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Оснпвање Жиче пада у једно доба, које нжје бпло много подесно за но-

дизање монументалнпх грађевина. Кобне размирпце у земљп, беспрекждна опасност

од ненријатеља споља обележавају владавпну Стевана Првовенчанога. Овп напорн

световне п духовне властп морали су бнтл посвећенп отклањању штетних ути-

цаја на цркву п на државу п одржању полптпчке равнотеже у срединп суседнпх

земаља. Требало је много напора, па да се пзравнају нссугласице у земљи п

да се обезбедн аукторнтет ново-створеноме краљеветву п незавжсној цркви срп-

екој. У једно тако доба поднзање великих црквених грађевпна диктује највећпм

делом кака потреба, а не само жеља, да се у велнчанственој и монументалној

грађевпни обесмртп пие какога поглавара државнога плп црквеног.

По свој прплпцп је тачна она забелешка, у којој се износи, како подп-

зање Жпче пада у доба после утишаних размирпца Стевановпх са братом му

Вуканом. Отеван, свакако, нијс хтео пзостати нза свога оца, којп је у неко-

ликим леппм црквама још за жпвота бпо подпгао себп бесмртнп споменпк.

Отеван п Вукан бплп су се измжрилп. Св. Сава, којп беше у Србију донео

моштп евога оца, на наваљивањс Стованово одустаде од намере, да се вратп у

Св. Гору, па се прпмн за старешпну у Студеннцж. Као архимандрпт у овоме

месту беше Сава подигао многе цркве не само од камева, већ п од дрвета,

како би се свугде у духовној областп његовој прослављало пме Божје. Онда

почеше Стеван и Сава зндатп велнку цркву Вазнесења Господња у Жичп, тако

звану архиепископију.' Долазио би Оава овда онда са Стеваном, да контролншу

1

((
..тогда же и великоуго црвковв Господнга вћвиеоенја шке вб Жшчи, глаголк.моу

архlепискоиио, начеше здати, инбјо црвквп многии, ма.пе и великБЈе овздани бвхше све-

тбlмб, дондеже прћбБготв архЈмапдритомБ вб Студеници, не тбчиго каменБ! иб и дрћвенв!,

хако да на воакомв мгЈ;ст'ћ овоего владичвотва Богб славитв се”. Даничић Живот св. Саве

1860. стр. 97.. Доментијан вели такође, да је ов. Сава ооиовао Жичу, коју поче и до-

врши са братом Стеваном. Дапичић Живот св. Спмеуна п св. Сапе стр. 20 4.

Народно предагве има о имену Жиче једну интересантну причицу. Стеван Прво-

венчани имао је у почетку намеру сазидатп цркву мало вишс изпад места, на коме је



зпдање. Беше многе зпдаре п веште капеноресце довео пз грпке зепље. Са њпма

бп он ту заједно становао п упућпвао пх, како ће да украсе цркву.
2

Изгледа, да се Стеван Првовевчанп 1217. годпне оженпо Аном, унуком

Хенрпка Дандола
3

п да је после ове женпдбс наетала распра пзмеђу Саве н

С.шка 1.

Целокупан изглвд цркве у Жичи

Отевана, која је пмала за послодпцу одлазак Савин у Св. Гору на стално

пребпвање.
4

У одсуству Оавпну пзвршпло ее 1217. годпне крунпсање Стева-

оада црква. Материјал за зидање стајао ]е већ оав готов (отуда ]е томе меоту дошло

име Готовац), кад Стеван једне ноћи уони, како се из неба спуотида златна жица управо

на место, на коме је сада црква. Стеван протумачп овај оан као упут о неба, на коме

месту треба подићи цркву, па промени своју првобитну намеру. По овој златној жици

добије и Жича овоје име.

2
„Вв врћме же некоге прпшвдвшоу емоу св самодрвжцемБ ОБГледати зпждуштихв

архlепископио, 64 бо и многбшхб дћлателв здбцб и мраморнпкв иокоуснБтхв привелБ пзб

грБЧБСКБхе землк и самв сб ними прћбвшае, наоучавааше по воли его оукраоитп, лако н

до дбнб сб вб иотиноу вбс4ми
оукрашена црвкви вндпт ое" Даничић Живот ов. Саве

1860. стр. 98.

3
Види И. Руварац у Летоппоу Матице Срлске 208. от. 1 44. п Ј. Радоњић у

Летоаису Матице Српске 209. стр. 1 29. ц К. Јггесећ у опиоу Кагl Кгитдасћег Ега еегђјсћ-

ћугагШшзсћег стр 446 4 47. Упореди иЉ. Ковачевић у Гласу Академије X.

4
Впди С. Станојевић у Летопису Матице Сраске 23 2. стр. 10 4.
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ново круном, коју пз Рнма беше послао папа Хонорпје Ш.
4

Не може се по-

уздано знатн, где је ово крунпсање жзвршено. Ако је тачна она белешка
у Тео-

досжја, да је Жижа тек по повратку Оавжну освећена ж довршена, онда опо,

по свој прилиди, нпје могло бити у Жпчп. Мп се не мпслпмо упуштати у ра-

справљање пптања, да лп је незавпеност српске цркве нарочпто пзмољена п

добпјена п да лж бп један акт, којпм би се она утврђпвала, одговарао ка-

нонскпм прописжма. Бпло да је св. Сава постављен за епископа плп архне-

пнскопа од ваееленскога патријарха, бпло да је као епиекоп посвећења сам

себе прогласжо за архиепископа, неоепоран је ®акт, да је он оснпвалац српске

правоелавне дркве у Немањпној државп.
6

Познато је, да је Жпча била одре-

ђена за резпденцнју новоме архпеппскопу српекоме. Ну Сава не затече цркву

саевпм довршену. Она беше велжка, алп још није била жпвоппсана. Св. Сава

осветж цркву, енабде је св. трпезом и светим моштпма, одржа у њој обноћне

молитве, свршп у њој свету службу, па од својпх ученпка пзабра најдостојнпје,

произведе пх за епископе н свакоме одредж његово место рада.
7 За тжм се

ревносно постара, да се црква дотера. Беше са еобом довео каменоресце п жи-

вописце пз Цариграда,
8

који тада беше у рукама Латина.

Кад Је уекоро црква била потпуно довршена, позва Сава Стевана, да са

виеокодостојнпцпма п властелом дође у Жпчу. Овај велпчанствени скуп у Жичи

беше на сам дан Вазнесења Господња. Стеван обдарж цркву обплнпм поклонпма.

Она је пак било тако украшена, да Је свакп могао помпслпти, е има пред

собом „землвное небо“. 9

Проглас незавпсне архиепиекопије један Је тако крупан догађај, да је он,

свакако, на некп начпн морао бити прослављен у резиденцжјп првога архие-

пиекопа. Ова прослава у Жпчп претпоставља асистенцију највеће државне

влаети. Како Доментијан и Теодосије ппшу, да је крунпсање Стеваново из-

5 Види И: Руварац у Аетоаису Матице Срасне 208. стр. 1 —44.

6
Види Д. Руварац 0 укинућу нећоке патријаршнје (Сриски Сион 1 904. стр. 267.)

'

«По сихже светвш подвнг ое, иде па нареченнвш емоу хетб Бога прћстодБ прв-

восвегителБСТва кб црвкви Христа Спаоа и Бога нашего иже вв Житчи. Нб оубш цркви

ве.шка и еште ие пописана бћгае и сшо оубш ооветивБ и светок) трапезого и светими

моштми светихБ оукрасивв и оутврвдивБ и вб нгеп всеноштнБхе молобх творе и светоуго

службоу свврвшае штб оученикв своихб ихже достопибг и подо6нбх знаше епископи оихб

оовештап|е.., в Дапичић Жииот св. Саве 1860. стр. 139. Упореди и Доментијапову за-

белешку Даничић Жнвот св. Симеуна и св. Саве 186 5. отр. 23 3.

8

«СамБ же ш ОБврБшенЈи црвкве прилежаше. Бкше бо мраморникБ! сб собого и

пишоуштихБ штб Конотантииа града привелБ”. ДаничиЛ Жпвот св. Саве 1860. отр. 141.

9
,Јl)хЛет стр. 14 4. и 141.

((
ЗемлБнос пебо " подсећа па грчко огдктбс 6 €л(уеlод к

.

117Д-р Влад. Петковпћ, Жпча.



вршпо Оава у Жпчп, то је вероватно, да се о овој прослави пзвршпо какав

црквени акт, којп је стајао у свезп са крунпеањем, можда мпропомазање.

Лако је могућно, да су за ову прплпку спољашњп нартеке п кула на брзу

руку еаграђенп, (Упор. оно што смо реклп у Жичи I стр. 142). За једну

С.шка 2. Према акнпрели г. М. Валтровића.

архпеппсконску дркву простран нартекс бпо је, нееумњпво, веома потребан.

Спољашњи партекс цркве у Жпчи морао је у сваком случају бптп дозидан

још за живота Савпна. Прсма јодној забелешцп, црква је још за жпвота

Савпна пмала катпхумена, а ова су, судећп по целокуппој архптсктурп
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дркве у Жпчн, могла бптп само пзнад пространога снољашњога нартекса.
10

У

овој се заболешцп каже, како јо Савп, којп је жпвсо у великој мучаљпвостп

п кротостп, бпо дошао Арсенпје, који ће доцније постати његов наследнпк.

Овај се Савп беше веома допао. Посматрајућп га са свога катихумена, са

кога се лепо могло сагледатп све, шта се у црквп ради, он је впдео, како

Арсенпје у цркви служп као што ваља, па га поставп еклисиархом велпке п

еаборне цркве, давнш му потнуну власт над свпма у томе манастиру и у бо-

жанствеиој цркви, „
која се зово мати многих цркаваА Трибина светога Оаве,

са које јс он могао пратитп ток службе у цркви, била је, но свој прилици,

у катихуменама спољашњега нартекса, која су «е према цркви отварала про-

етраппм прозором изнад царскпх врата. Ту код тога прозора могло је бпти место,

са кога је св. Сава био у могућноети нидетп све, шта се у цркви за време

богослужења ради.

Као резиденцпја архиопиекоппјо Жича јс, посумњиво, оетала беспрекпдно

предмет пажње највнших државнпх и црквепнх власти. Вабележепо Јс (иа пр.

у Теодосија), да су у њој за краљеве помазанп Стевапови последппци. Од на-

рочитога је значаја опа забелешка (у Доментпјаиа и у Теодоспја), у којој се

вели, да је св. Сава прснео у Жпчу моштн свога брата Стевана Првовенчанога,

које еу дотле почпвале у Отудеппцн. Ово се према Теодоснју дееило одмах по

повратку Оавпну са пута по Истоку, док по Доментпјану изгледа, да је било

10

((
Н4ко.lИко же врКме прКпроводи св бдаженвш црвкопв божБотввпоуго,

же кирв Сава ввсегда свматраашв кго очима своима штв катихоуменп

овоего, тако бо мКсто котв, на нкмвже стотааше, гако СБГледовати кмоу ввоа

творимата вБноутрв црвкБве 6ожботвбнбlк. И сего блажеиааго АрБоенша зрКаше добрћ

слоужешта вб црвквви... свтвори кго обгги кклисигарвха великБпе и с.БборвнБтк црвкБве...

гажо наричетБ се мати многбшмб црБКБвамБ...” Даничић Животи краљева и архиепи-

окопа српских 18 66. стр. 244.

«Катихумепа чине уочљиву црту отаре архитектуре византиске. У великим цр-

квама Цариградоким имали су у њима владаоци једну собу, често дворницу за примаше

и ораториум. Ту оу се причешћивали. У цркви св. Гроба, као и у цркви св. СоФије

патријарси су ту вршили часове или бдења. Нео Фит у сво.ме типику (око 1191. год.) спо-

миње изнад нартекоа скевоФилакион, овој сопотвенораториум и овоју трибуну (ссгроитгјршу).

Еклиоиарх, коме Атаиасије Атопски повери свој теотаменат, спавао је у катихуменама®.

«Катихумена се изнад царских двери отварају према цркви једним проотраним отпором,

док изнад крова обеју побочних страна по један прозор њихов гледа наиоље. У овој

Форми катихумеиа ћемо наћи 1028. год. у једној цркви крстообразне ооиове Казаиџилар-

цами у Солуну и при крају XI века у ДаФни". 0. МИШ ВиПеНп Де соггевропДапсе ћеl-

- 1905. стр. 92. — 94. 0 катихумепама цркве ов. Гроба у Јоруоалиму упореди од

Ваитвlагћ-а Оггепв сћгШгапив V стр. 255. и 256. и ЈГипидопоиХос Кеуиџеи с
’

АгаХехти...

II 189 4. стр. 179.
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раније. Поуздано је Стеван бдо наменжо Жнну за место свога вечнога пребнвања.

И впзанткскд еу цареви пмалп обпчај, да велпке цркве нодпжу поред осталпх раз-

лога п е тога, што су још за жпвота хтели одредпти себп п својој породпцп песто,

на коме ће бптп погребенп. Мп смо већ впделп, како се због на далеко разглашенпх

гробова п светпња, што еу се

крплп под кровом цркве, збп-

рао свет у велпкоме броју еа

свпх страна, а нарочпто о дану

смртп ктптора цркве. Због ве-

лпкога броја лпца, која су

тако долазпла на поклоњење

овпм светпњама п због умно-

женога братства морале су ее

цркве прошпрнватп нарочн-

тпм дознђпванпм просторпма.

И да нпје спољашњп нартекс

у Жпчп до преноса моштпју

Стевана Првовенчанога био

подпгнут, он је могао бптн

дозпдан у то доба. Мп п

пначе видпмо, како оне цркве

ерпеких манастпра, које су

под својпм кровом крпле мо-

шти знаменптпх лпчностп, др-

жавнпх плп црквенлх, пмају п

простране спољашње нартсксе

(Студенпца, Раванпца. Мана-

еија, Арпље п др.)

По сведочанству једнога познога летоппсца српскога пзгледало бп, да

је св. Сава увпђао опасност, која је претпла архпеппскоппјп у Жпчп због

њена незгодна положаја према угарској државп. Због тога је, веле, бпо он

наредпо Арсенпју, да пзберс друго место за архпеппскоппју. Арсенпје пзабра место

у Хвосну, на месту званоме Метохпја (које се због многпх каменпх пећпна у

близпнп назвало Пећ) п ту сазпда еаборну цркву у пме св. апостола Петра

п Павла.
11

Наеледнпцп Савпнп пребпвалп су по свој прилпцп у Жнчп, алп

С.шка 3. Фраг.менат из Расаећа у јуж. аевници

(арема скици >. 11. Вучетића).

11
Арсешго, геро.монахоу уже пгуменоу Жичкомоу изобрћстп иное

мћото на создаше арх;епнокоп'ш, шво за не Мажаромт. на крапнп обштб, шво пак про-

доухомт. оввтБшмв многимт. ратпБтлгв временомБ бвтти и разорнтиста. Ареенlи...
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их ми овда онда впђамо п у Пећп. Тако нам је сачуван помен о томе, како се

архиенископ Јеветатије I о једноме епомену о годшпњпци смртп Арсенпја I

(сахрањена у Пећи) бавпо у архиеппскопекој црквп у Пећи.
1

"

Кад пак беше

дошло време да умре, овај се архпеппскоп бпо десно у Жпчп, где је допста

п бпо сахрањен у мраморноме гробу, који сам ееби беше пачинпо.
13

Уекоро после емртп архиеппскопа Јевстатпја I беше загрозила опасност

Жпчп, те се последнпк његов архпеппскоп Јаков нађе прпнуђен, да му тело

пренесе у цркву св. апостола у Пећп.
14

И, допста, најездом „безбожнога је-

зпка куманекога" Жлча је бпла сва огњем запаљена п за неко је време остала

пуста. По мишљењу нашега хпсторичара г. 0. Станојевпћа Жпча је била жртва

инвазпје Дрмана п Еуделпна много пре него ли Шпшмана.
15

Тек за време архпе-

нзбравгв м4ото во Хвостанскоп нах!н, нин'ћже зовомои Мееохlа... и тамо создаша цер-

ковђ...® Гласник С. У. Д. V отр. 41. Упор. Филарета архјеп. СкнтвЈе шжнбххтј Славннт,

II отр. 16 4.

12
Даничић Жнвоти краљева и архиепиокопа орпоких стр. 267.

13
ЉгЛет отр. 313. За ову гробницу вели ое, да је била унутра у црквп (стр.

315. и 316.). Кад је тело Јевстатијево почело чинитп чуда, извадили су га још цело п

цоложили у ковчег «Iако прћдвлежатп кмоу вв видћник ввсакомоу благов-ћрвномоу котв-

отвоу чловћчоу 8 ЈђгсЈет стр. 318. Ми данао унутра у цркви познајемо оамо једну гроб-

ницу, за коју народно предаље вели да је Стевана Првовенчанога. Она се налази на

северној страни простора, који одговара унутрашњем нартексу, удаљена од севернога

зида цркве за 0,7 0 м., а за 0,7 5 м. од отупца, који иопада из зида цркве на овој отрани

Гробница је озидана од олојева танких цигаља (није дакле мраморна), дуга је 2,15 м.,

широка 0,50 м., дубока 0,42 м., а налази се за 0,90 м. испод садашњега пода цркве.

Пружа се у правцу И. —3. Озго је затворена простим плочама од камена, међу којима

се налази и један Фрагментирани мраморни оквир (са какога прозора?). Гробницу смо

нашли пуну хумуоа, у коме смо нашли и на отпадке живописанога малтера. То су остаци

негдашњега живописа са зидова цркве. Нађен је и један туроки оребри новац и парчад

једнога свиленога покрова љубичаоте боје, који )е скоро сасвим иструлео. На овоме је

покрову почивао метални крот, чији оу отисци оотали па самоме покрову оачувани. Иа-

ђена оу и парчад скоро саовим иструлела сандука од дрвеха (борова) и неколпко кли-

наца. Од скелета оу нађене само кости од бедрењаче и пребијене цеванице. Гробница

је, као што се из овога види, раније пљачкана. Како оу у њој нађене отвари у такоме

стању, да не могу пружити никака упута за одређење из кога је времеиа ова гробница,

то се пе може с поузданошћу рећи, чија је она била првобптно. Данас је над њом Фор-

миран саркоФаг од дебелих мраморних плоча. Оотатке ранијега саркофага над овом гроб-

ницом нашлн смо око цркве у дворишту.

14
ЉШет стр. 318.

15 Јђтет
стр. 117. У Просветном Гласнику 1902. стр. 426. н сл. А. Гавриловић

мисли, да Шишман није био допро до Ждрела у Хвосну, већ у Враничеву, а оно у Да-

нила је касниЈи уметак.
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пископа Јевстатпја 11, последнпка Јаковљева, Жпчаје оправљена, ну не темељно,

већ впше површно тако, да још нпје бпла онака, кака беше првобптно. Нп архие-

ппскоп Нпкодпм не хоћаше пзостатп пза својпх претходнпка, већ се п сап тру-

ђаше око обновљења цркве у Жпчп п настојаваше ревносно, да се црква свппа

потребама обплно снабде. 16

Ну тек архпеппскоп Данлло П, којп беше веопа мудар

п пскусан у зпдању храмова Божјих, потпуно је обновпо Жпчу. Он ју је довео до

„еавршене доброте“. Цркву покрп оловоп,
17

све, што је бпло нзвештало, уклонн,

а кулу („стлвпб“), која ту беше сазидана, прпзпда у впспну п покрп је оловоп. Он

обновп п трапезарију, која беше разорена п жпвоппса је тако, да је бпло

мплпна впдетп ]е. Ту сазпда он п палату од дрвета, па се постара п за вп-

нограде п садове п за много што шта друго у корпст цркве у Жпчп.
18

0 рестаурацнјп цркве у Жичп у то доба говорило бп п једно место у

једној лпстпнп Мплутпновој, у којој су укратко пзнесенп најважнпјп догађајп

пз доба владавпне његове.
14

. Ту се одмах у почетку као богоугодна дела Мп-

лутпнова спомпњу обнављање Хпландара, као п жпвоппсањо („поппсаниеЦ Жпче.

Ллстпна је, на жалост, баш на овоме месту оштећена, те су нам пзгубљенп

драгоцепп подацп о овој реетаурацпјп живоппса. Пок. 0. Вуловпћ пзпжао је

првп са тврдњом, да је ова лпстпна лажна,
-0

аза тпм је Ј. Радоњпћ доказао,

16 ЈђгЛет отр.
15 4.

11
II данас се у одтару цркве чува једна оловна пдоча, која је негда поуздано

бида на крову цркве.

18
„Мћстоу светомоу жше наричетвсе домв Свпасовв ведпката и прввозданага арв-

хшепиокопша срвбвокат рекомаЈа Жидвча, томоу вб мнмошвдБшата вр%мена нћкогда на

длвзћ стошввшоу вб опоустћнии нашБСТвикмБ бвзбожвнааго кзвша коуманвска и вБоему

огнкмб зажБженоу, по тћхв же временп бвшшоу благочвстивомоу крадш Оурошоу п вб

того дбни соуштоу прћосвештеномоу арБхикпиокопоу 1-ввстатшо ввторомоу, м-ћсто то

поновдкно бнгств, нб нв СБврвшено, гакоже б'ћ ие првва. Семоу же пр"ћосвештеномоу

арвхпкпиокопоу кирв Данидоу благоводкнпкмБ божипмн правештоу прћстолБ светааго

СавБ!.... То бо прћдвреченок; м'ћсто домб владБгкБ! Бога многбпшп троудвг по-

НОВЛКНО 6БIСТБ СИМБ ПрћоСВештеНБШМБ ВБ СБврвшеноуга добротоу, клико кмоу ВБЗМОЖНО

црБковБ бо божБСтвБноу прlгжде покрввеноу И ПО ТОМБ обввеТБШаВБШОу СБ ГОСПОДИНБ

мои оловомб покрв! м, ветБхок отбкмб, п стлбпб такожде СБЗДаНБШ ВБ М'ћст4 ТОМБ,

болвше и вб вБтсотоу вБЗдвиже назданикмБ и покрвг кго оловомб; трапезарпго же, таже

СБборБна вб м4јст'ћ томб, и тои сб проота оборенћи, сб господинб мои прћоовештенБШ

обвновлв п поппоа. гакоже бдагодћпБио зрештимБ п дроугоуго же полатоу вб дрћвћ

свдћганоу тоу близв кк постави. Многбгк бо инбгк добродћтћдп кго и обвновлкнша вб

мћотћ то.мб оветћмБ, кдико вБноутрвоудоу и пзвбнб. Прочек н<е и о томб пмбl попече-

ник, виноградБ! бо многб! ообого насаждБ и првво сажденвтк бодБше распроотрани тако

вб дбни кго помоштшо божикго вБсемоу обплБСТвоватп се” ЈћгЈет стр. 371. п сл.

19 Саоменик Академије Наука 111 стр. 17.

-° Глас Академије 43. стр. 13.
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да је она, доиста, Фалсвмкована.
21 Као пзвор послужнле су јој бпограФжја

Мвлутпнова (у архнеппскопа Данила) п св. ете®анска хрисовуља. Непознато

је, истина, одакле су дрпени подацн о обновп жпвописа у Жичп, ну кад

се узме у обзнр, да је остало узимано пз поуз-

даних, неФалспФпкованпх извора, онда се може

са много вероватноће тврдптп, да онп нпсу пз-

мпшљенп. Интересантно је прп томе, да у ли-

стпнп неколпко пута долазп пме архпеппскопа

Саве 111. У Данпла се нпгде пзреком не каже,

да је Жппа у доба рестаурацпје при крају XIII

п у почечку ХIУ века била п по другп пут жп-

вописана, па се и међу архпепископпма, којп су

радплп на овој реетаурацији Жиче, нпгде не спо-

мпње пме Саве 111. Нама п поред свега тога не

пзгледа немогућно, да је п Сава 111 узпмао ак-

тпвна учешћа прп обнављању Жпче. Што се у

бпограФпјама код Данпла о томе нпшта не каже,

падало би допста у очп, ако не бп бпло слу-

чајно. Мн пак не познајемо односе пзмеђу поје-

диних лица опога доба у тој мери, да бпсмо о

иетпцању плп прећуткпвању заелуга поједпнлх лпч-

ностп моглп пзводпти поуздане закључке. Јодан

заппс, којп је пре двадесет п пет годпна обја-

впо Љ. Ковачевпћ, **

наводп нас на мисао, да

је Жича у то доба бпла, допста, по другп пут жп-

воппсана п да се ова обнова жпвоппса деепла баш

под архпепиеконом Савом 111. На познатој слпцп у

простору пспод куле, (сдика 2.) у којој је плустрована она лепа Божптња химна,

палазп се пород архпонископа заппс: „Сава прћшсвецени архшепкпв все српскге

Ол. 4. Фрагменит из Расиећа

у јуж. певници (арема скици

г. П. Вучстића).

21 Летоаис Матице Сраске 183. стр. 92 —lO9. Радољић иетачно миоли, да ]е Жича

могла ло други пут бити живописана за владе цара Душана или цара Уроша. Он ио-

грешно разјашњава запис објављен Љ. Ковачевићем у 81аггпата X стр. 2 58. Ми смо

већ показали (види Старинар 1 906. II стр. 173. прим. 23.), да је у дотичној сцени

представљен преноо моштију архиђакона Стевана. Чинп нам се такође, да је требало

узети у обзир и ту околноот, што се у поменутој листини Милутиновој увек вели кар-

хlепископв трети курв Сава,8 док у Данила оно Г( трети» долази увек после речи Сава.

Исто тако уочљиво је да се за архиепископа Саву ту увек употребљавају изразп «доу-

ХОВНБШ И ПЛБТБСКБIИ ШТБЦБ», ДОК С6 НИКОДИМ 30В6 СаМО
((ДОуХОВНБТИ."

22
Гласник С. У. Д. 46. стр. 3110.
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земле п порске", а поред краља: „СтеФанв кралв с'рошв п саподрвжвцв в(се)

србск(пве) земле н помореке“. Одмах падају у очн две околностп: за архпеппскопа

Саву нема атрпбута „светн", те би, према томе, било немогућно мпслптп на св.

Саву, а оно „Урошв п самодрвжвцв“ упућују на краља Милутнна впше него на кога

другога српскога владаоца пре њега. И у Лриљу се у заппеу поред слпке краља

Мплутнна реч Урогт не налази непосредно уз реч Стефат. Доста је вероватно,

да се дотпчнп запне тнче баш краља Мнлутпна п онда бп архпеппскоп преко пута

од њега био Сава 111. У поменутој слицп бплп би дакле представљенп ктпторп

цркве Мплутнн п Сава 111. Познато је, да су ее на зпдовпма цркава впзантнскпх п

С.l. 5. Аиостоли из јуж. аевнице (према акварели г. М. Валтровића).

српскпх налазп.ш н джкови &ПХОВНХ ктптора. У Жпчн су онп предетављени у

простору пснод куле на зиду, на коие се налазиномонутаслика. Ту је с једне етране

улазнпх врата наслнкан лпк Стевана Првовенчанога, а е друге стране лик краља

Радослава, док је више врата нашла места поменута слика са Мплутпном п Савом 111-

На тај начпн пмалп бпсмо на овоме зпду представљене ктлторе дркве у Жпчп, од

којпх су првп бплп Стеван Првовенчани н Радослав, другп Мплутпн л Сава 111.

Да је дрква у Жнчи бпла и у доба ове рестаурацпје опет живоппсана,

сведочно бп жпвоппс, којп се данас налазп у капели куле. Својпм стплекпм

особпнама он стојп најблжжо овоме времену.

124 Д-р Влад. Петковић, Жича.



Позната је разлпка, која одваја жпвоппс впзантпскп XI—ХТТТ века од

живопиеа ХТУ—ХУ, ХУТ п ХУТТ—XIX века. Док се у првоме еретамо са

озбиљнпм и мирнпм ликовпма, које смо научилп налазптп у Фигура клаепч-

нога света, дотле се у другоме опажа тежња за покретом, за изразом, за жп-

воппснпм поједпностпма, тежња за декоратнвном композпцпјом, за колорптом,

за елеганцијом. У трећом се чпнп покушај, да се оживе традицпје старе школе,

алп се назадак опажа јасно на свпма тачкама, а у четвртоме се већ осећају

утпдаји уметностп са Запада. За првп жп-

вопис пмамо примера у мозапцима цркве

у ДаФнп (код Атина), цркве УТуке Стирп-

ота у Лпвадијп (код Опарте), цркве Неа

Монп на острву Хпу, неких пркава у Ита-

лпјп (ЧеФалу п др.) птд. Другп жпвоппс

је најбоље представљен у црквама Мпстре

(у Нелопонезу), а за трећи пмамо кла-

спчне примере на Атосу. На средини пз-

међу првога п другога жпвописа стајалп

бп мозаицп цркве Кахрпе-Џамп у Царп-

граду, за које се данае мисли, да еу по-

стали у првим десетпнама 14. века.

Ако жнвопису у Жичп будемо тра-

жили паралела, онда ћемо наћи, да еу

XI—XIII веку најблпже елике из пев-

ница и Фигуре пз тимпана врата, што

воде у обе побочне капеле н у спољашњн

нартеке. Озбпљно, мпрно, достојанствено

држањс Фигура у РасиеЛу (слика 3.)

још је далеко од жпвахних поза ®игура

XIV—XV века. Отмен, мпран, достојан-

ствон гест туге, какав опажамо код Јо-

вана у РасаеКу, (одика 4) пећемо доц-

нпје нигде наћи. Уз то разноврсност типова, од којих је сваки једна пзражена пн-

дивпдуалност за ссбе. Поза античка: почивање па левој иози, дсспа нога натраг

у страну повучена додпрује прстнма земљу. (сдика 5) У третпрању драперија

уметник вођен идејом, да драперије прилагодн Формп. Драперпја иетпче облпке

тела. Коса третпрана као једна једноставна маса. Лобању обично уоквирује венац

косе: Фризура, кака со још впђа само у елпка X—XI века. Нпје редак случај, да

се коса таласасто спушта низ плећа. (сдика 6) Уз то су свугде примењене

Слика 6.

Ааостол из јуж. иевнице.
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чисте боје: плава, жута, зелена п дрвена. У позннјој унетности неће се

више наћп композиција чпстпх боја већ плн преовлађују тоновп поједпнпх

боја плп су боје прљаве. Све ове карактерне црте овога живописа у певнп-

цама п у тжмпанима упућују нае на жпвоппс XI.—ХШ века. Ове бп слпке,

према томе, могле бптп првобптне, а нп у којем случају не би могле бптп

познпје од рестаурацпје Жпче за владе Мплутпнове.

С.шка 7, Константин и Је.хена (у напели куле).

Код слпка у капелп куле боје су ее, на жалоет, скоро еасвпм пзгубпле.

Контуре предмета п Фигура једва се раепознају. Уз то јс све унрљано млазе-

вниа креча. Све ово у највећој мерл отежава стплску аналнзу овога жпвоппса.

Ну одмах падају у очп с једне етране озбпљнп п доетојанетвени лпковп п

одсуство манпрпзма, а е друге страно она еухопарност п једно.игкост } третп-

126 Д-р Влад. Петковић, Жпча.



рању, која Је својствена копијама. Слике, дожста, чжне утисак, да сј копиране

са елпка ХТТТ века. Еоппрање се морало десити у времену, када се још нису

биле изгубиле традиције ранпјега живопнса. Оае би најнодесније етојале на

средпнп пзмеђу жпвопиеа XI—XIII и XIV—XV века. Ако на пр. узмемо у

обзпр третпрање нимба код Фигура у капелп куло, (сдика 7) наћи ћемо, да

се овде бела оптока налазж споља, док се она код шигура у певнпцама цркве

налазж п унутра. Ово даје главама впше мирноће, оно впше покрета. Да овај

живоппс каполе у кулж нпје првобптан, речжто бн говорпла п та околност,

што се на Једноме месту недалеко од јужнога прозора капело у кулп испод са-

дашње коре са жпвопиеом познаје првобнтна малтерна кора. Ну овај је жлвоппс

ранпјп од 1879. годпне. 0 томе јасно сведочп јодан заппс загребан у жжвоппсу

недалеко од западнога прозора капеле у кулп. Тај запис

гласи; „епископв Опмешнв л4та зсо п % и

. (слика 8)

Значи да ее епископ Онмеон овде записао годино

1879. Жжвопие, у коме је тај запис угребан, морао

бп према томе, бптп жз доба пре 1879. годпне.
23

Како

су пак у њеиу још веома жпве традицпје жжвопиеа

XI—XIII века, то је најприродније ставитп га у почетак XIV века.

Из овога свега ја бих пзвео закључак, да је црква у Жичи у почетку XIV

века бпла по другп пут живописана. Не бп се само могло тврдити, да је ре-

стаурацпја жпвоппса обухватила целу цркву. Жп данае нжсмо у стању пз оних

бележака, које су нам сачуване, знатп, колпко је саиа црква управо била по-

етрадала, те према томе нам нпје могућно тврдптп, колпко су преправке пшле

далеко. У свакоме случају обнова жпвоппеа обухватпла јо капелу у кули, а

веома вероватно и проетор испод куле.'
24

И кад је столпца архиепиекопије (доцније патријаршије) пренесена у Пећ,

Жича нжје преетала бжти предмет пажње побожних влададаца српских. Еада

Слика 8.

23 Симеон
((архибпископ .шпљански" опомиње ое у записима од 138 3. год. (Љ. Сто-

јановик Запиои I бр. 15 5) и 1 388. (ЈђгЛет бр. 16,1 ;)У овоме живопису капеле у куди

валааи ое поред нише на иеточноме зиду угребан један запис, који је, поуздано, пз доба

пре 1 595. године. (слика 9.) Он гласи: аси сти храмв првагш архиепископа орбскагго

кирв Сави великагго чудотворца иже вв Милешеви гр4шни Никанорв кромонахв,® Својим

палеограФоким знацима запис би припадао 15.—16. веку. У сваком случоју је пак из

доба пре 1 595. године, јер се у љему каже, да се св. Сава још налази у Милешеви.

'
4

Поменута слика, на којој би били
предотављени Милутин и Сава 111, не може

се ирилнсати живопису 13.—14. века. Својим стилским особинама она ое придружује

осталоме живопиоу у цркви, који је из 16. века. Када је у 16. веку извршена рестау-

рација живописа, онда је поуздано на овоме месту копирана стара слика. Тако нам је

у слици пз 16. века сачувана слика, која је поотала почетком 14. века.
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Душан беше лошао у сусрет Мађарпма, који га под Лудвиком (1358. год.) беху

напали, ппсаше он у Пећ патријарху Јоаникпју, да дође у Жииу. Он саи

прпспе са војском у Жииу, ту се по-

клонп пкони Опасптељевој п Богоро-

дпчпној п нз дубпне душе поиолп се

богу, да му буде у помоћп.
25

Патри-

јарх Јоаникпје дође у Жпчу, ну после

мало дана разболе се од болестп, ко-

јој не беше лека, па за то наредп, да

га одмах пренееу у Пећ. Тада се сабра

цео сабор жпчки, подпгоше га и по-

неше, ну он умре на путу у Полумиру

у клпсурп Ибарској (село овога пмена

и данас постоји), те мртав буде однет

у Пећ п тамо положен у његову гроб-

ницу.
26

Еада монах Доротеј п спн му Да-

нило подпгоше манастпр у Дренчп, и

у њему храм Ваведења, онда је у Жпчп

1382. год. пред патрпјархом Спири-

доном п пред целим сабором „велике

црквс“ издата хрисовуља поменутоме

манастиру.
2’

Ове до коначне пропасти ерпске

државе (1459. год.) Жпча Је несум-

њпво уживала углед првостепенога ма-

настира. Она се чеето спомиње као

„велика црква патријаршиЈе“. Имамо

забележено, да је за владавине деспота

Ђурђа патријарх Никодим приложио

неколико књига „великој црквп патри-

јаршије Жичи“, проклињући свакога,

који би их отуда уграбио.
28

Сам Ђурађ

при свомо повратку из Св. Горе за-

државао се и у манастиру Жичи, као

Слика 10.

Св. Никола (арема коаији г. П. Вучетића).

25 Даничић Животи краљева и архиепископа стр. 229.
28 ЈМЛет етр. 37 9.

27

Гласник С, У. Д. 24. отр. 26 5. Ј
■' .Ђ. Сгојановић Записи и иатписи I бр. 28 3.
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што то сведочп једна листина, којом је манастнру ЕсФНГ.чену на Атоеу уетупао

од ново-брдске царпне сваке годнне по педесет фунти сребраА
9

Кад је 1459. год. за врене управе над црквом патријарха Арсенпја II

Србпја коначно потпала под Турску, онда је наступпло опште пустошење гра-

дова п манаетира у Србпјп п у српским земљама. 11 Руварац велп на једноме

С.шка 1 1.

месту :
30 „Чпсто бих рекао, да су Турцп првпх годпна савршенога гоеподства

свога у српекој земљп све царске и боље манастире, цркве и еппекопске ка-

тедре у њпма попалплн, порушпли и забаталнли, те су охрпдскп архпеппскопц

вршнли предузету снова власт над српским црквама у српскпм земљама проко

29
Листина је по једноме запису издана у Жичи 11. септембра 1 429. год., п нп

љој су насдикани Ђурађ и Јерппа са децом (МГМдвгсћ Мопптепlа Bегћlса отр. 359,), а по

другоме 1 430. [ЈдШет стр. 303.) Упор. и Гласник С. У. Д. V стр. 225

11. Руварац О пећким патријарсима.
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свога митрополита у Поћи и да су се тек попетком 16 века почеле мало по

мало подизати из развалина и рушевина дркве и манастири и постављати

Слика

12.

«Ако

не

будегв
као

ово

дете....,’
1

слика
у

иростору
исиод

куле

(ирема

коаији
г.

11.

Вучетића),

епиекопи." Жичу је у то доба могла постићи судбина осталих манастира. Ну

саевим јс непознато, кад је она запустола. Судећи по рестаурацпји, која је на
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њој у 16. веку првдузета, она је морала веома пострадатп. М. Ћ. МилиЛевиЛ 31

велн, да је према једној белешцп на некоме псалтпру из Шпшатовда Жпча

похарана п опустела 1520. год. Ну како ово до еада није потврђено, то се

не сме узетп као поуздано. Свакако ее може пзпћп са тврдњом, да је п Жпча

за време првс запуетелостп. о којој говорп ђакон Атанаепје,
32

по свој прплицп

више мање пострадала, тако да је доцнпје рестаурацпја цркве била неопходно

потребна.

Према поменутој белешцп ђакона Атанасија (1691 —1699. г.) прва за-

пустелоет бпла је у 15. веку, када еу Турцп освојпли све српске зем.ве п

попленплп цркве п манастире. За сто годпна беху манастпрп пуетп. Ну за

другпх сто годпна прплпке еу се бпле већ пзменпле. Ма да српске земље беху

под турском влашћу, ппак су се људп бплп намножплп п обогатилп. Мана-

стирима је прптпцала са свпх страна помоћ дарежљивлх хрнш-

ћана, те се беше за цркве збрало доста сребра п злата. Ово се,

разуме се, брпжљпво крило од Турака. Ну и у то доба само

једна трећпна српскпх манастпра не беше пуста, а две трећпне

ерпскпх цркава п манаетнра остадоше пусте за две стотпне

годпне.
33

Како је према овој белешцп, која је у оскудпцп другпх

помена драгоцена за хпсторпју нашпх манастпра у доба робовања

под Турцпма, велпкп део манастпра у другој половпнп шеснаестога века пмао

братства, то не би могла бптп пекључена могућност, да је у то доба н Жпча бпла у

реду манастпра, којп су радплп. Вбог велпкога хпсторпскога значаја свога она

је несумњпво требала да буде међу првпм црквама, којој су дарежљивп хрпшћанп

поклонилн своју пажњу. Ово је могло бптп у толпко пре, што је њу, као негдашњу

архиепиекопску цркву, везпвала тесна спона са патрпјаршпском црквом у Пећп.

Са обновом ове тробала је да пдо упоредо п обнова цркве у Ж|Ичп. И друге

неке околностп говорпле бп у прплог тврдњп, да је Жича у другој половпнп

шоснаестога вска бпда у рсду онпх манастпра, којп нпсу осталп пустп. Имамо

сачувану јсдну белешку, да је у Жпчп умро 1587. год. 23. јуна патрпјарх пећкп

Сд. 13.

31 Гласнш; С. У. Д. 21. (Манастпри у СрбцЈи). Г. Милићввпћ је .имао лобротт

оаопштити нам, да је он за поменути запие чуо од пок. епископа Јанићија Нешковпћа,

п сам га ппје нмао придике видетп. Мн нисмо нпшта моглп сазнатп о томе запису,

пошто г. Д. Руварац, кога смо за објашљеље замо.ш.ш, нпје нам ништа одговорио. Имамр

раздога сумљатн, да ур пок. вдадпка Јанпћије садржину оно забелешке тачно саопштио

г. Мидићевпћу. Отуда-опа -за пас не може пматп нредности све донде, докде је непоуз-

дано, да оиа у опште гдегод сгзпстпра.

33
Саоменик Академије V стр. 31. п сл.

33
Љтет.
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Герасим.
34

Из ове кратке белегаке ми не бнсмо смеди, свакако, извести за-

кључак, да је патрнјарх Гераснм обитавао у Жичи. Могла га је смрт на овоме

месту сасвпм случајно задеситп прнликом његова обплажења
цркава и мана-

етпра у подручној му области. Ну ова нам белешка знатно поткрепљује тврдњу,

да Жнча у то доба није бпла пуста. Ова тврдња бн добила сасвнм друго зна-

чење једном допуном, у којој ее пзносп, да је реченп патрпјарх споменутога да-

тума погребен у Жнчп.
35

Ако бп ово бпло тачно, онда је поуздано, да је црква

у Жпчи у ово доба не еамо радила, већ

да је била п угледан манастпр. Наманпје

познато, да еу се поглаварп црквенп са-

храњпвалн у запустелим црквама, где им

је гроб могао свакога тренутка бптп ос-

кврњен, већ, на против, имамо сачуванпх

сведочанстава е су се они ревносно бри-

нули, да буду сахрањенн на безбедним

местима у средини братства, које бп се у

доба опасноети постарало, да им мртво

тело склони на поуздано место. Тим са-

мим, што би Један патријарх био сахра-

њен у Жичи, не само што бп се потврђивало да је она у то доба ужпвала

нарочити углед, већ би се давало маха и многим другпм претпоставкама.

Тако би ее онда, на пример, могло пзићп са хппотезом, да је патријарх

Герасим могао много допринетп обнови цркве у Жнчц. За једнога од његових

претходника, који је бпо брат тадашњега велпкога везпра Соколовнћа
36

и као

такав проглашен патрпјархом, зна се, да је добио допуштење обновпти српске

цркве п манастире. То је био патријарх Макарије, који је обновпо пећеку

цркву, а њену припрату (спољашњи нартекс) понова саградио.
37

Да ли је тада

могла бити заборављена „велика црква патријаршпје Жича“ ? Не треба уз то

сиетнутп с ума, да је снажно буђење народне свести у другој половпни 16. века,

које отпма маха мање више на свима пољпма, највећма допринело подизању

запустелих цркава и манасгпра, Хајдуцп; ускоци; покрет у Угарској; полет

Слика 14.

34 Гласник С. У. Д. 35. отр. 74. Упор, и Гласник 47. отр. 275.

35 Гласник С. У. Д. 23. стр. 2 47. прим. 2.

36 ЉгЛет стр. 24 4.; И. Руварац 0 пећским патријароима отр. VII. Упор. К Ји-

речек у Агсћгс Јаг пат&сће РћгШодгв 9. огр. 291,—297. И. Руварац А.гсћlу 10. отр. 43, 5 3,

и М. Вукићевић Знаменити Срби Муодомани. Издаље Српске Књишевне Задруге 103. књнга

отр. 37. 44. („Мехмед Соколовић”), где је наведена и оетала литература.

3’ ЈћИет стр. 244, 2 45. Види Љ. Стојановић Записи и натписи 111 бр. 5609,
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на пољу књпжевностп п науке у Далмацжјж; штазшарије у којпма се штампају

црквене књпге оведоцп су о снаж.ној пнпцпјатлвп потлаченпх Срба. ЗХногобројнп

заппсп сведоче. да сс у XVI п ХУП веку прплпчио жпво радпло у нагаим ма-

настпрпма.
38

Дрквс се на све стране лреправљају п покрпвају жпвоппсом. У

једноме путонпсу од 1572. годпне спомнње сс, да је тада по манаетпрпма бпо

доста велпкн број монаха. Једно страно пзасланство, које је еа Давпдом Унгна-

дом на челу путовало те годпне пз Беча у Царпград, одмарало ее 18. маја

у Параћпну. Тога дана су учпнпла подворењо посланпку трн срнска монаха

пз манастпра Раванпце, којп му беху донелп на дар печено ]агње, неколпко

главпца кпеела купуса п мешпну впна. Том еу прилпком овп монаси пржчалп,

како их по манастпрпма пма око трп стотине.
39 Ако бп овп подаци билн тачнп,

онда је братетва морало битп у доста великоме броју манастпра, пза којих,

по евој прилицп, нпје Жнча изоетајала.
40

Већ према овоме, што емо до сада казалп, не би нпкако бжла пскључена

могућност, да је Жпча у XVI веку бпла доиста реетаурпрана, да је у то доба

пмала братства п да је бпла угледан манастпр. Ну све ово најеклатантнпје

бп потврђпвао њен жпвоппс, којп је евојпм особпнама стнлскпм најблпжп жпво-

ппсу XVI века, а својом лепотом надмашује пстовремени и познпјн жпвоппс

33 Види Нова Искра 1906. октобра стр. 302. («ИконограФија манаотиреких цр-

кава у Србији®

39 ЕаЛ Јидовlо\сепsће АћаЈетгје 112, стр. 217.

40
Интересантно је веома пратити у народним песмама места, на којима се Жича

спомиње. У цикдуеу песама о Немањићима ми је не налазимо опоменуту, и ако се ту

на неким местима спомнње више манастира. У циклуоу пак песама о боју Косовсксш

она се спомиње на неколико места. У познатој песми Свети Саво (В. С. Караџић Српске

пародне песме, књ. II 1 895. стр. 95. и 96.1 опомињу се: Грачаница, Хиландар I«Ви-

линдар
в ), Студеница, Милешева ( ((

Мил.ешевка 1>), као п Дечани, Ђурђеви Ступови, Довоља

блнзу Црне Горе, Тројица надомак Таслиџе, Рача, Папраћа, Вазућа крај Криваје, Озрен

насред Босне, Гомел.а, Моштапица у Крајини. 0 Жнчи, дакле, нема ту спомепа. У песмп

Зидање РаШницо. (ЈћгЈет стр. 19 0. и 19 4.) епомињу се пак: Дечани, Патријаршија,

Девпч, Петрова црква испод Н. Пазара, Ђурђевп Ступови, Сопоћани, Тројица у Херце-

говини, црква ((
.Iаља“ у Староме Влаху, Павлица, Студеница, Жича више Карановца,

црква св. Петке у Призрену, Грачапица. Иарочито је ннтересантна у томе погледу песма

Милош у Латинима (ЈћгЈет стр. 202.) у којој се Милош хвали лепотом Сгуденице,

Ђурђевих Ступова, Хиландара, Жиче («код Мораве п код Пбра више Карановца”),

Оопоћапа, Папраће, Дечана, Раче, Троноше, Раванице. М. К. Драгутиновић (Изучавање

српске књижевности 1 904. стр. 110.) вели, да је о»е песме испевао већином потлачени

народ српски. Вило би веома аначајно, ако бп се могло доказати, да је последња песма

постала у 16. и.ш 17. веку. Онда би значило, да је Жпча у то доба била међу нај-

угледнијим мапастирима.
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оеталнх дркава у Србжјж. Њему није тешко наћж парадела у жжвопжсу ХУI

века на Атосу. Ако поједпне слике жз Жпже упоредпмо са слжкама жз тра-

пезарпје Лавре св. Атанаеија на Атосу (сдпкана 1536. год.) илж пз са-

борне цркве у Дохпаржу (слжкан 1568.). 41

жзненаджће нас њжхова Фра-

пантна слпчност. Ваља само упоредити св. Ннколу (сдика 10) плж фж-

гуре са драперијама, (слика 11) које падају у очп, па да се констатују

аналогпје ту ж тамо.
4 '

То је уметност, која бж хтела да оживи етаре траднције,

алп је немоћна да пх ехватж ж да жх прикаже у њжховој правој бојж. Она

несумњнво копжра старе обрасце, алж нпје у стању да поједпне Фжгуре схвати

као органску целпну, која је пнспириеана једним животом, већ све посматра

одвојено једно од другога п третпра га као целину за себе. Док се у ранжјој

уметностж сви деловп тела третжрају као саставнж деловж једнога органпзма,

овде ее евакп део тела третжра за себе ж веза између појединпх делова жз-

гледа еасвим елучајна. Тамо је на пр. врат природнп посреднпк пзмеђу главе

и трупа, овде изгледа као да је глава на њ на-

кнадно наеађена. Тамо еу прсти на ногама трети

рани као саставни деловп стопала, овде онж изгледају

накнадно прикаченп уз етопало. Све је стжлжзнрано

и то чинж најслабију етрану ове уметностж. (сди-

ка 12) Отуда се и коса не третпра као једноставна

маеа, нжти у драперпјама ж њпховжм наборима има

чега природнога. Чиете боје нису екоро нжкако прп-

мењене, већ доминира композицжја тонова појединих боја. Нарочито је карак-

теристично за ову уметност зелено сенчење мсса. Све ове особине стилске

у жпвопису Жжче упућују на живопис Атонских цркава из 16. века. Ово би

елужило као најјачи доказ, да је Жича у 16. веку била рестаурирава. Изгледа,

да је за ову обнову најподеснија била друга половина XVI века, можда баш

последња четврт иетога столећа. Зна се, да је и саборна црква у Хиландару

уто доба (између 1571. и 1582. год.) била жпвонисана.
13 Ако смо један

запис, угребан у знду олтара цркве у Жичи, тачно прочжтали, онда се сме

тврдити, да њен живоппе ни у коме случају не може бити из доба после 1602.

године. Запис је урезан у живоппсу јужно од источнога олтарскога прозора и

гласж: „Висархаш -1 р Т (< т.ј. „Висарион 7110 ( = 1602.)“. (слика 13) Ми смо

уз то на северноме зиду простора испод куле налазили записа, које нисмо могли де-

шифрирати, али који нас својим палеограФским оеобинама јако подсећају на

Слика 15.

41 Н. П. КондаковТ/ Памлтпики хриетјапскаро искусотва иа Авоик стр. 53.

4'2 ЈШет табд. IV, V, VI.

43 Јдтет стр. 53.
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запнсе нз последњпх дана 16. века (елппне онггаа у Ђг. Е. Когок Вlе Јп-

зсћгШеп аиз Јег Впкошпа \Уlеп 1908.). У жпвопису прпслона јужне капеле

налазп ее до сампх врата, која воде у јужну капелу из спољашњега нартекеа,

угребанједанзапнс, којпгласи; „1627. нрпеше(?) ДатиниградБ(?)....“. (слика 14)

А један запис на северноме зиду простора испод куле гла.еи: (слика 15)

На овоме зиду налазп се тако пето један пнтересантан заппе, у коме је оставно

трага патријарх Пајспје: „вв лкто Р. Д. 0. приходихв азв емкренп Пагсеп...“'‘ 4

(слика 16) Како су сви ови записп пз првпх десетпна 17. века, то бп се

могло закљупитн, да је жнвопис, у коме еу онн угребанп, нешто ранпјп од њпх.

И овп нас записи, дакле, упућују на то, да је жпвоппе дркве у Жичи, ве

роватно, пз друге половпне 16. века.
15

На оенову свега овога мп бпсмо смелп пзпћи еа тврдњом, да је Жича у

16. веку реетаурирана. Ми смо пма.тп прплпке детаљно пспптатп поједпне де-

Слика 16.

лове дркве у Жпчп, те смо у стању показатп, како је црква у доба поменуте

реетаурацпје пзгледала. Познато је, да су Турцп давалп допуштење за оправ-

љање пострадалпх цркава, алп се у дотпчнпм Ферманпма проппсивало, да при

обнављању црква не буде већа него што је пре била. Ако бп се деспло, да

буде увећана, онда је наређпвано, да се покварп.
46 Из тога можемо слутптп,

да се у плану евоме црква у Жпчи при овој рестаурацпјп прпдржавала.плана,

којп је пмала прп претходној рестаурацијп за владе Милутпнове. Он је бпо

44 Исте годипе бавпо се патрпјарх Пајслје у манастиру ВојиЗовпцп п Шншатовцу

Види Љ. Отојановић Записи и иатписи.

45
Калцжњацки (ћ. Лгоћlо (пг РllИоlодlе XIII стр. 73. 80.) мислп, да

су текотови листива па зидови.ма простора нспод куде доцпије саставд>ени. II Богишић

В. (Писанп законп па сдовенскоме југу Загреб 187'!! стр. 26.) додази до зак.вучка, да

су натпиои новијп, можда обновљеље старих. По падеографскпм знацпма писмена (на пр.

з,о,!з,%,е) ипо неким језичнпм оообпнама ми пмамо утисак да су они пз 16. века. По-

једине речп већ су одвојене једна од друге, штр до 16. века није бидо познато. Упор.

А. 11. Соболевскги Сдавлио-Русскал падеограФlл 1901. стр. 43 (СЛИКа 17.)

46
Видп Летоиис М. С. 169. стр. 39.
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онакав. какав смо раннје изнелп
41

е том разликом, што је с обе стране олтара

нмао по један. проетор за којж не можемо рећж, чему је бжо намењен.- (Тжме

жсправљамо нашу ранпју напомену, ,да су онж бжлп због гробова, што су се

ту налазжли). Како се по: жжвопжсу видж, да у олтару нпје бпло отвора, којп

С.шка

17.

Фрагменат
ил

сцене

Чегрдесет

Мученика
и,

аоавље
нп

оев.

зиду

иростора
исиод

нуле.

би комунжциралп еа овии просторима,' то се‘ може пзвестп закључак, да су онп

бплК сасвим одвојени од олтара и да са њим нжсу ништа заједничкога пмалп.

Тек је додније (вероватно у XVIII веку) пробијен отвор пзмеђу олтара и се-

вернога простора и тако се успостсlвида- веза између њпх. Прп последњој ре-

41
Види Старинар 19 00. II стр. 14 2. сл. 1.
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стаурацпјж оба су ова вростора сравњееа еа

зепљож, а отвор на северној странн олтара за-

зндан је.

Испитнвањем зазнданнх прозора у спо-

.вашњем нартексу дошлп смо до закључка, да

су прилпком рестаурацнје у 16. веку бплн за-

зиданп прозорп, којп су се налазплп западно

од еевернпх н јужнжх врата нартексовнх. Овп

прозори показују само један слој живоппса на

својпм етранама, а уз то се јасно познаје, да

је на узиданоме делу са унутрашње стране

почпвао жпвопнс -нз 16. века. И са елољашње

етране узпдани део бпо је превучен малтером,

којн је за тнм црвено обојен. Преко овога

малтера прп познпјој рестаурацпјп дошао је

другп слој малтера, којп је такође црвено обо-

јен. Доњп слој малтера пстовремен је, дакле,

са жпвоппсом рестаурпранпм у 16. веку. На

овоме доњем малтеру урезанп су многобројнп

записи, од којпх смо неке открнлп екпдањем

горњега елоја малтера, а којп су пстога ка-

рактера као н многобројнп записп урезанн на

зпдовнма проетора иепод куле. Док су тако

прозорп, који се налазе западно од северних

п јужнпх врата нартексовпх бпли у доба ре-

стаурацпје жнвоппса у 16. веку зазпданп, па

зазпданп део омалтернсан н покрпвен жпво-

ппсом, дотле еу прозорп на иеточној етранп од

поменутих врата стајалп и у ово време неза-

знданп. На њпховпм странама налазе ее две

малтерне коре једна пепод друге, а обе еу по-

крпвене орнаментпма жпвоппсанпм. Горња кора

малтера непрекпнуто се продужује по зпдовпма,

на којпма је жпвоипе пз 16. века. На њој ее

доле пспод прозора дају констатоватпквадратна

поља, која у пстој виеннн налазимо п код жп-

воппса 16. века у правој црквп. Горње шаре

С.шка
1

8.
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на странама прозора петовремене еу дакле са рестауриранжм живописом из

16. века. Јужна врата ноказују само оетатке шара жз доба рестаурнранога

живопжса 16. века. Првобжтно еу, вероватно, бжла обложена мрамором. У 16.

веку су пак, као што се впди, бпла незазждана. Исто су тако у 16. веку

бпла незазпдана и оба округла прозора, која ее налазе на западној странп

епољашшега нартекса. Онп еу тек доцнпје зазжданп. Мп емо уклањањем зазп-

Слика 1 9 а.

данога иатержјала моглп констатовати, да је њих затварала по једна осмо-

крака розета од мрамора, која је јако оштећена. У северноме су се прозору

очувала чак и оба живониса један пспод другога, а у јужноме су обе малтерне

коре сада отпало. Шаре еу покрпвале стране прозора само на унутрашњој

етранп. Споља је пак доња кора обојена црвено а горња жуто.

О.шка 19 6.

У доба реетаурације живописа у 16. веку билп су прозорп на ееверној

и јужној страии другога поља у цркви такође зазиданн, а тако псто се у то

доба у овоме делу цркве није палазио пикакав отвор за врата. Зазпдан је био

и прозор на соверној страни ееверие капело.

Даиас Је веома тешко утврдити, када је овако рестаурирана црква по-

пова поетрадала. Према раније споменутој забелешци ђакона Атапаеија друга
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запуетелост српскпх цркава и манастпра наступила је прп крају ХУП века.
48

Услед бегства Арееннја Чарнојевпћа Уахмуд-бег пећскп опустео је ,сву зем.ву“,

дркве је божје попалио: манастире опљачкао п коначно разорио; .кудс, жене

п деду поробио. Горе је.бпло него за време ЗЈурата н Бајазпта/
9

Манастпрп

п цркве „ппсане златом(?)“ запустеше, а на жртвеницама и светпм олтарпма,

где ее прпношаше бескрвна жртва, плођаху се дпвљп п нечпетп зверовп.
50

„За

време Арсенпја 1,“ велп се на једноме месту, „Мађарп узеше до Мораве српске

земље н тада ее преето српске архиеппскоппје пренесе у Пећ. Под Арсенпјем П

потпаде Србпја коначно под Туреку. Под Арсенпјем 111 премноштво народа

погубише и Татарп,“ свете моштп еажегоше, па п еамога светога Ареенија спа-

лшпе“.
51 Из овнх бележака, којима је више стало до реторскпх обрта него

до хпсторпеке пстдне, може се само впдети, да је прилпком одласка Арсенпја

Чарнојевнћа у Ауетро-Угареку много манастпра пострадало.

Другп заппсж епомпњу, да су 1688. годжне опустелп многи манастпри

н да су тада огњем сагореле четпрп лавре: Хопово, Мплешево, Рача п Ра-

ваннца. У овоме жесту многп монаеп „том.пете мача прхешеА
5

'

Годпне 1689.,

веле други записи, разорлже се Мплешево н Турђеви Ступовп, Сопоћанп п

Студеннца. Те године пострада п патрпјаршпска црква у Пећп. 53

Пада у очп,

да се у овнм запиепма међу великнм манаетпрпма нпгде не епомиње Жпча.

У једноме поменику од 1674. годпне, где су споменутп многобројнн манаетпрн

н цркве, о Жнчн чпсто демонстратпвно нема нп епомена.
54

Међу монаепма,

који су се у 17- н 18. веку обраћалп за мплоетпњу рускпм кнежевпма и ца-

ревпма, ннгде нема помена о монасима манаетира Жнче. 55

48 Сиоменик Ака.демије V.

49 Гласник С. У. Д. 35. стр. 76. Упор. Љ. Стојановић ор. сЛ I бр, 1907.

50
Саомвник Академије V.

51 Гласник С. У. Д. 35. отр. 78.

52 Љ. Стојановић Записи п Натпиоп I бр. 1 8 95.

33 Јђгсlет бр. 19 18. —19., 1967. Упоредп и На<l. Ј. А. I стр. 179-

54 Гласник С. У. Д. 44. стр. 29 I. 29 2.

55 Протојереј г. С. Димитријевић имао је доброт/ известити нао прпватним пиоио.м

да у руским архивама није за Жичу нашао никаких спомена. Упоредп иначе С. Дими-

тријевић Одноои пећоких патријараха оа Руоијом у 17. веку (Глас Академије 58. и 60).

На креденционалиту Ноанје 'Ваковића од 1090. год. за време Леополдд I потпп-

оани су: митропб.шт Београдокп, еппскоп Руднички, игуман Сопоћана, игуман Студенпце

(в. Летоиис М. С. 184. отр. 6.) Мп И. Руварац не спбмиње Жнчу (0 пећокпм патрп-

јароима отр. ЛМ1): „Од Макарија до Лроенија опомињу ое ве.шке орпске давре : Студеница,

и Мидешева, краљевски манастир Ђурђеви Ступови и Сопоћани, Грачанпца и Дечани и

Морача и.Раваннца п Фрушкогорокп манастирп, помињу се овчарски манастири п ку-

чаински и манастири у Мачвп, многп манастирп у Боони и у угарским земљама: у Ба-
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0 судбпнк Жнче у ХУП н XVIII столећу говоре донекле запнсп, који

се п дан данас налазе у обиљу загребанж на зпдовпма њено дркве. Тпх за-

пжса пма у највећем броју на зидовпма простора жспод куле (ТигшћаИо) ж у

олтару праве цркве.
56 Из њнх дознајемо, да ј,е 1633. год. у Жич-п бжо некп

Сжлвеетар Мплешевац (?); да Је год. 1638. дошао („прпде“):у њу монах Сте®ан;

да је 1644. био у њој некж Нпкола поп (?); да ,је у њу годжне 1653. до-

лазжо мжтрополжт (Бањскн т.ј. „Колаш“, Кратовски н Штппекп) Мпхапл. 57

Год. 1668. запнсао се у њој на два места хаџи Иеак Рачанпн, а год. 1679.

долазжо је у њу патријарх Арсенпјо. Из свпх ових запжса тешко бп се могао

пзвести какав поуздан закључак о стању манаетира у доба, нз кога су ови

заппеп. ПосетиОци нису никада преетајали урезивати своја жмена на зпдове

нату п у Бачкој и на десној етрани Дунаба.” Љ овога се внди, да ни М. Руварац није

био о Жџчп нашао помена све до под крај 17. века.

0 отању пропаганде рпмске црквв! у српоки.м земљама пнтересантна је једна ре-

дација од сЈгса 1680, год. код Тћетег-а Уеlега топптеп4а 81ауогпт тегlсllопаllит И

стр. 212. — 215. Ту се ве.ш, како у Србији пма мадо като.шка, како катодпчке цркве у

Србији стоје под архиепископом у Скопљу; како кодонпје Дубровчана у местима, гдо пх

има, знатно доприносе ширењу католичанотва(като.шчких цркава има у Београду, Прокупљу,

Новом Пазару и др.). Нарочито је вредна помена једна посданпца папе Бенедикта XIII

императору Карлу, принцу Евгенију Савојокоме п канцелару краљевине Угарске (од ја-

нуара 17 26. год.), у којој ое жали, да су иравославнп отели у Србији двадесет мана-

стира, који су били у рукама унијата. Тћетег ор. сll. стр. 257. 258. Колико је мсђу

Србима досељеним са Арсенијем Чарнојевићем била јака пропаганда римске цркве нај-

јасније показује околноот, што је чак и један епископ (Јефрем Бањанин) био прешао у

у унију (после се опет вратпо у крпло правослаљља п живео у Павлпци на Ибру око

17 10. год.) В. чланак Д. Руварца Владика Јегароки Јефрем Бањашш (Сраски Сион 1905).

Вредно би било проверити, колико оу у посланици пагге Бепедиктл XIII изнете око.шости

тачне и одредити њихов прави значај. Иото тако требало би утврдитп тачв!о, коју је

област српску, именујући Србпју, папа имао на уму. Веома је невероватно, да Се прп

томе данашња Србпја мпс.шла. Иознато је међу тим супарништво правоолавне и |шмс«е

цркве.д о.бластима Угароке, у ко.је се Срби беху досели.ш.

56
Види М. Валтровић Запири и натписи Старинар II св, 2. стр, 58.

—
61.

57
Упореди Љ. Стојановић ор. рН. I бр. 1 500 Коласија је идентична са Бsњом,

даиашњим Ћустендилом, средњевековним Велбуждом.. (Упор. Лгебек Оак сћгЈвШоће Еlе-

теп! пт. д. отр. 6 4).

У једноме запису од 1 683. год. спомиње се Михаил, владика смедеревски и жички

Љl(lет I бр. 1818. Љ. Стојановић (Српски Књижевни Гласник 1 902. год. број од 16.

пов. стр. 45 3.) мисди, да је Руднички округ веронатно био ■ у облаоти смедеревскога м'ит

трополита. Према овоме заппсу, изгдеда, да је могао бити и Чачапски. У запису је,днога

јеванђеља спомиље се пак Гаврил, владика ихилсци и жичкц (од 1661. год.) Сраски

Сион 1 904. стр. 66 4. 609. под бр. VII.
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цркава, те је с тога немогућно рећп, да ли је дрква у доба, када речени за-

ниси постадоше, бпла пуста или је жмала братства.

У записима, које смо прогалога лета еноља на зидовима енољагањега

нартекса открили, а у којима се говорп о лпчностима погребенпм око

цркве, ми смо често моглп запазитп, да се спомпње какав монах. Ако

би ово бпло тачно, значило бп, да јо Жича п у другој половинп 17. века

имала монаха, пошто тп записп несумњпво прппадају томе времену. Један

запис, који нам пзгледа датпран, глаепо би: „....престпе Богородпце пр^ставп
I

се рабв бжп ....а зовомв братв(?) р-1 п (?) лРгаА (слика 18) Ако смо овај

заппс тачно прочпталп, он датпра пз 1672. годпне. У другоме једноме заппсу

као да је дотпчна лпчност, што је, по свој прплпцп, ту око цркве била еа-

храњена, бпла монах(?), (слжка 19) те бп се онда могло закључптп, да је у

то доба бпло у Жпчп монаха. Разуме ее, да је све ово још непоуздано. Тек

када нашп еппграФпчарп буду проучплп ове заппсе, моћи ће ее некакав за-

кључак донетп. Ови заппеп угребанп су у доњеи малтеру црвено обојеноме. 11п

С.шка 20.

смо век споменулп, да спољашњп нартекс показује на зпдовпма споља две мал-

терне коре једну испод друге, обе црвено обојене. Иепод горњега малтера мп

емо ншчепркали ове заппсе угребане на доњем малтеру. Ми емо већ показалп,

да је доња малтерна кора пстовремена са жпвоппсом рестаурпранпм у 16. веку.

Како горња малтерна кора прппада реетаурацијп пз 18. —19. века, то је нај-

прпроднпје усвојити 17. век као доба, у коме су реченп записп постали. II

евојнм палеограФским особпнама овп заппсп највеlма упућују на остале да-

тнране записе из 17. века. Ну ако бн овп заппен допста говорилп за то,

да је у Жичн у 17. веку бпло монаха, мп лпак нпсмо у могућностп одре-

днтп, у какоме је стању бпла црква у то доба. Ако до пред крај 17.

века она нпје била још поетрадала, она је, по свој прплпцп, у то време

оетала пуета. У једноме заппсу пз прве половнне 18. века вели се, да

је црква већ одавна пуста. Кад узмеио у обзир, да су пред крај 17. века

пострадале многе цркве, а међу њима н неке, које ннсу бпле сувпше далеко

од Жнче (Студенпца), онда је лако иогућно, да је и Жпчу у то доба постпгла

пста судбпна.
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Отуда бисмо бнлп склони веровати, да еу Исаија, мптрополпт Арпљскп

(према заппсу у олтару био у Жичи 1721. год.), патрнјарх Арееннје IV (до-

лазио у Жичу 1728. год. и на зиду олтара угребао своје имс) п владика

Арнљскп Јоспф (заппсао се на уласку испод куле на јужноме знду 1729. год.),

по свој прплицн долазплп у мање впше запустелу дркву.
58 На реекрппту, који

је 1727. године поднет дару аустрискоме, потппсали су се и пгуманп мана-

стира Манаспје, Раваннце, Вптаоннце, Раковиде, Рукумије, капетан од Чачка

и од Сталаћа,°
а

а на сабору у Еарловцииа, од 1785. год, бпли су игумани

Јовања, Раванице, Горњака, Вптаонпце, Рукумпје, Тумана, Впнче, Раковпце,

и јеромонах манастпра Манасије.
60

Жнча се ту нпгде не спомпњо. Ну поме-

Слика 21.

нутп Јосиф, иитрополит арпљскн, заппсао је на зиду у олтару, да је он са

„братпјом" (не каже се којом) 1780, годпне начпнпо кров на црквп у Жичи,

која беше ве& од дуго година иуста.

в1

Тај нам запие посведочава, да је

црква дуго пре 1730. год. била запустела, а у исто време нам говорп о ре-

стаурацији из тога доба. Веома је вероватно, да је црква поеле ове оправке

радпла. Не може се само поуздано рећп, да лп је у њој бпло и братства, јер

је псто тако могућно, да је у цркви елужило и како евештено ллце мирскога

реда. Из једнога заппса у олтару впдп се,
62

да је год. 1782. у Жичи по-

стављен од владлке Јоакпма некп поп Вукашин Арсенијевић, а још године

58 Ради студије палеографских особина чисмена доносимо овде један датиран (од

1713. год.) запис и два недатирана. (слика 20., 21. И 22.)
50 Летоаис М. С. 12 5. стр. 127, 1 28.

60 Летоаис М. С. 165. стр. 23., 26., 29.

в1 М. ВалтровиИ у Старинару II ов. 2. стр. 61. бр. 18.

62 Л)1(1ет бр. 21.
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1775. у једноме заппсу, псппсаноме црном бојом на јужноме зпду простора

пспод куле, спомпње се као учнтељ некп поп Петар п некп Андреја Јова-

новпћ.
63

Можда је у манастпру тада бпло п школе.

За време првога устанка Жпча је сасвии пропевала. Кара-Ђорђе беше

обратпо пажњу пна њу, па у њој подиже ћелпје од четпрп епрата.
64

У Жичи

је тада бпло доста монаха, као што се вндп из једнога заппса, којн смо про-

нашли на плочп старе чееме у шумици блпзу Жиче. (сдика 23.) У њему су

пзређана пмена свпх духовника, што су бплн у Жнчи од 1805. до 1813. го-

дпне. Запис гласп: „Од 1805. до 1813. годпне овде су ум. Жпчи бплн

братта студен. редом архпм. Василхе и Мелен. пгум. 31арт1р1е. Iером. Мет. Ма-

ну!л. Самупл. Впкентпос. Гера. Папс. Моис. Онм. ДГошс. Сават. Еветр. Кlнпк.

Гавр. Макс. Макар. Спм. Деонт. н монас. Сппр. Импсапл. Тад. И ову воду

Слика 22.

поновшпе а 1855. поновпше е влад. ужичк. крушевачки Вlинк. Ношк. ж на-

стонт. Жпчк. Григор. “

Свакако је Жпча пграла важну улогу у оно бурно доба

првога устанка. Њенп су духовнпдп учествовалп и у бојевима са Турцпиа.
65

Ну када 1813. године Србпју задеен катастроФа п Жпча је веома пострадала

п за чптавпх педесет годпна остала је екоро сасвпм пуста. У жалосноме стању

затекао ју је Давидовић 1822. годпне
66

и Јоакпм Вујпћ 22. септембра 1826,
61

Обојида су Жпчу описади. Оба су описа веома пнтересантна.

Рестаурадија Жиче у 18. веку п у почетку 19. века поуздано ннје бпла

тако опсежна и темељна као што је то било
у 16. веку. Спољашњп нартекс

је у то доба добпо споља другу малтерну кору, која је бпла црвеном бојом

обојена, а том су прпликом зазнданп н осталп прозорп и врата на северноме

и јужноме знду спољашњега нартекеа. Тада еу зазпдана и оба округла прозора

63
ЉИет бр. 6.

61 М. Ђ. Милићевић Манастири у Србији (Гласник С. У. Д. 21.)

63
ЉИет.

66 Вндп Сербски Летоиис 13. (182 8. год )

61 Ј. Вујича Путешеотвије. Издање Српоке Књижевпе Задруге, 66. свеска (1901. г.) I

стр. 181.-190.
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на западној странп нартекса. У цркви су, мо!>у тнм, у то доба пробијена врата

ва северној и јужној страни другога поља, а између олтара и нобочнога му

севернога дозжданога простора отворен је пролаз.

Ј. Вујпћ је затекао сводове на дрквп скоро свугде пробијоне п иорушене,

да се кроз пукотине могло видети п само пебо. Он спомиње кубе са осам про-

зора, а за пует п порушен олтар вели, да се пз њега лево идо у проскоми-

дију као у једну капелу. Како је ова проскомидија етајала према олтару, нај-

боље нам сведочанство може датп црква у Арнљу. Вујжћ прп оппсу ове цркве

велп, да јој проскомидија према олтару стојп као у манастпру Жпчп.
68

Олтар

од цркве одваја преграда која има само једна врата на срединп. Вујић спо-

мпње п обе певнпце, као н обе побочне капеле („у којима су ге у стародревно

време људп причашчавалп“). Из капсла се улазп у ,препрату“ кроз једна

врата. Над једннма од овпх врата из „препрате“ изображенп су Исус Хрпстос

п Јован Ерстптељ (са натписом „Нрослтв крцете ш Iгоанна“). Вујпћ спо-

мпње и кулу са порушеним торњем и доноси

у препису обе лпстине на зпдовима испод куле.

Нпшта се друго око манастпра не видп, до

порушене ћелпје жалосна жзгледа и једна црк-

впца поевећена св. Петру п Павлу. У овој црк-

впци свештеницн пз околних села држе о праз-

нпцима п недељама богоелужење.
69

Внатно је опширнијп оппс Давждовпћев.
Он вели даје црква зидана од камена, између

кога се виде два-три до четирп реда „печена

ћерпича“. Сва је била црвеном бојом исппсана п

сликама светнтеља украшена. У цркву се улази

на врата, што стоје с десне стране. Над вратима је пзображен лик Хрпстов

у допојасној елпци, држећи у руци отворену књпгу са натписом: „азв Iесмв

сввћтв нтд.“ Давпдовић разликује олтар и прву и другу „препрату.“ У ол-

тару је престо епископа са пет етепена, впше кога се налазж један оштећен

салпк и један прозор. Ућево ж десно су клупе за свештенике са два степена

од камена и цигаља. У олтару су допојаене слпко; св. Тарасија, св. Јакова

брата Господња, Прокла, Фоке, св. НпкиФора, Методпја, ТроФана, св. Диони-

спја, Јоиља и један избрисан лпк. На лево се пз олтара кроз врата „на

С.шка 2 3

1,8
ЉГгlет I стр. 212.

09 У Летоаису 11. од год. 1827. у чланку „Назначеше манастира у Сербш” вели

ое, да је „царскш" манастир Н<ича у нахији пожешкој и под мирским свештеником.

Ова нахпја стајала је под шабачким митрополитом. Стр. 4.
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входб“ иде у проекомидију. Олтар пма четири прозора: један пзнад преетола,

другп пспод св. Диониспја, трећп наспрам овога п четвртп пзнад проскомпдпје.

Певнице имају шест прозора. У првој су препрати десно врата, а лево ирозор

иостављен белим мрамором. Из друге се препрате пде у побопне капеле, од

којих свака пма по три прозора а по двоја врата (Једна воде у цркву, друга

у препрату). У овој је препратп „гробнпца унука СтеФанова“ лево до врата

с плочом без натппса, ну само са пзрезанпм крстом. Трећа ,препрата“ пма

троја врата: десно, лево п пспод куле, као и два прозора ниже куле. Бубе

на црквн има осам прозора. За тпм описује слпке, које се п данас налазе у

простору нспод куле. Спроћу п дуж велпке цркве на лево стоје зпдпне сру-

шенпх ћелнја, прављенпх на петпри спрата под Кара-Ђорђем. Опроћу куле

стоје зпдине, за које кажу да еу бплп краљевп двори. 0 леве етране куле

стоје округле зиднне, слипно садашњпм кулама (Једнн мисле да је то бунар,

а другп заточилпште), сад све засуто камењем. Унаоколо, веле, да еу бпли

у четвороугао, а пспред врата двора стоји сада заровен бунар четрдееет

п осам стопа дубок. Уз оппс је приложена п слпка Жпче.

Жпчу спомиње п Лирх,’° којп је кроз Србпју путовао 1829. год. Ну он

у своме оппеу меша црквицу апостола Петра и Павла са велпком црквом у

Жпчп. Тако он каже, да је црква посвећена апостолпма Петру п Павлу, чија

се попрсја у камену урезана могу јога видети на вратпма цркве. Иначе не

износп никакпх података о црквп, већ се позпва на оппе Давндовпћев у Срп-

скоме Петопису.

Врло нејасну слпку о Жпчи пружа Ами Буе у своме сппсу о Европској

Турекој, а у одељку о Србпји (впдп немачко пздање етр. 572.—578.). Он ту,

пстнна, даје доста опшпран оппс плана саме цркве, алп јо овај оппе тако

неодређен п непоуздап, да је веома тешко наћп со у њему.

Као што смо споменулп, Жпча је за чптавпх педесет годпна стајала у

рушевпнама. Тек године 1856. настао је владпка ужичко-крушевачки Јанп-

ћпје Нешковпћ, да ее Жпча рестаурпше. Данашња је Жпча плод ове пре-

правке. Спомен о овој рестаурацнјп еачуван је у каменој плочп, која је узп-

дапа у тпмпанону царскпх (западнпх) врата праве цркве. Тело владпке Ја-

нпћија, којп је много жртава поднео око подпзања Жпче, почпва данас у јужној

капелп цркве.

Против ове рестаурацпје уложпо је протеет М. Мплојевпћ.' 1 Он вели, да

је Жпча негда имала дванаест једнакпх кубота, која су означавала дванаест

,0 Ото Д. Пирх Путовање кроз Србију, у преводу Пг. Л. Мијушковића.

11 Сион I (1874. г.) стр. 154 —159.
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апостола. Имааа је седмора врата, од којик су чотвора затворена, а троја за-

зидана. Кула је сада впсока саио 11 хвата, а бнла је некада 25 хвата. У

њу се смештала царска породжца о крунисању. Из куле се ишло кроз двоја

врата п два одвојеиа ходнпка, па се преко целе препрате и мушке цркве ула-

знло у главну цркву прп крунисању. Деснпм пролазом ишао је краљ а левпм

краљпца, па су се састајалп пред дверима. Иза певница а до олтара била је

са страна још по једна црквнца са кубетом, а пза ових бпле су спрам олтара

још две црквице проскомнджја п ђаконпкон, такође с кубетом. Из проскоми

дпје се покрај олтарске леве црквпце пшло у леву певнпцу (сада је то за-

творено п вазждано).
72

* *

Хпеторпја манастира Ж.ппе обухвата, дакле, од прплике пет периода. Прва

бп се перпода могла рачунатп од њена оснивања у првој половини XIII века

па до страдања њена од најезде куманске у последњим десетинама истога

столећа. Друга би пернода обухватила време од њена обновљења под архие-

ппекопима Јевстатијем 11, Оавом 111, Никодимом и Данилом II па све до прве

запуетелостп српскжх цркава и манастира по коначноме паду Србије под туреку

власт. Трећа бп пернода обухватила рестаурацију у ХУI веку, а четврта об-

новљење Жпче у ХУШ п у почетку XIX века. Ова бп периода трајала до

1818. године. Пета, уједно ж последња, периода почиње рестаурацијом цркве

1856. год. па траје до наших дана. Размак нзмеђу прве и друге перподе нпје

велпки, док је између друге и треће, по свој прилжци, знатно дужи. Не може

се одредитп размак између треће п четврте периоде, јер није познато, кад је

пострадала црква рестаурирана у ХУI веку. Интервала између четврте и пете

периоде обухвата доба од 1818. до 1856. године.

Осем нешто детаљнијих оппса Ј. Вујића и Д. Давидовића, који посетпше

Жичу у трећој десетинп прошлога столећа, мж нсмамо никаких других помона

сачуванпх, на основу којих би могли судпти о основноме распореду цркве

у Жичи, о њеној архитектурп, о њену живопису и вајарству. Ми, истина,

имамо забележено, да је св. Сава бпо довоо зидаре ж веште каменоресце из

грчке земље, као и то да су и жжвописци били дошли са Савом из Дарн-

града, иу не каже со нпгде, да лж су зидови били обложенп мраморои. Исто

смо тако мало обавештени и о обновљењу Жиче за владе Милутинове. Сва-

како би погрошно било мислжтж, да је у то доба црква у Жичи пз темеља понова

72 Уз овај Фантаотичан опио Милојевићвв пптиуио приотаје, по својој вредности,

напомена Уредникова:
(
,И доиота ко иоле уме ценити опај готски штил, који је искљу-

чива. црта. скоро свију наших старих манастира » (отр. 15 8.)

старинар 11
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подпгнута. То би, пре свега, морало бнтп запжсано пето онако, као што је

забележено, да је Милутин етару цркву манастпра Хпландара до темеља ра-

зорно, па нову сазпдао.
73

Црква уз то нпје стајала дуго времена пуста, те да

бп п само време допрпнело њену уништењу.
74

0 обновп жпвопнса у ово

већ смо говорпли. Рестаурацпја у ХУI веку бпла је, као што ее впди, веома

опсежна. У погледу архптектуре п живоппеа она је бпла прнлагођена укусу

тога доба, а за вајара ту, поуздано, нпје бпло много посла. Преправке у ХУШ

п у XIX нису бпле тако велпке. Оппс Жнче од Ј. Вујнћа п Д. Давпдовпћа

даје нам донекле слнку о нзгледу тадашње цркве. Ну п њпховп оппен нису

за све довољнп. Отуда смо скоро пекључпво упућени на саму цркву, која стојп

пред нама као нема Сфпнгв п чека да са њених зндова одгоненемо мучну

загонетку о првобптноме пзгледу њену.

Бг Влад, Р, Петкови!,

Напомена. Моде се читаоди, да на отр. 125. 11. ред одозго исправе једну сду-

чајну погрешку: мислида се Ливадпја у Фокиди а не код Спарте.

За тим ваља псправити:

На стр, 132. 18. ред одозго треба да стоји Огодина” место „године” ;

на стр. 13 3. у пооледњем реду крупнога текста треба после дманаотира” да дође

тачка а не запета.

Писме I свугдс је погрешно одштампано као Ј.

На
отр. 130. у 30. наиомени ваља додати: стр. 15.

Записи оу репродуковани са свима олучајним знацима, који су нађенп на лпцу меота.

ДаничиИ Животи крал.ева п архиепископа отр. 132.

14 Веома је зиачајна околноот, што се из једнога меота у Даничић Жпвот ов, Саве

18П0, стр. 98. видп, да је Жича у доба, кад је Теодосије ппоао биограФију Савпну,

биза онако украшена, како је била и првобитно ; п
Вб же н%кок прпшБдвшоу

емоу сб самодрБжцемБ СБГледати зиждуштихБ архlепископlм, и т. д. впди напомену 2.
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