали ове празиике оста-

лима из разлога, што је боље крстити се заједно за Хриотом (па Богојављење) ; што је

боље ући у живот са Христом на дан његова Ваокрсења; што је боље чекати дан Силаска.

светога духа. Успомена на овај обичај одржала се у нашем богослужењу до данао. У

прокимну о литургији речених празника пева се и дан данао : а Колико год ое вас у Хриоту

кротисте, обукооте се ови у Христа0
.

51

Bulletin de correspondance hellenique 1905. стр. 116.
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пева и чжтају ce мо.штве (у црквж Богородпце Евергетпдске у Царпграду,

држало се повечерје). Онда се присутннма раздаје „анаФора" п бпва „отнуст“.

8а тнн се пде у трпезарпју.
55 Ако Богојављење не пада у поетан дан, онда

се о вечерњу не врпш лнтургија, већ се после парпмеја, апостола н јеванђеља

излази у нартекс „ка води~. Ту бпва свечано оевећење, како с.чо већ спо-

нену.ш. Одатле се пде у трпезарнју. После два часа ноћп збнрају жељезно u

ве.шко бнло братпју у цркву на повечерје. Еад дође врене отпусту, јереј ее

облачн у све своје .одјејаннје", узнма „часно дрво" у руку п са кадпонпцон

п „ланпадом- у другој руцп ставља се на чело процесији, која пзлазп пз цркве

п одлази „источнпку
1-'

воде. Ту бпва освећење као пређе. После кропљења

улазп се у цркву. На крају бпва целпвање крста п „отпуст
-

.

56

Над телом умрлих монаха држале су се у нартексу посмртне молптве.

Из тпппка цркве манастира Богородпце Благодатне (rijg утсеоауСад веохолор

хтјд y,eyaoLXO)UčV7jg} впди се, да су се у сиољашњем нартексу над телом

умрлпх монаха свршавале проппсне посмртне церемоннје
57

(чптање мо.штава п

облачење мртваца). Св. Спмеун Солунскп ве.ш на једноме месту: „....молнтве бп-

вају пзван цркве у нартексу у суботне дане п друге празнпке. У време куге

п.ш друге каке невоље.... чпне се молптве у нартексу, да би Господ мпло-

стпво погледао на нашу беду п смпловао се на нас: а мп стојпмо п молпмо

се пред вратпма свете цркве, као да смо пред небескпм вратпма“'.
58

Разуме се, да свпме овпм, што смо навелп, нису псцрпенп свп случајеви,

у којпма се пзвесна чпнодејства п обредп црквенп врше у прппратп, а спе-

цијално у спољашњем нартексу. Детаљнпм проучавањем мо.штвенпка п елу-

жабнпка несумњпво ћс се наћп још прпмера, у којима нартекс пгра пзвесну улогу.

Нема сумње, да је нартекс служпо п другим сврхама, а не само литур-

гпскпм п обреднпм. У тпппку хиландарскоме, а тако псто п студенпчкоме, стоји

на једноме месту заппсано, да се после свршене дпак.шсме у нартексу пма

братпја да збере ту у нартексу, па да мпрно чека час. кад ће клепалом бптп

35
Упор. у типпку Евергетпдскога манастлра ft iogrrj tcov ФшТшг. ДмитрГевскги

ор. cit. стр. 380 381.

36 У једноме молитвенику XIV века (око 1 350. год., рукопис Нар. Библиотеке Бр. 305.)

стојп у пчину Богојавл.ења“ : По што је јереј на источнику кротио воду, „таже при-

шедвше го води et пратоу црквваоу" говори модитву над сољу и водом, пооде које

бива отпуот.

57 Jlegl tov т(х(р е i' о vтт v,u o v и£о va ш v ...

тбХетОвси tuev iv тш i% о vd q-

вг]У.l тсс inl тевгашагј vevo/uff/teva, Ttjv 6e i/jaZfiadCccv, cprjpt, xal rijv rov ).£i-

Ipdvov ndaav djccftaaiv.... Miklosich et Mullev Aota et diplomata V. стр. 373.

Texier et Pullan. Byz. arobitect. стр. 61.
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позвана у трпезарпју па обед.
59

Тако је исто и у тппнку манастпра Бого-

родице Благодете.гнпце. са кога је хиландарски устав преведен.
60

У нартек-

ciuia су. по свој прилпцц. држанн п скупови предетавннка ианастпрских властн

У епо.Башњем нартексу цркве у Карејаиа скупљају се у извесне дане преко

годппе предетавницн свих ианастира на Атосу.
61 Велпка црква у Еарејаиа п

дан данас је иетропола свих светогорскпх ианаетпра, свпх скитова, ћелпја и

пештера, расутпх на све страее на Атосу. У некпи српскпи црквама нала-

зиио у нартексу плустроване саборе. Тако наи унутрашњи нартекс цркве у

Арцљу показује на својии зпдовжиа иногобројне саборе, а у спољашњеи нар

тексу Љубостпње сачуван је на западноме зжду впше врата Фрагиенат једнога

од васељенскпх сабора.
62

По једноие уставу за избор „архпјереја“ од 170-5.

год. (зсгlј, који, нееумњиво, не садржп ништа новога, већ само понавља старн

наинн избора, патријарх је од трп кандпдата бпрао једнога за епископа. Еад

бп ово већ било објављено пзбраноие, а у црквп се учини „благовћше“ са

сходнпи ритусои, онда би патријарх наредпо, те су се архијерејж скупљали

на Једноме одређеноие месту „пли вв пџитвоџЂ црвковномв или вб катихуменћ.“
63

Из свега овога, што смо до сада реклп, јасно се даје запазитж, да je

сиољашњи нартекс вжзантиских цркава заједно са унутрашњжм, са којпм јб

чинпо преиа нравој црквп целину за себе, rmo намењен разноврсним иотре-

бама црквене и манастирске службе; да је он могао бити доцни/је дозгг-

ђиван уз заиадну фасаду цркве на целокуиној области византиске уметности,

те бп. према тоие, његова иојава у сриској уметности Средњега Века изгле-

дала чудновата још само онима, који врло мало аознауу византиску архи-

тектуру и урефсње византиских манастира.

Dr. Влад. P. Петкови^,

■’9

д
По ОБШћшемоу диоклизмоу eb ааирЂТђ, еже еств по анаФор г ћ по малоу и

испити, божБствБн-кн окончавши се литургп, подобаетк ОБбравБшимв се всћмБ тоу сћсти

чакзшимБ на трапезоу позванига оударешемБ трапезБнаго вБхода; бБlвшоу абиге об литоур-

гисавшимБ nepteMb коупно избшбдшимб поклонеше игоуменоу творнти
» Гласник

С. J'. 4- 24. стр. 189.

60
ДмитрГевскш I отр. 6 24.

81 Didron. Manuel d’ iconographle chretienne Paris 1845. стр. 437.

У доста пространоме нархексу цркве ов. архиотратига Михаила и Гаврила више

села Кучевишта код Скопља, живопиоаноме год. 1701., предотављени су ваоеленски сабори.

Упор. ИзвЂстГл русскаго археологическаго института IV 1. 1899. стр. 133.

83
Лвтоиис Матице Срискв 204. стр. 288. Ј' >
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