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ВЕРА ПАВЛОВИК

У крас рукописа насталих на Косову 
и Метохији (1450-1600. год.)

УВОД

П ериод  под турском окупацијом -  историја, књижевност, сликарство, 
архитектура, уметничко стваралаштво тог доба у целини -  у општим прегле- 
дима и историјама обично je последње, најкраће поглавље с општом, иначе 
неоспорном, оценом да остварења тог времена заостају за претходним Бре
менима и да je то период поступног опадања и замирања уметничких актив
ности. Кад je у питању минијатура, најкомплетнији и чини ми се једини пре- 
глед минијатуре у српским рукописима турског периода остаје књига проф. 
С. Радојчића, Старе српске минијашуре, изашла 1950; новија књига J. Мак- 
симовића, Српске средњовековне минијашуре (у чији избор су ушли неки од 
рукописа о којима je овде реч), замшшъена je тако да обухвата период до 
пада деспотовине.1 После С. Радојчића, више се научника бавило овим пери
одом: М. Шакота, 3. Јанц, М. Харисијадис, П. Момировић, Д. Медаковић, С. 
Петковић, К. Мано-Зиси, усмеравајући се на по један проблем, рукопис, пи- 
сара, или радионицу. Украс у рукописима о којима he даље бити речи, сем 
неких изузетака као Зборник Владислава Граматика,2 Диоптра,3 Лонгинових 
рукописа,4 није посебно обраћиван.

Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијашуре, Београд 1983.
~ Б. Даничић, Рукоиис Владислава Грамагиика иисан 1469. у: Старине ЈАЗУ 1, 1869, 1-43. 

С. Радојчић, Старе српске минщапсуре, 48. В. Мошин, Нирилски рукописи, Минијатура у Jyïo- 
славији, Каталог са изложбе, Музеј за умјетност и обрт, Загреб 1964, (102). Изложба српске 
писане речи, Каталог -  Народна библиотека Србије, Београд 1973, (212). Ј. Максимовић, Српске 
средњовековне минијатуре, 133-134. А. Дурова, Хиляда Години на бъМарската ръкописна кни
га, София 1981, 58.

з _ _ _
М. Харисијадис, Раскогини визангиијски сшил у орнаменгиици јужнословенских рукописа 

из XIV  и X V  века, Моравска школа и њено доба. Научни скуп у Ресави 1968. Београд 1972, 
211-237.

М. Шакота, ПрилоГ познавању иконописца Лонгина у: Саопштења Републичког завода 
за заштиту споменика културе Србије 1956, 156-166.
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ВЕРА ПАВЛОВНЕ

Чини ми се да су рукописи овог периода који потичу са Косова досад 
више пажње привлачили с историјске тачке и кодиколошке стране (записи,5 
језик и садржај,6 во дени знаци7) него с уметничке стране. Основну литера
туру при проучавању рукописа свакако чине каталози збирки у којима се 
чувају рукописи, пошто je највећи део рукописа данас у манастирским збир- 
кама Пећи и Дечана; то су каталози Вуксана, Рукописи манастира ПеНке 
патријаршије и Рукописи Цетињског манастира (у Зборнику за историју Ју- 
жне Србије и суседних области) из 1936. г., и Мошина, Рукописи ПеНке üa
wpujapwuje, (у Старине Косова и Метохије, 4-5) из 1968, и М. Шакоте, Ин- 
вентар рукописних књта дечанске библиотеке (у Саопгитењима Републич- 
кош завода за заштиту споменика, 1956), и да не набрајам даље,8 док je 
књига проф. Д. Богдановића, Инвентар ћирилских рукописа, 9 која пружа 
преглед свих сачуваних рукописа на тлу СФР Југославије и литературу о 
њима, такорећи основни приручник.

О типу византијског орнамента, терминима и хронологији добар осло- 
нац je чланак Алисон Франц.10 Обимну грађу из грчких, сиријских, копт
ских, словенских рукописа доноси албум В. Стасова.11 Иначе проблем руко-

5 _ _
М. Лалевић, Средььовековна српска преиисивачка средищша на Косову и Мегиохщи 

(1389-1690), у: Рад XIV конгреса Савеза фолклориста Југославије у Призрену 1967. Д. Богдано- 
вић, Записи и натписи (XIII-XIX век), изабрао и превео, у књизи: Задужбине Косова, Призрен 
-Београд 1987.

6 М. Шакота, Акатист првомученику Стефану од иконописца Лонгина, Старине Косова 
и Метохије 2-3, Приштина 1963, 205-218. А. Младеновић, Љ. Штављанин-Борђевић, Дијак Си
мон писар српских богослужбених књта у dpyïoj половыми XVI века, у: Археографски прилози 
IV. Београд 1982, 101-147. Г. Данчев, Владислав Граматик, книжовник и списател, София 1969.

7 4 _
М. Гроздановић-Пајић, Р. Станковић, Дагиирање и водени знаци српских Нирилских ру

кописных књиш ПеНке патријаршије, Археографски прилози 13, Београд , 7-251.
ЯД. Вуксан, Рукописи манастира ПеНке патријаргиије, Зборник за историју јужне Србије 

и суседних области (ЗИЈС) 1, Скошъе 1936, 133-189. Д. Вуксан, Рукописи ЦетињскоГ манасти
ра, ЗИЈС 1, 190-221 М. Шакота, Инвентар рукописних књиха Дечанске библиотеке, Саопштења 
Републичког завода за заштиту споменика културе Србије 1, Београд 1956, 199-211. В. Мошин, 
Еирилски рукописи ЦетињскоГ манастира, Љетопис ЈАЗУ 61, Загреб 1954, обј. 1956, 280-284. 
В. Мошин, Рукописи манастира Грачанице, Старине Косова и Метохије 1 (СКМ), Приштина 
1961, 17-84. В. Мошин, Рукописи ПеНке патријарилије, СКМ 4-5, (1968-1971, обј. 1971.) 5-136. Д. 
Богдановић, Каталог Нирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978. Љ. Штавља- 
нин-Борђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис Нирилских рукописа Народне библи
отеке Србије, Београд 1986. В. Боровић, Рукописи Универзитетске библиотеке у Бео'граду, 
Споменик САНУ 87, Београд 1939, 93-104. В. Мошин, Иирилски рукописи Југославенске акаде- 
мије, I опис, Загреб 1955, П Репродукције Загреб 1952.; П. Момировић, Збирка српскословенских 
рукописа Музеја Срема у Сремској Митровици, Грађа за проучавање споменика културе Boi- 
водине 10, Нови Сад 1981, 238-245.

9 Д. Богдановић, Инвентар Нирилских рукописа у Јухославији (XI-XVII века), Београд 1982.
10J A. Frantz, Byzantine illuminated ornament, A study in chronology, y: The Art Bulletin, XVI, 1934.
11 В. В. Стасовъ, Славянский и восточний орнаментъ по рукописямъ древнею у новою 

времени, С. Петерсбургъ, I 1884, П-Ш 1887.

*
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YKPAC РУКОПИСА НАСТ АЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
*

писног орнамента први су отворили руски научници старије генерације: Бу- 
слајев, Шчепкин, Њекрасов.12 Руски истраживачи следеће генерације: Т. Б. 
Ухова, М. В. Шепкина, Л. М. Костјухина, Протасева... наставили су тим пу
тем, али се углавном баве руским рукописима с краћим претходним уводом 
где се помињу и српски рукописи. Први се украсом српских рукописа 
XV-XVI века више позабавио В. Мошин,13 у свом чланку Орнаментика не- 
овизантијског и балканское стыла из 1956, доста се ослањајући на руску 
школу. Од наших паучника тиме се поред Мошина највише бавио С. Радој- 
чић,14 пре света на примеру хиландарских рукописа и посебно проблемом 
тератолошких мотива. М. Харисијадис,15 у чланку Раскогини византијски 
стыл у јужнословенским рукописима XIV и X V  века, како и наслов каже, 
бави се најлепшим примерцима из доба цара Душана и бугарског цара Јова- 
на Александра. Скоро истовремено, тим питањем се, обухватајући и руске 
рукописе, бави и Вздноров.16 Ј. Проловић,17 иако се у свом чланку о хилан- 
дарским рукописима XIII-XIV века бави ранијим периодом, доноси и осврт 
на целокупну литературу о стиловима и типу орнамената уопште. Књига А. 
Пурове,18 посвећена бугарским рукописима, доноси шири преглед литерату
ре и богато je илустрована.

Овај рад се ограничава на рукописе настале на Косову и Метохији у 
периоду 1450-1600. Основни цшь рада je да, колико je могуће, допуни слику 
о преписивачкој активности на Косову у периоду 1450-1600. Да ли су уоп
ште преписИване књиге, које, кад и где? Да ли се може говорили о постоја- 
њу скрипторија, где су се они налазили, каква je била та активност по оби- 
му, и најважније: какав je украс тих књига. Први корак je био критеријум по 
којем се врши одбир књига које улазе у оквир нашег проблема -  кььиге пи- 
сане (тачније преписиване) на Косову и Метохији у означеном периоду. По
датак о томе нам даје запис писара или већ већ извршена атрибуција, припи-

Ф. И. Буслаев, Исторические очерки ио русскому орнаменту в рукописях, Петроград, 
1917. В. Н. Щепкин, Учебник русской палеографии, Петроград 1918.

B. Мошин, Орнаментика неовизантијског и „балканское" стила, у: Годишњак Балкано- 
лошког института, књига I, Сарајево 1956, 289-351.

14 . _  _
C. Радојчић, Уметнички сиоменици манастира Хиландара, у: Зборник радова САН, књ, 

XLIV Византолошког института, књ. 3, 1955. С. Радојчић, Српска минијатура XIII века, Глас 
САН CCXXXTV, Одељење друштвених наука, књ.7, Београд 1959. С. Радојчић, Наслоена стра
на Хиландарског тестоднева из 1263. I. у: Хиландарски зборник 2, Београд 1971.

15 М. Харисијадис, Раскогини византијски сшил у орнаментици јужнословенских рукописа 
XIV и X V  века, у: Моравска школа и њено доба, Београд 1972, 211-227.

16 Г. И. Вздноров, Неовизантийский орнамент южнославянских и русских рукописных 
книгах до начала X V  века, у: Византийский временик 34(1973), 214-243.

Ј. Проловић, Српски рукописи у Бечу и манастир Хиландар, у: Хиландарски зборник 6,
Београд 1986, 163-260.

18 А. Џурова, Хиляда годины на 6ъл1арската ръкописна книга, София 1981.
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сујући рукопис писару који делује на том терену. У случају да нема довољно 
података који би сигурно уврстили рукопис у нашу трупу, а има довољно 
индиција да се ипак овде уврсти и не сме се потпуно одбацити ни заобићи, 
то je и назначено (морам овде да напоменем да je из периода о којем je реч, 
сачуван велики број рукописа, али се за мали проценат од њих може са си- 
гурношћу утврдити где je настао). При томе, узети су у обзир само рукопи
си српске редакције сачувани у збиркама на територји бивше СФРЈ.19 Руко
писи у страним збиркама и других редакција узети су само као паралеле. 
При опису рукописа наведене су основне карактеристике, при чему je при- 
марни интерес илуминација, без улажења у палеографске анализе и анализу 
језика и садржаја.

СКРАБЕНИЦЕ Y ТЕКСТУ
Васиљев -  Љ. Васиљев, Каталог изложбе копија орнаментике српских средњовеков- 

них Нириличних рукописа XIII-XVI века, Београд 1980.
JA3Y -  В. Мошин, Иирилски рукописи ЈуХославенске академије, репродукције, Загреб 

1952.
Коп. -  В. Мошин, Иирилски рукописи ПовјесноГ музеја Хрватске и Копитареве 

збирке, Београд 1971.
Максимовић -  Ј. Максимовичу Српске средњовековие миниј ату ре, Београд 1983.
Мошин -  В. Мошин, Онаментика неовизантијског и „балканской’ сшила, Годи- 

шььак Балканолошког института, Сарајево 1956.
Пећ -  В. Бурић, С. Бирковић, В. Кораћ, ПеНка патријаргиија, Београд 1990.
Пљевља -  С. Петковић, Манастир света Тројица код Пљеваља, Београд 1974.
ПМХ -  В. Мошин, Иирилски рукописи ПовјесноГ музеја Хрватске и Копитареве 

збирке, Београд 1971.
Радојчић -  С. Радојчић, Старе српске минщатуре, Београд 1950.
Сент Андреја -  Н. Синдик, М. Гроздановић-Пајић, К. Мано-Зиси, Опис рукописа и 

старих штампаиих књига српске православие епархије будимске у Сент Андре- 
ји , Београд-Нови Сад 1991.

Стасов -  В. В. Стасовъ, Славянский и восточный орнаментъ по рукописямъ древне
го и новою времени, С. Петерсбургъ 1884.

19 Рад je настао као наставак дипломског рада: Минијатуре у XV и XVI веку (у српским 
рукописима 1450-1600. г.) рађеног код проф. Гордане Бабић. Дипломски рад се бавио истим 
питањима, али на широј територији и дајући једну општију слику врста рукописа, теригоријал- 
не и хронолошке распрострањености и без увида у све оригинале рукописа. Овај чланак само 
продубљује слику о једном сегменту, једној територији, Косову и Метохији, на основу увида у 
оригинале рукописа. Захвалност дугујем особљу Археографског одељења Народне библиотеке 
у Београду уз чију љубазност сам углавном имала прилике да видим књиге или микрофилмове, 
а оно што нисам успела да видим није у њиховој документацией. Захвалност дугујем и Алексан- 
дри Нитић без чије помоћи не бих могла да урадим цртеже.
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* YKPAC РУКОПИСА НАСТАЛИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сгуденица -  J. Проловић, Сгиуденичко чеворојеванћеље, у: Сгиудеиица и византијска 
умешност око 1200, Београд 1988.

Хил. -  Д. Богдановић, Каталог Нирилских рукописа манастира Хиланд ар а, II, па
леографски албум, Београд 1978.

A. Frantz -  Byzantine illuminated ornament, у: The Art Bulletin XVI, 1934.
Дурова -  А. Дурова, Хиляда loduuu на българската ръкойисна книга, София 1981.

ОПИС РУКОПИСА

Рукописи су сврстани према географском пореклу, а у оквиру исте 
трупе према хронолошком редоследу. Број испод сигнатуре je инвентарски 
број у Инееншару Нирилских рукописа Д. Богдановића.

ДЕЧАНИ

Дечани 64 Триод посни,1 средина XV века 
: 1700
Папир2: 1 + 398 листа, 275 х 210 мм. I и II свешчица до листа 17 су преповезиване 

и листови лешьени на нову подлогу. Лист 8. убачен касније.
Текст: полуустав, 210 х150 мм, 26 редова, црно мастило, иницијали и истакнути 

делови мрко. Лист 47. ситнији рукопис, друга рука?
Повез: дрво пресвучено кожом, утиснут орнамент.
Записи: лист 8. запис из 1847. год. о покриваььу цркве оловом. Лист 396’. и 397. 

дугачак запис писара Григорија'’, помиње се јеромонах Атанасије, преписано са из
вода кастамонитских, : ј)

и имел ti tira книга R moHdtTHpH Д^чгах р$кою 
гр%шнаго ГригорЛа ičportu>Nd)cd и до нога догп* tira 
книга иди до монагтира иди до кога дк>8ко чтогцин и 
nptnntSroijičH подшнагт đptćHia громонаха и Bath 
Бога да подшит штци tBčTiH.
Htimta и  tin триод (б извода KatTamoHHTbtKH^h.
Украс: нема заставица, али има пуно занимљивих украса у маргинама. Лист 8, 

четворолист (издужени листови) у 4 угла као темена квадрата тачке, уписан лист 
уыутра. Боје смеђа и плава скоро индиго. Лист 9, врло сличан мотив, димензије 35 х 
26 мм. Лист 128, исти мотив. Лист 139% сличан мотив, четворолист само нетто сло
жении (као расцветай цвет из птичје перспективе), боје црна и смеђа. Сличан мотив 
на листу 288. Лист 18’, 34’ и 77, и 113’ крај текста као да се слива у пехар који држи 
рука (таб. IV, 11). Лист 80’. Пехар, чији je стубић састављен од чланака, на врху 
последњи има уцртан људски лик. Као да стубић чини чланковита гусеница (таб. IV, 
12). Лист 98, пехар у дну стране, који на споју стубића и зделе има велико око. Лист
8. Иницијал В: елементи људског лика очи и нос унутар горње петље слова. Лист 68
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и 36Г. Сличан иницијал. Лист 103, исто, још јасније нацртан људски лик, горе има 
круну, a доња петља слова има уцртану полупалмету. Иницијал Р с елементима људ- 
ског лика (таб. VI, 19). Исто, слово 0, лист 236’ (таб. IV, 13), и иницијал М лист 246’. 
Доста иницијала с лиснатим завијуцима, пример Р на листу 148 и С на листу 143’. 
Иницијал В, лист 154’. Двострука трака гради петље слова правећи четворолисте, 
маььи горе већи доле, сразмерно облику слова.4 Лист 72’. На маргини рибица. Лист 
77’. У маргини леви угао: као положен цвет с оком и бодљом (таб. VI, 20). Облик 
(нејасно да ли je животињски или бшьни) који асоцира на животиње морског план
ктона. Лист 128, орнамент у маргини (таб. IV, 14).

Место: Храм три светитеља, Васиља Великог, Григорија Богослова и Јована 
Златоустог, пустиња више Дечана, писање настављено у Дечанима.

1
М. Теодоровић-Шакота, Инвенгиар рукописных књит Денанске библиотеке, 203.
М. Гроздановић-Пајић из Археографског одељења Народне библиотеке je била љубазна 

да ми потврди да je рукопис из 1440-50. Водени знаци: 1. три брда без круга, 2. три брда у крсту 
са кругом, 3. маказе, 4. лађа са заставом.

Наводи га Љ. Стојановић, Стари српски записи...Ъро] 9395. Записи и натписи ХШ-Х1Х 
век, Задужбине Косова, Призрен-Београд 1987, 305 с напоменом да je рукопис изгубљен.

4 Пример истог типа у Cod. slav. 45 слика -  J. Проловић, Српски рукописи XIII и XIV  века 
у Бену, у: Хиландарски зборник 6, табла ХХП, лист 16Г.

Дечани 126 Чиновник архијерејски,5 XV век
: 2185

Папир: 157 листа, 285 х 200 мм, 21 свешчица, са листа 104 исечен иницијал.
Текст: 12 редова на страни, крупан устав. Од 74. листа по 8 редова на страни.
Повез: кожни, једва видљив орнамент, црвоточан, запрљан.
Записи: л. 151’: Мојсеј јеромонах Дечанац 1764. Запис писара6 л. 158’. Испод 

каснији запис другом руком. Трећи запис, вероватно руком писара, књигу je отку
пила Марта.

Украс: само једна заставица, лист 13, велика правоугаона заставица, преплет 
гради шест поља у која су уписани крупни цветови -  налик на крин. Заставица je у 
цртежу, није бојена, цртеж je доста груб. Иницијали нису посебно украшени, при
мер Б на листу 15’, 3 реда висок, дебелим потезом, стабло слова украшено једном 
тачкицом, а у доњем делу испод слова стилизован пупољак.

Место: оквирно уврштен.

5 М. Теодоровић-Шакота, Инвентар рукописных књига Денанске библиотеке, Саопштења 
Републичког завода за заштиту споменика културе СР Србије 1(1956), 208-209. М. Шакота, Де- 
чанска ризница, Београд-Приштина, 1984, 52.

6 М. Теодоровић-Шакота, Инвентар рукописных књта Денанске библиотеке, 208-9, наво
ди име писара Мојсија, као и Д. Богдановић, у Инвентару, број 2183. После пажљивог читања 
записа нисам наишла на име писара, нити другде у рукопису (рукопис je тренутно био на рес- 
таурацији тако да сам гледала микрофилм, али сам захваљујући љубазности библиотекара Ар
хеографског одељења успела да прелистам рукопис и у оригиналу).
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Дечани 14 Четворојеванђеље,7 1494. год. 
: 1923

Папир: II+ 320 листова, 305 х 215 мм.
Текст: устав, 21 ред на страни, црно, црвено мастило, има и плавог мастила.
Повез: метални оков с представом Распећа и симбола Јеванђелиста.
Записи: лист 298’: Тома; на листу 315 запис писара Никандра, који каже да je 

писао 1494. г, по заповести старца Ефтимија, у пустињи Белаји у Богородичином 
храму.8 б)

Ш  СТЫИ Й e Sk BHIH СкПИ Cd t i  Bk

З Б  в плотины kéaaé в дото$ np-fecTič ще
ДНИ Н̂ ЧВСТИВЫИХ ИСЖАИАТМ в цсрство Ц£А 
рог кою да ного гр’кшиаго никакда писа и 
и Бл^шемк старца tY&iMï à  Б8 NdutfmS 
слава вь в t  к и атин:

л*тк
вь

Багазита
повмЪт+мк

Лист 320: каснији запис из 1565. г. о откупу ливаде. Помињу се: Раич од Кру- 
шева, старац Нестор, Сава јеромонах од Дечана, поп Григорије, старац Атанасије, 
старац Макарије, кир Зивко...

Украс: рукопис има 11 заставила преплетног типа и иницијале. Неке заставице 
су остале у цртежу, нису бојене. Лист 3: 7 кругова у преплету, крајеви у облику 
цветних завршетака, с горње стране на средини цвет. Лист 5: преплетна заставила, 9 
кругова у комбинации са цик-цак линијом која гради ромбове, чија су темена у цен
тру кругова. Није бојена. Иницијал X, киноваром, стабло слова украшено са двема 
тачкама, а испод развијена гранчица од лишћа и пупољака, која овде с низом танких 
концентричних линија асоцира на паукову мрежу. Лист 9: велика заставила, три 
прстена у низу у комбинации са преплетом укрштеним по дијагонали. Сва четири 
краја се завршавају у облику гранчица са стилизованим лишћем и цветом. Изнад 
заставице на средини je флорални мотив с крстом на врху. Трострука трака у пре
плету. Врло чест тип заставице. Испод je иницијал К, сложени преплет. Лист 84: 
уска заставила у облику траке, низ од 8 кругова у преплету, с плетеницом која иде 
кроз центар кругова. Крајеви у облику стилизованих гранчица. Лист 85: уска плете- 
ница и иницијал Е с „великим репом” у облику стилизоване гранчице. Лист 87: по- 
четак Јеванђеља по Марку, велика заставила. Четири велика прстена с преплетом 
унутра дијагонално и хоризонтално кроз центар круга. Трака je двострука, није бо- 
јена, само су сва 4 завршетка, стилизоване гранчице, бојени. Велики иницијал 3 од 
траке плетенице. Лист 139’: једноставна плетеница, у кругу бојена. Сама трака није 
бојена. Лист 141’: преплетна заставила, комбинација осмица и ромбова, бојено. Ини
циал има доњи део развијен у читаву паукову мрежу. Лист 144: почетак Јеванђеља 
по Луки: преплет гради 8 поља у која су уписани крупни цветови, крин. Није бојено. 
И десно и лево завршеци се развијају у читаву гранчицу-стабљику паралелно са зас- 
тавицом. Иницијал П: вертикални делови у облику траке, са чвором на средини, по- 
пречни део слова с биљном стилизацијом. Лист 237: троструки преплет гради 8 (по 
4 у два реда) неправилних поља (облик између ромба и срцоликог): нема оквира. 
Није бојена. Y центру поља, трака има као изданке. Доњи завршеци граде бочно

7



ВЕРА ПАВЛ ОВИК. *

стабљику, која je чист преплет и врло далеко од неке стилизације биљних облика. 
Велики иницијал В (9 редова текста) грађен од траке није бојен (таб. IX). Лист 302: 
четворострука плетеница бојена. Пажљиво изведен цртеж, чисти јасни потези.

Место: испосница Белаја више Дечана.9

7
М. Теодоровић-Шакота, Инвентар рукописных кььта Дечанске библиотеке, 199. М. Ша- 

кота, Дечанска ризница, 53. На располагању ми je био микрофилм, не и оригинал.
ü

Запис наводи Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Сремски Карловци 1923, 
(фототипско издање 1986, Београд) юьига IV, број 6187.

9 В. Петковић, Преыед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 
18-19. О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју ПеНке патријаришје до 1683, Београд 
1984, 90.

Дечани 97 Златоуст посни,10 1503. и трећа четвртина XV века 
: 426

Папир: 406 листова, 293 х 210 мм.
Тексте устав, црно и црвено мастило, 135 х 210 мм текст, 27 редова на страни, 

уредан текст.
Повез: дрво пресвучено кожом, угаснут орнамент.
Записи: лист 406’, име писара Никандар и година11 1503. в)

CddBd CRpUJHTčdNOM К0Г8 В EÉCKONdSNUM В CRdKH dMHH

БЬ d i î T d  3 d l  CIlHtd t i  t l d  KHHTd. nw td  НИ .HA Kd
Ay

Лист Г: запис о рату 1690, „и дођоше Немци до Штипа”, по повратку Турака 
Гашли паша опустео манастир, смрт игумана (Дечанског) Захарија, кота je наследие 
јеромонах Данило. Лист 399: запис из 1620, село Дечани изгоре. Лист 399’: Рувим 
бег, црногорски владика Данило, август 1838.

У крас: само једна заставица преплетног типа (димензије 145 х 50 мм) на листу 
6: 6 прстенова у ланцу, трака преплета унугар прстенова прави дијагонале и цен- 
тралну хоризонталну плетеницу. Нема оквира, нити бочних гранчица. Цртеж кино- 
варом, није бојен. Кругови су правилни, као да су рађеии шестаром, нема грешака 
ако се прати трака преплета (таб. IV, 9). Иницијал П, киноваром, стабло пуно боје- 
но, с нетто тачкица на средини стабла, у доњем делу развијена стилизована гранчи
ца. Лист 54’: иницијал В, киноваром, стабло украшено тачком и кукицама, доњи 
трбух слова испуњен je полупалметом, иза слова je стилизована гранчица дужа од 
самог слова. Лист 350: иницијал Г (гама) на стаблу само две тачкине, задебљања, али 
je испод иницијала његов „реп”, као паукова мрежа, скоро већи од самог слова (таб. 
IV, 10).

Место: околина Дечана, можда испосница Белаја?

10 М. Теодоровић-Шакота, Нав. дело, 206. Изложба српске писане речи. Каталог, На
родна библиотека СР Србије, Београд 6. април 1973, под бројем 218. 3. Јанц. Кожин повези српске 
ћирилске књиГе од XII до X IX  века, Београд 1974, 71, 73; М. Шакота, Дечанска ризница, 53 с.

11 Запис наводи Љ. Стојановић, Стари српски записи... књига IV, број 6197, као и каснији 
запис из 1690, бр. 7179-7180.
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САН Y 4 Четворојеванђеље,12 средина XVI века 
: 2113

Папир: 265 листова, 280 х 188 мм по Богд., 145 х 285 мм, белешке. Двострука 
пагинација мастилом, горњи десни угао, и најновија оловком приликом рестаураци- 
је, доле у средини.

Текст: полуустав 23 реда, 130 х 235 мм, текст мрка слова, наслови црвени, у 
наставку рукописа слова су нетто крупнија, две руке, друга 1. лист, и од листа 254 
до краја.13

Записи: лист 205’ празна страна,14 на средини je запис писара Лонгина, истом 
црвеном као у тексту али je рукопис другачији: ж)

XVпотони кр<гг ислужи^дю и тн ’к
гр^шнаго писдЈдд доггиид
Лист 264’ у дну запис истим рукописом као и потпис Лонгина: з)

ген: Р : ^дстг
Лист 266’, каснији запис.
Украс: рукопис има 5 заставица. Архитектонска заставила, као степенаст пилон 

грађен од квадрата (углови квадрата тачкасто, странице квадрата двострука плетени- 
ца) који уоквирује текст на листу 26 (садржај Јеванђеља по Матеју). Димензије 140 
X 130 мм. Y скици, није бојена, мастило мрко, скоро црно. Лист 28: почетак Јеванђе- 
ља по Матеју: преплетна заставица, пет прстенова у ланцу у комбинации с препле- 
том који иде кроз централну осу и дијагонално кроз кругове. Доста добро изведено, 
кругови руком цртани, али правилни, без грешке. Боје: окер, црвено, плаво,15 зелено 
и бело. Димензије 140 х 55 мм. Испод je наслов црвеним, висок 25 мм. Иницијал К, 
којим почиње текст, висок 65 мм, црвено (киновар), тип пуном линијом, с тачкицама 
на стаблу и крајевима слова са серифима. Испод слова стилизована гранчица са цве
том. Лист 93: почетак Јеванђеља по Марку: велика квадратна заставица, тип испу- 
њен преплетом са централном симетријом, као у књигама Владислава Граматика. 
Димензије 120 х 120 мм, али овде неуредно изведена и још немарније обојена. Боје: 
зелена, тамно наранцаста, плава (доста отворена). Y десној маргини цвет, више ком- 
бинације преплета, који je стилизован у облику биљних мотива. Испод, наслов на- 
ранцастом висок 20 мм. Иницијал 3: преплет висок 55 мм, боје зелена и наранцаста. 
Овде су већ истакнути делови текста писани наранцастом, а не црвеном бојом. Пред- 
говор Јеванђеља по Луки не почиње на новој страни, како je уобичајено. Лист 136: 
почетак Јеванђеља по Луки, заставица није на почетку стране, преплетног je типа 
без оквира, преплет гради 6 поља неправилног облика, кроз централну осу иде пре
плет, а дуж горње и доње стране преплет прави таласе. Димензије 130 х 60 мм. Боје: 
зелено, окер, црно, бело. Неуредно и непажљиво бојено. Заставица лежи мало укосо 
у односу на текст. Наслов je наранџаст. Иницијал П (врло висок, 6 редова или 60 
мм), боје: окер и наранцасто. Лист 160 и 185: у десној маргини лоренски крст на 
постољу висок 50 мм. Лист 210’: предговор Јовановом јеванђељу, наслов су само уве- 
ћана слова из текста, ништа није украшавано. Лист 213: почетак Јовановог јеванђе- 
ља, заставица16 преплетног типа, три круга у ланцу, у центру кругова преплет гради
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ВЕРА ПАВЛ ОВИК
*

Соломонов чвор, слично и на врху заставице уобичајени цвет у центру има Соломо
нов чвор. Крајеви преплета на три угла се развијају у уобичајене биљне гранчице. 
Немарно изведено, заставица стоји укосо у односу на текст, боје црвена, зелена, и 
вероватно некад плава, црна и бела. Иницијал В 4 ре да висок, боја црвена, украшен 
тачкицом и кукицама на стаблу и малим стилизованим лишћем и пупољцима иза 
стабла (убудуће тип са завијуцима). Горњи део слова у центру има тачку као око.

Место:11 Дечани, можда и Пећ.

in  ̂ _ _
 ̂Л>. Стојановић, Каталог рукописа и старых штампаних књта, Збирка Српске кра-

љевске академије, Београд 1901, 7.1 чМ. Теодоровић-ИЈакота, Прилог проунавању иконописца Лонгина, 159, фуснота 10.
14 Репродукован у: М. Шакота, Прилог познавању иконописца Лонгина, 159. Наводи га Б. 

Даничић, Записи из неколико рукописа, Рад ЈАЗУ, књига I, Загреб 1867. 176 (репринт у: Сит- 
нији списи Буре Данинића, Ш Опис ћирилских рукописа и издања текстова, предио Б. Три- 
фуновић, Београд, 1975). Запис наводи и ЈБ. Стојановић, Стари српски записи... број 4248. 
Ретко се писари овог периода потписују у средини текста и то овако уочљиво на посебном 
празном листу, јаким густим мастилом. И сам рукопис je занимљив, није исти као у тексту, 
слова су стилизована као латинично слово S.

15 Плава боја лошег квалитета само у овој заставици се одржала.
16 Репродукован у М. Шакота, Прилог познавању иконописца Лонгина, 160.1 *7У маргини на листу 107 помиње се Пећ, што би могло да се подудари са осликавањем 

припрате у Пећи 1565. године, у којем je, сматра се, учествовао и Лонгин.

Дечани 109 Поменик манастира Дечана,18 1595. год.
: 1122

Пайир: 151 лист, 435 х 285 мм,
Текст: устав, 200 х 330 мм, 24 реда на страни, црвена и златна и љубичаста боја 

за истицање.
Записи: лист 150’: запис19 писара даскала Димитрија: писано 1595. у врсме па

триарха Јована, бригом проигумана Виктора, игумана обитељи дечанске, кир Ата- 
насије јеромонах у месту Јањеву: и)

CHd СТ А И в ж т в н а л  ПрОСКЮЛШДМ с КП НС а С i  RK т к

лрг при np’fctocBčipčNNom ndTpïdprfe пекскотк k y $
Ïu3d тро8ди u  ц) ам ъ  nponrSrtUNK кvp Юкторк при

Т 0 ^ Ж Д £  WBHTÉdH 4 č 4 d N H  К v p  đ £ d H d t i l O

tfpoomoNdxS вк BorwcndCNom гашгвъ
р8К0Ю КУр ДиЛ1ИТр*а ДЬСВДЛД

Каснији записи о посети патријарха Пајсија Дечанима 1635. год. као и о посети ми
трополита Арсенија Пећког 1669. год.

Украс: богато украшен, има позлату, сликане заставице. Лист 1: велика ква
дратна заставица типа Владислава Граматика. Димензије 170 х 178 мм. Позадина je 
златна, врежа унутар заставице je централно симетрична. Упрошћено шематски: на 
златној позадини плава врежа je по дијагоналним осама, а црвена по хоризонталним
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и вертикалним осама. Централни медаљон je остао празан и у њему се потписао ми- 
нијатуриста Ананија ђакон. Оквир заставице: унутар плавог рама садржи двоструку 
плетеницу (жуто и зелено) на белој позадини. На горњој ивици квадрата су флорал- 
ни орнамента, два цвета на крајевима и у средини кружни орнамент. Испод застави
це je велики наслов златним словима, 4 цм висок. Лист 5, флорална заставица, сли- 
кана. Димензије правоугаоника 174 х 28 мм. Унутар правоугаоника je плава лозица 
са црвеним пупољцима на златној позадини. Оквир je жутозелен. Изнад правоугао
ника на ивицама и у средини су крупни цветови високи скоро 4 цм. Боје су жуто и 
зелено (таб. III, 8). Лист 13, уска флорална заставица уоквирена правоугаоником, 
(174 X 24 мм), а у њеном оквиру лозица (тамнозелена) прави кругове са цветовима. 
Позадина je златна. Лозица има доста дебео потез. Изнад заставице на крајевима си- 
метрично и на средини крупни цветови високи 3 цм (таб. III, 7). Лист 39 и 69, у врху 
уска заставица: танка таласаста црвена линија, у дољама таласа црни троуглови. Ли
ни] а се завршава стилизацијом гранчице. Лист 77, уска заставица: плава лозица на 
златној позадини. Врло слична заставици на листу 5, боје су исте, само лист лозице 
није тролист већ више издужен, као брииьан. Лист 125, уска заставица, једноставна 
плетеница, жуто-зелена на златној позадини, плетеница има 3 изданка, 2 листа и 1 
четворолист. Оквир je плаво-бео.

Место: Јањево, Дечани.

-1 о
М. Теодоровић-Шакота, Инвентар рукописных књига Дечанске библиотеке, 207. Из- 

ложба српске писане речи, под бројем 248; М. Шакота, Дечанска ризница, 57.
19 Наводи га Л>. Стојановић, Стари српски записи, ... број 6455, као и касније записе 6971, 

6759. Зашто je поменик Дечана писан у Јањеву?

Дечани 138 Акатисник,20 око 1596-8, с деловима из XV и XVII в. (1628)
: 3

Лапир: 93 листа, 210 х 155 мм. Листови 28-41 из XV века.
Текст: полуустав, 29 редова на страни, доста празних листова: лист 2’ je празан, 

на њему разни записи, празни листови: 10, 4Г, 58’, 59. Део из XV века je 14 листова 
канона Часном Претечи. Највећи део je из XVI века. Листови 77-86, Акатист св. Сте
фану, три пута започиње. Рукопис неуједначен, почиње крупно, па у другој полови- 
ни стране уситни. У тексту има преправки, маргине су уске, лешъени су парчићи 
хартије с исправкама, као да je текст писан „у перо” или je у питању врло неуредан 
писар. Ни редови нису сасвим равни.

Записи: лист 8, у десној мартини запис из ? године молитва, слично страна 10’. 
На листу 19’, запис писара Лонгина: г)

см*р*кнь азь логунь изЗграцљ прима ставив
поч*да вьсакотВ код икюс др^гаго с*гш ic^Ba
акадиста на подов?* кцы акафиста вв л ! .
3 P S  на кшо а£ гмцса
Лист 42, у левом горњем углу, компликован орнамент личи на стилизован мо- 

нограм.
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Украс: само једна заставица: лист 14% уска заставица -  правоугаоник испуњен 
таласастим орнаментом. Изнад правоугаоника на средини je велики цвет, подсећа на 
сасанидску палмету, док се горњи крајеви правоугаоника завршавају у облику полу- 
палмете. У цртежу, није бојено, доста вешто и складно. Необичан мотив. Иницијали 
Мали, високи два реда, скоро сасвим у оквиру блока текста.

Место: почето у Милешеви, настављено вероватно у Дечанима.

90 М. Теодоровић-Шакота, Инвентар рукописных књта Денанске библиотека, 210; М. 
Теодоровић-Шакота, Прилог проучавању иконописца Лотина, Саопштења 1 (1956), 156-166; М. 
Теодоровић-Шакота, Акатист првомученику Стефану од иконописца Лотина, Старине Ко
сова и Мегохије 2-3 (1963) 05-218; Изложба српске писане речи, под бројем 249; Б. Трифу- 
новић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1992, 16-17; М. Шакота, 
Дечанска ризница, 57; М. Шакота, ЗоГраф Лотин, сликар и књижевник XVI века, у: Стара 
књижевност, Београд 1972, 540-548; О Лонгину сликару постоји обимна литература. Вида: С. 
Петковић, Зидно сликарство на подручју ПеНке патријаршије 1557-1614, Нови Сад 1965, 118— 
137; Као иконописцу: Г. Бабић, М. Хацидакис, Иконе БалканскоГ полуострва и Грчких острва 
(2), у: Иконе, Београд 1983, 306-8.

На располагању ми je био микрофилм.

ПЕН

Пећ 101 Диоптра,21 1440-50. год.
: 217

Папир: 185 листова, 280 х 200 мм, лист 162’ празан. На последнем листу 185 
текст у врху стране je залешъен.

Текст: 280 х 200 мм, полуустав, 28 редова.
Повез: даска у кожи, угаснут орнамент. Предње корице: оквир с дијагоналама 

и ромбом у средини. Задње: коса решетка с медаљонима, палметама и розетама у 
ромбовима.

Записи: на листу 185 запис, помиње се патријарх Герасим,22 није рука писара. к)

[ïpï патриар*оу п̂ скюлВ* и вьснпк
срьклилп» и кльгарешь и западнить странами й 
сев’Ьр'нимь и прочить сир4* и
огчитедю ввс*мь нами Kïipb Гкрасимог л '"Зазь см*р*шй
Лист 33’ у левој мартини потпис писара Радича23. 1) Рад: чь потони м  гр̂ шнага 
Л ист  14Г у маргини: м) Pa«éjB0 

На листу 18Г у тексту: н)
ют соца д*овнааго и м ш  мь калинника. 
жит1* огво могф8 вь страна* смо-кнскын*.
Украс: На листу 1 и 3 сликане заставице, са полутоновима. Иницијали у мар

гини високи по 5 редова. Тип пуном линијом цртан са тачкицом и кукицама на ста-
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блу, без репа. Лист 1, флорална заставица, иравоугаоник, унутар којег je лозица са 
детелином. Основа je зелена, лозица je црвена и светлозелена, оквир љубичаста и 
бела. Уз бочке стране правоугаоника, лозица. Лист 3, велика заставица флоралног 
типа,24 висина једна четвртина стране. У оквиру правоугаоника из вазе на средини 
полази лозица која се увија, крајеви се завршавају у облику цвета. Изнад горње иви- 
це правоугаоника су сучељене две птице. Боје су тамнозелена, ружичаста, црвена, 
поза дина правоугаоника није обојена. Дуж целе леве маргине je слична лозица са 
пупољцима, у десној маргини се лозица спушта до наслова. Боје су ружичаста, пла
ва, црвена. Наслов испод и ииицијал К (висок 5 редова, без неких украса) сликани 
су златом. Вешто и складно сликано. Лист 105% иницијали Е, А златом. Лист 106, 
инииијали: К, Р, Б, Е, В, злато и црвена.

Место: оквирно уврштен.

01Д. Вуксан, Рукописи маиастира Пећке патријаршије, ЗИЈС 1 (1936), бр. 95; А. Василић 
-  М. Щакота, Каталог ризнице манастира ПеНке патријаршије, Приштина 1957, 88; В. Мо- 
шин, Рукописи Пећке патријарцшје, Старине Косова и Метохије 4-5 (1968-71, обј. 1971) H 114; 
Изложба српске писане речи, под бројем 202; М, Харисијадис датује рукопис на основу орна
мента у прву половину XV века у: Раскошни византијски стил у орнаментици јужнословен- 
ских рукописа из XIII и X IV  века, Моравска школа и њено доба, Научни скуп у Ресави 1968, 
Београд 1971, 224; најновије датирање -  М. Гроздановић-Пајић, Р. Станковић, Датирање и во- 
дени знаци хартије српских ћирилских рукописних књша Пећке патријаршије, Археографски 
прилози 13 (1991), Београд, 55 -  смешта рукопис у пету деценију XV века. Водени знак: три 
брда са крстом у кругу идентично САНУ 283 из друге четвртине XV века врло слично Пећ 33 
и Дечани 29.

22 Наводе га: Вуксан, Рукописи манастира Пећке патријаршије, 177; ЈЂ. Стојановић, 
Стари српски записи, бр. 6418; патријарх Герасим са титулом патријарх Срба и Бугара се 
помиње у другој половини XVI века, 1574-86.; Б. Слијепчевић, Историја српске православие 
иркве, 1-Ш, Београд 1991, I књ. 218-219. Ако je рукопис из 1440-50, запис je онда настао бар 25 
година касније! Што значи да рукопис уопште није морао настати на Косову. По садржају, 
рукопис je могао настати за образованог поручиоца са двора деспота Стефана или за неког из 
високог црквеног клера.

23 Навод га: М. Харисијадис, Раскошни византијски стил, 224; исто име Радич се помиње 
као писар триода за деспота Стефана 1408. године у Љ. Стојановић, Стари српски записи, бр. 
213.

24 Заставице овог типа неки аутори сврставали су у неовизантијски стил. О старој терми- 
нологији и литератури види у: Ј. Максимовић, Српске средњовековне мшшјатуре, Београд 1983, 
50-51, напомена 44. Репродукција у боји 52; Ј. Проловић, Српски рукописи XIII и XIV века у 
Вечу, 237, напомена 233.

Пећ 95 Житије Григорија Омиритског25, 1561. год.
: 239

Папир: 215 х 150 мм, 203 листа.
Текст: 95 х 150 мм, 22 реда на страни, полуустав. Текст црно, истакнути делови 

црвено и зелено.
Повез: концентричан оквир са средишњим правоугаоником. Књига je раскупу-

сана.
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ВЕРА ПАВЛ ОВИН
*

Записи: лист 1: књига звана Ерван, архиепископ српски Мојсеј, патријарх свих 
Срба и Бутара: њ)

Old книга ловила брван арх̂ пискоше срькскы*
/Иогс*и тидостпо кож1£ю патриарх** Bdtčm 
О^кьдкт и Бдгарц>Л1ь и прочить.

Л ист 210: књига Ерван, велике цркве патријаршије пећке, патријарх кир Мојсије. 
Л ист  202: запис писара, презвитер Пава, исписан 1561. Сулејман овладао градом 
Илок, Фрушком тором, Сремом. Добре жеље архиепископу београдеком кир Јакову.
°)

О кп нс а се книга cia <3> китча вь д*Ьто Л и Ца
О ( vписа tie пр^лвитГ Пава

Лист 126: Мојсије јеромонах Дечанац...
У крас: Лист 1: заставица преплетног типа (мрежа ромбова). Преплет гради 

шест поља неправилног облика (по 3 у 2 реда, облик најближи ромбу.) У десној 
маргини паралелно са заставицом усправна гранчица са цветом на врху. Укупне ди- 
мензије 87 х 67 мм. Боје: црвена, зелена, црна, и бела (таб. II, 4, XIII). Велики наслов 
2 реда висок и 4 реда испод црвеном. Иницијал В уписан у квадрат, тип преузет из 
штампаних књига. Димензије 36 х 45 мм. Боје црвена, зелена, црна и бела (таб. V, 
15). Идентичан иницијал у Октоиху Бурђа Црнојевића, штампаном 1494. на Цети- 
њу.27 Лист 193: иницијал С уписан у квадрат. Боје црвена, зелена, бела (таб. V, 17). 
Странице квадрата су мало косе. Исти тип у цетињском Октоиху и у штампаном 
грачаничком Октоиху из 1539. год. Остали иницијали у тексту пуном линијом са 
завијуцима.

Место: Пећка патријаршија.

25 - — _Д. Вуксан, Рукописи манасшира Пећке иашријаршије, 101; В. Мошин, Рукописи Пећке 
патријаршије, бр. 101.

Д. Богдановић, Инвентар Нирилских рукойиса, бр. 239, не наводи писара.
77 Репродукција у: Д. Медаковић, Графика српских штампаних књта XV-XVII века, 

Београд, 1958, табла Ш.

Цетиње 37 Триод посни29, 1568. год.
: 1707

Папир: 350 листова, 310 х 210 мм. Два дела: I из 1568, II око 1668.
Текст: полуустав, недостаје 15 листова30, иницијали и наслови цинобером.
Записи: лист 350: запис писара јерођакона пећке велике цркве Саватија каже да 

je рукопис писан 1568. год. у Пећи по заповести патријарха Макарија и да je прило
жен манастиру Пиви. Даље каже да je манастиру Пиви приложио и еванђеље и 
апостол и псалтир подгорички, и минеј за месец април.31 Каснији записи из 1662.

Украс: рукопис има само једну заставицу на почетку. Лист 1: преплетна заста
вица, трака гради 7 поља неправилног облика, као крупна плетеница, нека поља су
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* YKPAC РУКОПИСА НАСТАЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

испуњена тачкицама. Боје: црвена, плава и окер, зелена, тамноцрвена. У маргинама 
бројне рибице. Иницијали цинобером са завијуцима, уски и високи.

Место: Пећка патријаршија.

9QД. Вуксан, Рукописи Цетињскоха манастира, Зборник за историју Јужне Србије и су- 
седних области 1(1936), 204-205; В. Мошин, Rupилски рукописи Цетињскох манастира, Љето- 
пис Југославенске академије 61 (1954, обј, 1956) 282; П. Момировић, Љ. Васильев, Еириличке 
рукописне књихе Цетињскох манастира XIV-XVJII века, Цетиње 1991, 147-150, (опис број 37) 
ил. 97-100. Нисам имала прилике да видим рукопис нити микрофилм.

ЯПТачан попис колико листова недостаје по свешчицама, у: П. Момировић, ЗЪ. Васшъев, 
Еириличке рукописне књиге ЦетињскоГ манастира, 147.Я1Наводи га Л>. Стојановић, Стари српски записи, бр. 6341. Као и касније записе из 1662. 
године, број 6929-6931.

Пећ 70 Псалтир32, 1574. год.
: 1236

Папир: 277 х 203 мм, 114 листова, рукопис je конзервиран.
Текст: полуустав, 20 редова на страни, текст 140 х 220 мм, текст црно, иницијал 

црвено. Недостаје почетак.
Повез: нов.
Запис: писар Павле каже да je рукопис писан 1574. г. по заповести архиепис

копа кир Антонија и приложен великој цркви архиепископије пећке33: п)

ПовЪдешгт пр’кюсв^феи’идго пдтр|дрхд срьвскдго и 
прочих кир Яидоиид, дзь сдгкр*ш Пдудь исписахь
СЫ Ч̂ адтирЬ CBÉTÉH И В̂ ДИЦ̂ И ЦРКВИ ДрХ1*ПИСК0П1И
шкскы* и придожихь fro, и да нt вогд^ть иикить 
фтьем ’дш о ют в£дикц цркви: дд несть вдагосдовеио 
нк прокдето, и дд м# когдеть отмдститедь вдддикд и
СВЁТИТСДЬ Христовь ОДВД, dpt̂ HIÉ, И Ю1Ы, ИЖ£
npt дрьждше прЪстодь сь вь д-кто (ЗП) в 
тдигд . и . днь.
Украс: само иницијали у блоку текста високи 4-5 редова, уски, немају много 

украса. У другом делу књиге иницијали имају више украса. Тип пуном црвеном ли- 
нијом са завијуцима, пример В на листу 43, и X на листу 91 (таб. VII, 31 и 33).

Место: Пећка патријаршија

Я9Д. Вуксан, Рукописи манастира ПеНке патријаргиије, 74; В. Мошин, Рукописи ПеНке 
патријаргиије, опис бр. 36.

33 У: Љ. Стојановић, Стари српски записи, бр. 6373. Део на којем je запис вероватно je 
био оштећен, тако да се после конзервације не вида година.
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ВЕРА ПАВЛОВИП *

Пећ 51 Минеј празнични34, 1576. год.
: 790

Пайир: 212 листова, 315 х 215 мм, рукопис конзервиран.
Текст: полуустав, 25 редова, 130 х 220 мм. Текст црном, иницијали црвеном 

бојом.
Повез: рестауриран.
Записи: лист 21 Г, запис писара еклисијарха велике цркве кир Дионисија, писао 

у Пећи по заповести патријарха кир Герасима . Лист 135: каснији запис из времена 
Јована архиепископа.

Украс: једини украс иницијали, крупни, нема их много, укупно 3-4. Тип пуном 
црвеном бојом, са тачкицама на стаблу, и стилизованом гранчицом као „реп” (тип са 
завијуцима). Пример: лист 73’, иницијал П висок укупно 7 редова и CD на листу 74 
(габ. VII, 32) висок 6 редова.

Место: Пећка патријаршија.

Д. Вуксан, Рукописи манасшира Пећке патријаршије, бр. 35; В. Мошин, Рукописи ПеН- 
ке патријаршије, опис бр. 50.

У: Љ. Стојановић, Стари српски записи, бр. 6378.

ГРАЧАНИЦА

Грачаница 9 Минеј за октобар36, 1535. год.
: 755

Папир: 138 листа, 315 х 210 мм.
Текст: нема почетна, 25 редова.
Запис: лист са записом je у Софији. Запис: књигу je откупио митрополит ново-

о 'г
брдски Никанор и приложио цркви Грачаници, липљанској митрополији, септем- 
бар 1536.

Украс: нема украса сем неколико иницијала (тип са завијуцима).
Место: водени знаци38 датују хартију у године 1524-1526. Већ 1536. je у Грача

ници, тако да се може оквирно приписати околини манастира Грачанице.

36 В. Мошин, Рукописи манастира Грачанице, СКМ 1 (1961), 32-33; На располагању сам 
имала микрофилм.

37 Наводи: Л>. Стојановић, Стари српски записи, бр. 480. Скоро исти текст записа из 1543. 
године, запис бр. 6259. О митрополиту Никанору као ктитору вида: Р. Љубинковић, Две ïpa- 
чаничке иконе са портретима митрополита Никанора и митрополита Виктора, у: Ста- 
ринар, Нова серија књ. V-VI, 1954-55, Београд 1956, 129-139.

38 Водене знаке доноси В. Мошин, Рукописи манастира Грачанице, 32-33 с.

16



Пећ 19 Зборник39, око 1535-7. год,
: 300

Папир: 361 лист, 315 х 210 мм.
Текст: 25-26 редова на страни, текст 140 х 225 мм, текст мрк, истакнути делови 

црвено. Друга половина књиге нема выше лепих иницијала и текст je мање уредан.
Запас: лист 353' митрополит грачанички Никанор40 својом руком исписао део и 

исправио цео рукопис, не каже кад: р).

G ia книга титропол1тл Никанора грАд’чАнс??го. что ю
есТЬ НСПИСАЛЬ ПОЛОВИНА CArttS СВОею £8К0Ю А Др8ГГО ИНИ
ПИСЦИ ДОПИСАНА И Cdrttb своею р$кою ПОСЛ̂ ДОВА и исп̂ ави
Alpe и что госта неиспрАвлеино а вы B̂ ATie и чедА
чьтВфтеи испрАвлга т̂е лш-к же х$даго и стеренАго
последовАШАго простите а не кльнете dipe и погашено
есть а Вас Богь да простить, титрополит Њклнор.
Повез: даска у кожи. Предња корица, оквир ромб и дијагонале с палметама у 

пољима; задња корица, коса решетка.
Украс: само црвени иницијали са завијуцима. Примери: А лист 2Г, М лист 38’, 

С лист 78’, Р лист 96’, Е лист 116’, 137’ (таб. VII, 28 и 29).
Место: манастир Грачаница.

* YKPAC РУКОПИСА НАСТАЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

' J Q  _  ___ ___

Д. Вуксан, Рукоииси манасшира ПеНке пашријаршије, број 24. В. Мошин, Рукописи 
ПеНке патријаршије, опис број 23. Изложба српске писане речи, под бројем 225. Датирање 
извршено на основу водених знакова у М. Гроздановић-Пајић, Р. Станковић, Датирање и во- 
дени знаци хартије ... Археографски прилози 13(1991), 21-22, сужава време настанка рукописа 
у 1535-7 год. Неки од наведених водених знакова се срећу и у другим рукописима (воловска 
глава са крстом и змијом), слични знак у: Букурешт БРА 221 из 1531, Грачаница 7 и 9 из 1531-35, 
и Сент Андреја, Епарх. библиотека Стони Београд 2 из 1537. и теразије равних тасова у кругу 
са кружићем, звездом и контрамарком J-Т сличан знак а идентична контрамарка у грачаничком 
штампаном октоиху из 1539.

40 Наводи: ЈБ. Стојановић, Стари срйски записи, бр. 5595.

ПРИЗРЕН

Хиландар 433 Зонарина хроника41, око 1520-30. г.
: 3433 (у табели)

Папир: 309 листа, 295 х 220 мм.
Повез: картонски новији.
Текст: 28 редова на страни, полуустав са елементима брзописа, 28 редова на 

страни. Боја?
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ВЕРА ПАВЛОВНЕ
*

Заиис: лист 309; запис из 1602. год. каже да je књига била власништво кир Ми- 
хајла митрополита призренског, Јован архиепископ jy je докео у Хиландар.42

Украс: лист 1; вињета обична двострука плетеница. У цртежу није бојена. Лист 
23’; вињета: плетеница, карике су као елипсе, у чворовима звездице. Крајеви затво- 
рени у облик као срце. Високо 2 реда. Иницијали пуног потеза, са тачкицом на сре- 
дини стабла и цветом испод слова. Високи укупно 4 реда, скоро сасвим унутар блока 
текста. Иницијала има највише у првој трећини рукописа, касније су све ређи. (Га
ма): л. 16'. 3: л. 18’, тачка на средини стабла и пупољак поред ње, симетрично с обе 
стране. Лист 45’ Е високо 3 реда није посебно украшено.

Место43: оквирно уврштен у ову трупу.

41 Д. Богдановић, КаталоГ Нирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 
број 433. У каталогу рукопис je датован на основу воденог знака хартије: 1. котва двоструких 
кошура у кругу са звездом и слово Б, слично Мошин (Anchor Watermarks, Amsterdam 1973) 2615 
из 1524; 2. исти знак, слично Briquet (С.М., Les filigranes, Leipzig 1923) 588 из 1521-11; 3. крин са 
словима, слично Брике 7294 из 1525. На располагану ми je био микрофилм.

42 Наводи га Љ. Стојановић, Стари српски записи, бр. 918. и Д. Богдановић, КаталоГ 
Нирилских рукописа ман. Хиландара, 166.

4j Митрополит Михајло ce у XVI веку помиње више пута. Натгшс на стубу у цркви Бого
родице Љевишке говори о смрти призренског митрополита Михајла 27. 12. 1453. (ЈБ. Стојано- 
вић, Стари српски записи, број 10039.) Призренски митрополит Михајло je покренуо израду 
монументалног дрвеног крста за иконостас у Дечанима 1593-4. (М. Шакота, Дечанска ризница, 
56.) Митрополит Михајло се помиње 1586. (Б. Слијепчевић, Историја српске православие 
цркве, 319.) Зонарина хроника није неопходна литургијска књига, и вероватније je преписана у 
оквиру неког већег манастира или културног центра какво би могло бити седиште Призренске 
митрополије.

НБС 639 Пролог (Коришки),44 1573. год.
: 1173

ПапирА5\ 370 листова, 310 х 205 мм, недостају 2 листа на почетку.
Текст: 210 х 130 мм, 27-34 реда. 3 писара неуједначено. I писар: лист 1-46’, 159- 

197, 238-367. И: лист. 47-158’, 368- 370’. III: 198-237’. Листови 366-370 грешком били 
у Прологу манастира св.Тројице Пљевља, бр. 4 1982. конзервирани и враћени ориги
налу у Народној библиотеци. Мастило мрка сепија и црна боја. Истакнути делови 
црвеном и наранџастом бојом.

Записи: лист З66’-З67, запис писара Јована46 и година 1573. Лист 197, руком пи
сара: књига светог Борђа Руновића. Каснији записи: лист 90 -  XVI век, лист 367’: 
јеромонах Никифор Дечанац дошао у манастир Коришки код Призрена... Запис из 
XVIII века, задње корице: записи из XVII века Мехмед-паша дошао у Призрен...

Украс: нема заставица, само црвени иницијали. Иницијали су пуним потезом, 
са више тачкица на стаблу и кукица, и дугачким стилизованим гранчицма испод 
иницијала. I писар (у III делу, лист 238-367’) неки од иницијала и нису тако високи 
али су гранчице испод њих дуге и по 10 редова, укомпоновани су у текстовни блок. 
Лист 160, иницијал С врло велики с „репом” дугим 16 редова. Иницијал С често
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украшаван (лист.: 67’, 68, 266’, 267, 315, 336.) Иницијал Т: 67’, 68, 335’ лист. Иницијал 
Њ: 166, 253 лист. В: 175’, 307’ лист. Б: 184 лист, П: 310 лист (таб. VII, 26, 27).

Место: св. БорЬе Руновић у околини Призрена, који je од оштећења Богороди- 
чине цркве био центар Призренске митрополије.47

А Л

ЈБ.Стојановић, Каталог Народне библиотеке у БеоГраду IV, Рукописи и старе штам- 
пане юьиге, Београд 1903, број 397. В. Мошин, Пирилски рукописи и писма Националне све- 
училишне библиотеке у ЗаГребу, Радови JA3Y 5 (1964), 24. Рукопис je био у старој Народној 
библиотеци у Београду, нестао je за време П светског рата, и после рата доспео у загребачку 
Свеучилишну библиотеку. Изложба српске писане речи, под бројем 240. Љ. Штављанин-Бор- 
ђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Ср- 
öuje, Београд 1986, број 156.

4~ Водени знакови наведени у Љ. Штављанин-Борђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цер- 
нић, Опис..., 314, има их укупно 18 -  скушъена хартија, део je савремен, део je старији неколико
година, па и из 1550-60. г.

46 Наводи: Љ.Стојановић, Стари српски записи, број 702 и 703. и Л>. Штављанин-Борђе- 
вић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис, 323, као и све касније записе 323-4.

47 В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу, 264.

НОВО БРДО48

Цетиње 44 Псалтир с последовањем49, 1528 г.
: 1276

Папир: 496 листа, 200 х 130 мм.
Текст: састоји се из 3 дела. I, највећи, л. 191-481’ je из 1528. II, л. 1-18 и 21-135 

je из последње четвртине XVI века. III, л. 142-189 из ирве четвртине XVII века. I део, 
21 ред, црно мастило. Садржи мал и спис светог Саве: „Указ хотештому држати псал
тир”.

Повез: дрво пресвучено кожом. Предње корице, утиснут орнамент: правоуга- 
оници с арабескним шарама, у централном су 2 фигуре, Јовап Богослов и Богороди
ца, можда испод Распећа у позадини je град. Задње корице арабескне шаре.

Запис: на последнем листу запис писара Јована Грубанова сина писао je за ми
трополита Никанора у Новом Брду у испосници св. Георгија, облает села Прилепни- 
це50.

Украс: Рукопис има више уских заставица -  винета с двоструком или тростру- 
ком плетеницом (193, 251, 263, 296 лист).

Иниџијали: пун потез цинобером неки украшени гранчицом са цветом, испод 
слова.

Место: околина Новог Брда.

48 М. Боровић-ЈБубинковић (Знача] Новог Брда у Србији ЛазаревиНа и Бранковића, у: 
Моравска школа и њено доба, Београд 1972, 129) сматра да je Зборник Владислава Граматика
из 1469. год. (ЈАЗУ П а 47) писан у Богородичиној цркви у Витини, у близини Новог Брда. 
Иначе, општеприхваћено мишљење до сад je било да je рукопис писан у Матејчи. Тако су запис 
В. Граматика прочитали Б. Даничић, В. Петковић, па и новији аутори, Мошин, С. Радојчић, 
Данчев, А. Дурова.
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49 Д. Вуксан, Рукописи ЦетињскоГа манастира, број 44, В. Мошин, Нирилски рукописи 
ЦетињскоГ Манастира, 283. П. Момировић, Љ. Васшъев, Нириличке рукописне књиге Цетињ- 
c.Kol манастира, 180-185. Доноси детаљно водене знаке и снимљен диет са записом писара, сл. 
128, али не наводи текст. Нисам имала прилике да видим рукопис у оригиналу нити микро- 
филм.

50 Прилепница, село код Гњилана на Прилепничкој реци са рушевинама старе цркве. 
Изнад села je утврћен град Прилепап који je бранио југоисточне прилазе Новом Брду. В. Пет- 
ковић, ПреГлед ирквених споменика кроз повеснииу, 267. М. Ивановић, Црквегш споменици 
XII-XX века, Задужбине Косова, Призрен-Београд 1987, 512.

Цетиње 39-82 Псалтир с последованием51 друга четврт. XVI в. и 1571.
: 1315
Папир: 415 листова, 310 х 210 мм.
Тексте. 220 х 130-140 мм, устав, 28 редова, црно мастило, истакнути делови црве- 

но.
Повез: новији, из XVIII века.
Записи, последњи лист (415?) писар Авакум каже да je писао синаксар 1571. у 

Новом Брду у светога Стефана. Последњи лист (415’) Молитвеник ? писан 1479. 1. 
лист: Висарион митрополит рашки и новопазарски приложио je књигу храму Успе- 
ња Богородице у Пиви.

Украс: 6. лист -  уска заставица, правоугаоник испуњен вијугавом биљном ста- 
бљиком богато обојено лишће и цветови необичног облика. На горњим угловима и 
средини су цветови а на доњим преплетна стабљика и цвет. Боје: зелено, црвено. 
Таб. VII, 35. Наслови разнобојним словима: љубичаста, плава, цинобер, зелена. Ини
циал Б, флорални мотив се уплиће и избија испод слова. Лист 9: квадратна застави
ца, са врежом, димензије 123 х 125 мм. Упрошћена скипа вреже: из ква/фата у цен
тру шири се први преплет дијагонално, а други уписује крст у квадрат. Цветни укра- 
си на угловима. Боје: смеђа, зелена, тамноплава, окер, црвена, љубичаста. Разнобојно 
заглавље испод: цинобер, љубичаста, плава, зелена.

Место: Ново Брдо.

51Д. Вуксан, Рукописи Цетшьскога манастира, број 39-82. В. Мошин, Нирилски рукописи 
ЦетињскоГ манастира, 282-3. П. Момировић, ЈБ. Васшъев, Нириличке рукописне кгъте Цетшъ- 
скоГ манастира, 156-58. Б. и Н. Радојичић, Извештај о раду на проучавању старих српских 
рукописних и штампаних книга као и других старина, Историјски часопис 2 (1951), 337-338. 
Мошин датује књигу на основу водених знакова хартије. Нисам имала прилике да видим руко
пис нити микрофилм.

Љ. Стојановић, Сшари српски записи, број: 6362 (Авакумов), 6363 (1479.) и 6366 (Виса- 
рионов) и остало 6364-5, 6367-8. Још једна књига писана je у цркви Св. Стефана у Новом Брду, 
то je Октоих првоыасник (РА 2) из 1570. г. Познији запис сведочи да се рукопис некад налазио 
у манстиру Рачи, храму Вазнесења Господњег, данас je у Збирци у Сент Андреји. Видхи: Н. 
Синдик, М. Гроздановић-Пајић, К. Мано-Зиси, Опис рукописи и старих штампаних књига би
блиотеке Српске православие епархије будимске у Сент Андреји, Београд -  Нови Сад, 1991, Н 
88, ил. 287 с.
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Хиландар 24 Четворојеванђеље53 1450 г.
: 3024 (у табели)

Пайир: 1-280-1 л, 283 х 195 мм.
Повез: тканина.
Текст: 23 реда, полуустав, недостаје почетак.
Запас: лист 242’, запис гшсара попа Николе, од оца Арсенија јеромонаха, мајке 

Радосаве, помиње и брата Богдана. Писао у селу Врањин До (жупа Лаб) у време 
деспота БурЬа, Гргура, и Стефана и деспота Лазара34.

Украс: нема посебног украса сем иницијала. Иницијали пуни, са тачкицама и 
листићима на стаблу слова и гранчицама испод слова. Реп -  гранчица испод слова -  
није дуг.

Место: село Врањин До, жупа Лаб.

* YKPAC РУКОПИСА НАСТАЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Д. Богдановић, Каталог Нирилских рукописи май. Хиландара, број 24. Имала сам при
лике да видим микрофилм.

54 Љ. Стојановић, Стари српски записи, број 6143. Д. Богдановић, Каталог Нирилских 
рукописи ман. Хиландара, 61. Поп Никола се јавља као писар Минеја за август из XV в. Кньига 
je била део фонда београдске Народне библиотеке Н 700. Jb. Стојановић, КаталоГ Народне 
библиотеке, Београд 1903, опис Н 188. Љ.Стојановић, Стари српски записи и натписи, 4226. 
Писао je у селу Козник, близина Ораховца. Види: М. Ивановић, Црквени споменици, у: За- 
дужбине Косова, Призрен-Београд 1987, 459.

Пљевља 59 Четворојеванђеље55 1476. год.
: 1921

Папир: 200 х 140 мм, око 312 л.
Текст: 16 редова на страни.
Запис56: писара Стефана у месту Јазирци, година 1476.
Украс: на почецима јеванћеља крупне заставице као пилони у облику решетке 

од квадрата с дијагоналама. Нису бојене. На спојевима су звездице. На почетку Је- 
ванђеља по Матеју je вињета: ланац елипси и у спојевима иста врста звездице. Сли- 
чно Хиландар 33 на листу 1.

Место: оквирно уврштен, село Језерце, у близини YponieBna/57

55 В. Мошин, Нирилски рукописи манастира св. Тројица код Пљеваља, Историјски за
писи 14 (1958), Цетиње, број 8. Видела сам само фотографије заставица,

56 JL. Стојановић, Стари српски записи, број 341.
С П

М. Ивановић, Црквени споменици Х П -Х Х  века, 452-453.

21



ВЕРА ПАВЛ ОВИН
*

Пећ 55 Минсј нразиични58, 1523. г.
: 861

Пайир:59 295 х 200, 320 листа.
Текст: полуустав, 135 х 210 мм, 28 редова, мастило мрке и црне боје.
Зайис:60 лист 320, запис писара тајнописом, испод другом руком неко je разре- 

шио запис: попа Раосава Петонијевића писа књигу у селу Добривој дијаку Јовану 
суиникчару Марковићу(?) 1523. г.

Повез: са почетка XVI века концентрично, оквир с ромбом и дијагоналама у 
средини и с медаљонима и палметама у тракама оквира.

Украс: Више заставица. Л. 1, 14, 80, 224’, 295, 295’, 304, углавном плетерног ти
па, доста грубо и рустично изведене. Доста крупних украса у маргини. Лист 1, пра- 
воугаона заставица: бели плетер на мркој скоро црној подлози прави косу мрежу. 
Доше ивице украшене. С леве стране гранчица се спушта као корен или стабло из 
кота израста цела заставица. Десна ивица се развија у уобичајену усправну стабљи- 
ку. Груба изведба. Иницијал А -  црвеном, није украшен. Лист 224’: два круга у лан- 
цу. Димензије 170 х 80 мм. Врло раширен тип. Овде се одликује рустичним додаци- 
ма, горњи крајеви преплета се завршавају змијолико, a доњи се развијају у две врло 
крупне бочне стабљике. Боје: црвена, мрка, црна (таб. V, 18). Лист 155’, 260: наслов 
црвено, уоквирен плетеницом, која се на крајевима разлистава. Лист 80: Полукру
жии пилон (или обично лук) ко]и окружује наслов. Бочно опет два велика цвета 
лале на стабљици. Пилон испуњен лозицом, чији je лист најближи полу пал мети, и 
тачкицама као пегама. 135 х 80 мм. Боје црна и црвена. Лист 295: у дну текста вигье- 
та плетеница, испуњена кружићима. Боје црна, црвена. Лист 295’: врло слично, та- 
ласаста плетеница на врху има цвет. Боје црно и црвено (таб. I, 2). Лист 14: ланац 
од 9 Кругова. Крајеви с леве и десне стране завршавају се у облику стабљике с кру- 
пним цветом. У дну стабљике изданци који подсећају на пгичје главе. Кругови по- 
негде испуњени тачкицама. Дуж самог обима кругова понегде тачкице са спољне и 
унутрашње стране. Боје: мрка, црвена, бела (таб. I, 3). Украси у маргини: лист 25’ -  
издужена звезда, у центру je мрежа. Лист 26: крст, мада на врху има цвет, краци су 
резбарени. Димензије 40 х 60 мм (таб. VI, 24). Лист 36’: може се описати као свећњак 
из којег израста огроман цвет. 70 х 45 мм. Боје црна и мрка. Груб цртеж (таб. VI, 21). 
Лист 4, 71, 195’, и 204 цвет ? (таб. VI, 22). Лист 314: врло велики цвет. База слична 
лептиру, на високој стабљици крупан цвет лале. Висок 120 мм. (таб. VI, 25). Боје: 
браон, црвена. Лист 46: рука држи цвет. Боје: црно и црвено (таб. VI, 23). Лист 74 и 
93: рука држи пехар у који се слива крај текста.

Место: Добривој -  село Добре воде на Косову, по Лалевићу.61

58 Д. Вуксан, рукописи манастира Пећке ûawpujapwuje, број 58. В. Мошин, Рукописи 
ПеНке патријаршије, опис број 68.

' Водени знаци: 1. котва двоструког цртежа са једностраним крацима у кругу са звездом 
и контрамарком Б (врло слично Београд НБС 44 из 1510-20, Никољац 14 из 1524, и 51 из 1520-30., 
и Дечани 20 из 1510-20) 2. Риба у кругу (врло слично Софија ЦИАМ 113 из лрве четвртине XVI 
века) 3. Кардиналски шешир у две варијанте (сл. Николаи 4 и Београд МСПЦ Грујић 3 I 34 из 
прве чевртине XVI века). Пренето из: М. Гроздановић-Пајић, Р. Станковић, Датираьье и во
дени знаци хартије, 36-37.

60 Запис je тајнописом. Вуксан наводи разрешен запис. Љ. Стојановић, Стари српски 
записи, број 6637, али je година 1623.
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61 М. Лалевић je Добривој -  прочитао као Добре воде на Косову. М. Лалевић, Средњове- 
ковна српска преписивачка средишта на Косову и Метохији (1389-1690) у: Рад XIV конгреса 
Савеза фолклориста Југославије у Призрену 1967, 281. М. Ивановић, Црквени споменици XII- 
X X  века, 432-433.

Цетиње 26 Пролог стиховни зимски62 из 1544.
: 1163
Папир: I део рукописа je из XIV века л. 1-226 (Цетиње 18). II део je из XVI века 

л. 227-325 (Цетиње 26).
Текст: полуустав, 215 х 145 мм, по 29 редова.
Повез: дрво и кожа са утиснутим орнаментом.
Запас: лист 325, писар Јован, писао у Шумнику и година 1544.
У крас: II део има од у краса само иницијале. Црвеном бојом, пун потез, нису 

украшени, попеки има испод слова стилизован цвет. Иницијал Б на листу 234 гради 
преплет.

Место:63 Шумник, Пећка нахија.

r r \

Заједно су увезани Цетиње 18 (из XIV века) и 26 (из XVI века). Опис се односи само 
на део из XVI века. Д. Вуксан, Рукописи Цетињскош манастира, број 26. Д. Мошин, Еирилски 
рукописи ЦетињскоГ манастира, 281. П. Момировић, Љ. Васшьев, Еириличке рукописне књже 
ЦетињскоГ манастира, 117-121. Доноси детально водене знаке и снимљен лист са записом сл. 
74 али не помиње текст.

Iга
М. Ивановић, Црквени споменици Х Н -Х Х  века, Задужбине Косова, 547.

Музеј црквене уметности 32364 Пролог,65 1560 
: 1148

Папир: 170 листа, 314 х 210 мм.
Повез: дрво и кожа, врло трошно, кожа отпала.
Текст: устав, 28 редова.
Запыс:66 лист 169-170 писара дијака Симона, у манастиру Брело, у храму Благо- 

вештења Богородице, игуман Јоаким. Писано са старог извода који заноси на бугар- 
ски.

Украс: Заглавља крупним словима декоративно цинобером. Заставице -  вињете 
-  орнаменталне уже траке, таласастих овалних преплета. Стилизација крајева биљна. 
Исцртане смеђим или црним мастилом необојено, док су празнине делимично бојене 
цинобером. Цртеж невешт, груб, делује сиромашно. Иницијали цинобером ситни су 
као слова текста. Бојени су средњи иницијали, има скоро сва слова, висине до 2 цм, 
има их писаних црним мастилом, иначе су цинобером. Махом су пун потез масти
лом, ретко извучени само линијама. Велики иницијали исцртани су као тордиране 
врпце, а само je један линијски петљама. Нису бојени. Није много вешто.

Место:61 Брела у Пећкој нахији.
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64 Музеј црквене уметности у Сремској Митровици. Стара сигнатура Кувеждин 89.
65 С. Петковић, Збирка рукописа манастира Кувеждина, Дивьие, Шишатовца и Гргете- 

1а, Споменик 101(1951), Н 16(189) на 8-9 стр.; П. Момировић, Збирка српскословенских рукописа 
Музеја Срема у Сремској Митровици, Грађа за проучавање споменика кулгуре Војводине 1981, 
св. 10, 238-45. Нисам видела оригинал ни микрофилм.

66 Љ. Стојановић, Стари српски записи, број 613. A. Младеновић, Љ. Штављанин-Борђе- 
вић, Дијак Симон писар српских боюслужбених Kibula y dpyioj половини XVI века, у: Архео- 
графски прилози IV, Београд 1982, 102-104.CCI Општина Исток манастир Брела -  сматра да je Студеница Хвостанска, М. Ивановић, 
Црквени споменици X ÏÎ-X X  века, Задужбине Косова, 418-419.

Пећ 17 Четворојеванђеље,68 1562. г.
: 2001

Папир:69 300 листова, 310 х 215 мм.
Текст: 21-22 реда, полуустав с облипима XVI века, 135 х 190 мм, црно мастило, 

две руке су писале, пеки листови су накнадно уметнути.
Повез: дрво и кожа. Предња корица: концентричан оквир, са крстом на посто- 

жу. Задња корица концентричан оквир, унутра ромбови, дијагонале.
Записи:10 лист Г: запис из 1719. Лазар приложио путир. Лист 6’: 1636. г. ктито- 

ри купили књигу из села Сврка (Сврека) у време архиепископа кир Пајсија, расодер 
Кентирион. Лист 294: запис писара Симона. Писао за старца Максима код храма 
Светог Николе на селу Овчареву близу реке Клине у кући старца Максима. Симон 
кажс да je уносио исправке на местима која су запрљана уљем.

Украс: рукопис богат разноврсним заставицама углавном преплетног типа, али 
с доста грешака у изведби, шарено. Иницијали нису украшавани, издваја их само 
црвена боја. Нема маргиналних украса. Блок текста компактан као штампана књига. 
Лист 2: трострука плетеница, централна шира, a спољне нетто уже. Крајеви се завр- 
шавају стилизацијом, биљном. Горе крст. Боје: црвено, плаво, окер, наранцаето и 
црно. Две спољне плетенице имају полу кружна задебљања (квржице), час на 
спољној час на унутрашњој страни. Димензије 140 х 55 мм. Лист 7: поч. Јеванђеља 
по Матеју. Пет Кругова у ланцу, уз централ ну траку преплета, и дијагонале кроз 
кругове. Уско уз правоутоник две усправне стабљике са цветом и горе на средини 
крст. Боје: окер, плава, црвена, наранцаета, црна и бела. Врло велики иницијал К -  
9 редова, гради га трака преплета, на средини прави петљу, један крак слова се 
завршава у облику цвета. Боје: црвено окер, плаво (таб. X). Лист 75’: крај Јев. по 
Матеју, четири концентрична круга. Средишња трака испуњена плетеницом. Бо- 
је: окер, црвена, бела. Пречник 100 мм. Унутра уписан текст. Лист 76: правоуга- 
она заставица унутра шестострука плетеница (или наизменично елипсе и ромбови). 
Трака има честа задебљања, такође и оквир. На средини горе je цвет као симбол 
крста, ту су слова ИС ХС НИ КА. Крајеви са стилизацијом бшьних мотива. Димензије 
140 X 90 мм. Боје: окер, тамноплаво, прљаво црвено, црно и бело. Неправилни обли- 
ци плетенице, поготову њен други део збијен да би стао у оквир (таб. 1,1). Иницијал 
Е: пун потез, мала стилизовна гранчица испод. Висине 68 мм. Лист 79: почетак Је-
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ванђеља по Марку. Унутар правоугаоника 6 плетеница једна изнад друге као мрежа. 
Уз правоугаоник две уске стабљике са цветом. Горе крст и oner гранчице. Боје: окер, 
тамноплава, и црвено, црно и бело. Димензије правоугаоника 110 х 70 мм (таб. XII). 
Врло велики иницијал 3 преплетног типа, висок 9 редова, боје црна и црвена. Лист 
1273 предговор Јев. по Луки. Палмете уписане у правоугаони оквир. По две сучеље- 
не. Бочно поред правоугаоника два цвета, горе стилизовани цветови и крст. Боје: 
окер, плава, светлоцрвена скоро нарапцаета, црна и бела. Димезије у купно 160 х 64 
мм (таб. II, 5). Лист 132: почетак Јев. по Луки. Правоугаони оквир, унутар кога je 
комбинација косе мреже и кругова. Бочно и са стране исти у крас као претходна зас- 
тавица. Боје црвена, окер, плава, црна или тамномрка. Правоугаоник je кос и цртеж 
није много вешт. Димензије укупно 176 х 135 мм. Иницијал П: две плетенице га 
граде. Боје: плава, црвена, бледожута. Висок 7 редова (9 цм). Сличан на 298 листу. 
Лист 214: предговор Јев. по Јовану. Коса мрежа ромбова у правоугонику. Најшаре- 
нија, боје: црвена, љубичаста, жуга, плава. Спољни оквир je заобљен, није правилан 
правоугаоник. Јаке боје делују рустично. Иницијал А пуним потезом без украса. Ди- 
мензије 150 х 47 мм (таб. XI). Лист 216 исти тип као на л. 214 само компликованија. 
Коса мрежа ромбова по 4 у 3 ре да. Доста грешака, губи се ниг преплета. Центра л но 
унутрашьье поље ромба понегде има 4 зупца према уыутра. Боје: црвено, љубичасто, 
жуто, плаво и црно. Димензије: основна 130 х 80 мм (таб. III, 6). Велики иницијал И: 
двострука трака са стилизованом гранчицом. Боје: љубичасто, плаво, црвено и окер. 
Лист 28Г: плетеница -  вињета. Лист ЮГ: у левој мартини у дну крст на постољу.

Место: село Овчарево близу реке Клине.

il о
Д. Вуксан, Рукописи манастира Пећке патријаршије, број 7. A. Василић -  М. Шакота, 

Каталог ризнице ман. Лећке патријаришје, 86; В. Мошин, Рукописи ПеНке патријаргиије, 
број 16.

69Водени знаци у: М. Грозановић-Пајић, Р. Станковић, Датирање и водени знаци хар- 
тије, 20-21. 1. Котва једнострука у кругу са звездом и контрамарком В-М није нађена у другим 
рукописима. 2. Исти знак са контрамарком Z-s-v-Z уз овај тип котве није нађена иста контра
марка већ уз котву двоструког цртежа вр. сл. Београд МСПЦ Грујић 222 из 1560-70. 3. Котва 
двоструког цртежа у кругу са звездом и комнтрамарком Е-В врло с лично Загреб JA3Y Шс 17 из 
1535. На додадим листовима 274-5 као и на хартији којом су замењени запрљани делови које 
такође дијак Симон исправља после неколико година 4. Котва једнострука у кругу са звездом 
и контрамарком Z-R, врло слично Никольац 37 из 1570.*7 П _

Запис je публикован више пута: Љ.Стојановић, Стари српски записи, број 6316. Записи 
и надписи ХШ-Х1Х век, Задужбине Косова, 303; А. Младеновић, ЈБ. Штавжанин-Борђевић, Ди- 
јак Симон, писар српских богослужбених кььиш у dpyloj половши XVI века, у: Археографски 
прилози IV, Београд 1982, 105-108.

Зограф 166 Четворојеванђеље71 1567. г.
Папир: 1 + 193 листа, 285 х 200 мм.
Текст: 27 редова на страни, полуустав, поље с текстом: 228 х 135 мм.
Повез: нов картонски.
Запис: на листу 192, 193, и 1937 Текст загшеа доносе Г. А. Илински, X. Кодов, 

и А. Младеновић и Jb. Шгављанин-Борђевић. Писао je Симон у храму Успења Бо
городице у селу Пријеказе (јужно од К. Митровице) за попа Симона.
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У крас: велике квадратне заставице су на листовима: 51, 82, 136. Мање заставице 
преплетног типа су на листовима: 1, 4, 48’, 79, 136, 178, и 187. Испред пометка јеван- 
ђеља су фигуралне представе јеванђелиста: Марко (лист 50’), Лука (лист 8Г) и Jo- 
ван (лист 135’). Табла СХХХН je портрет јеванђелисте Јована. Јован седи, ноге je 
ослонио на супеданеум, испред њега je отворена књига. Јован je с дугом косом и 
брадом, али je лине младолико. Са десне стране из оквира израња орао, симбол je- 
ванђелисте Јована, са књигом у канџама. Opao je у висини главе јеванђелисте, само 
два концентрична круга уз оквир наговештавају сегмент неба. Боје су угашене, окер, 
модроплава, наранцаста, зелена.

Место: село Пријеказе код К. Митровице.
Судећи по коментару Кодова, који каже да je књига веома украшена, али не с 

много укуса, илуминација није на много вишем нивоу у односу на остале његове 
рукописе. Кодов не доноси детаљне описе.

71 Изнећемо сажето опис још једног рукописа писара Симона насталог на Косову, да би 
се заокружила слика о њему, иако стриктно, по месту где се чува, излази из оквира овог чланка. 
Рукопис нисам видела и преносим опис према Кодову. Г. А. Илинский, Рукописи зоГрафскою 
монастыря на Афоне, у: Известия Русского Археологического института в Константинополе, 
София 1908, ХШ, 259+260. -  доноси само основне податке, и запис писара. X. Кодов, Опис на 
славянските ръкописи в библиотеката на ЗоХрафский манастир в Света Гора, София, 1985, 
Н 43 (86-87, табла LXXXI, СХХХП). Кодов je сажето и потпуно обрадио рукопис, кодиколо- 
шки, палеографски, језички.

YE 46 Поменик72 (манастира са Косова), последња четврт XVI в.
: 1115
Папир: 40 листа, 207 х 160 мм.
Повез: дрво и кожа, у 4 угла и у центру закивци.
Текст: полуустав, црно мастило, 16 редова.
Записи: у више записа помиььу се места на Косову; лист 1: женски манастир р)

^  о iа се п ми ь калвтрицамь 
полили ги дше рась своихь
лист 19’ није иста рука: лишъанска обитељ с)

— — X F* "FПотжи ги Бдгчтив* и э/э/холюкив’к хртиам и хтиторе ст*и 
ювитми сен сько̂ ь дипдганскы и ч*да ихь.
2Г л.: Дреница; 23 л.: Мушутиште; 23’ л.: Трстеник; 24’ л.: Липљан; 28, 28’ л.: 

Јањево; 30’ л.: Јањево; Матеј Ново Брдо, кир Нинча Тетово; 30’ л.: Дечани; 31’ л.: 
списак Преминулих? Никола из Ораховца, Матеја из Ораховца, Јован село Плавни, 
Никола од Ваниц, Стојан Гребник . . .  40’ л.: т)

26



ж
YKPAC РУКОПИСА НАСТ АЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

потони ги сько?? KotT<vh чкы 
потони ги cdsopb липлгаискы
Украс: лист 1 -  трострука плетеница. Боје: црвено, зелено, које бледи; лист 5: 

ланац беочуга наизменично положених и усправних. Крајеви у облику бшьне сти- 
лизације. Бој е: црвено зелено, окер (таб. VIII, 34).

Место: манастир на Косову, можда Лишъан (Ваведење Богородице).

“ Нема га у: В. Норовић, рукописи Универзитетске библиотеке у Беохраду, Споменик 
САНУ 87, Београд 1938.

Пахомије je још je дан писар који се не сме потпуно заобићи. Прве ру- 
кописе je радио у манастиру Слепне у Македонији и одатле се изгледа кре- 
тао ка северу, jep je боравио у манастиру Војсиловица на Косову, и манасти
ру Св. арханђела Михајла и Гаврила на реци Радованштици у Србији. Б. Ан
гелов наводи чак 11 његових рукописа, од тога су три а можда и четири 
настала на Косову и у оквиру су нашег интересовања, те ће овде бита поме
с т и  укратко, иак& нисам имала прилике да их видим, па о украсу и о Пахо- 
мију као илуминатору не могу да судим. Y додатку Несьпале књихе наводе 
се још два његова рукописа настала у манастиру Војсиловица.73

ЧЛ
Б. Ангелов, Пахомије Слепчански, у: Из старата българска, руска и србска литература, 

София 1978, 256-264.

1. Софија Народна библиотека Н 433, Панегирик, XVI век, писан je у 
манастиру Војсиловица.74

Папир: 374 листа, 310 х 210 мм.
Текст: 25 редова на страни, правопис ресавска редакција.
Запис: писара Пахомија на листу 342’, књигу je приложио манастиру Свете тро

йне званом Русиница.

~ Б. Цонев, Опис на ръкописот и старопечатни книги на Народната библиотека в
Сс-фия. София 1910, 464-470. Б. Цонев не коментарише украс књиге. Љ.Стојановић, Стари 
сгпски записи, број 6380.
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НЕСТАЛЕ КЊИГЕ

Знамо за више књига, јер су се сачувале до почетка овог века, а многе 
од еьих су биле део фонда Народне библиотеке и изгореле су 1941. Неки 
рукописи су нестали, растурени су и можда су данас део фондова страних 
библиотека. Иако се текст пре света бави украсом у рукописима, није згорег 
само их поменути, као допунско сведочанство о обиму преписивачке делат- 
ности на Косову.

Вој сило вица
П р о л о г  за  м а р т -а в г у с т , 1560. г. Писао га je монах Пахомије у манастиру Вој- 

силовина и приложио манастиру Русиница (ЗиН 611, 6304). Рукопис je био у старој 
Народној библиотеци сиги. Н 686.76

М инеј за  о к т о б а р , 1575. г.77 Писар Пахомије (исти), у области Призренској, манас- 
тир Војсиловица, и приложи манастиру Русиница. (ЗиН 717). Не зна се где je данас.

Призрен
П а н е г и р и к  из 1569.78 из цркве Св. Борђа у Призрену. Писан у време митропо

лита кир Методија и архиепископа Макарија. Рукопис je je био старој Народној би
блиотеци сигн. Н 727.

Грачаница
П а н е г и р и к  из 1580.79 Књигу je поручио патријарх пећки Герасим и приложио 

манастиру Грачаници. Не каже се извесно да je ту и писана, могла je сити писана и у 
Пећкој патријаршији. Рукопис je био у оквиру Народне библиотеке, сигнатура Н 28.

З аи и с из 1569. г. анонимни писар je преписао више Никанорових књига. Веро
ватно je у питаььу епископ грачанички Никанор,80 по садржини су то основне литур- 
гијске књиге.

Јањево
М и н еј из 1550. писан за митрополита грачаничког Никанора.81

Девин
Ч е т в о р о је в а н ђ е љ е  из 1594. г.82 писано у селу Марина при храму Ваведења Бо- 

городичиног код Девича.
ПеН
З и г а б ен  из 1568. писано по заповести пећког патријарха, а трошком епископа 

Дионисија.83

' J  г  ^
Jb. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I-VI, Београд 1902, и Сремски Кар

лович 1923. Фототипско издање Београд 1982, 1986.
Љ. Стојановић, КаталоГ Народне библиотеке >’ БеоГраду, 1903, Београд, опис Н 396. 

И. Јастребов, Додатак мојим белешкама из Старе Србије, Гласник Српског ученог друштва
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(ГСУД), LI (1882), 60; И. Јастребов, Наставал...,ГСУД LVII (1884), 60; Д. Богдановић, Инвен
тар Нирилских рукописи у Југославији, Београд, 1982, стр. 211, Р529. (Дарье у тексту, Д. Богда
н о в^ , Инвентар, и број Р.). М. Лалевић, Среднювековна српска преписивачка средищта на 
Косову и Метохији (1389-1690), у: Рад XIV Конгреса фолклориста Југославије у Призрену 
1967; Београд 1974, 269. (Далье у тексту/: Лалевић, Сред, преписивачка средищта).

77 Л». Стојановић, Стари српски записи, број 717; Ангелов, 261-262; Лалевић, Сред, пре
писивачка средищта, 270. По Д. Богдановићу (Инвентар, Н 816) у Народној библиотеци у Бе- 
ограду се нува Мине] за децембар из 1570-80. под сигнатуром НБС Суреп бб. Д. Богдановић 
наводи име писара Пахомија. Време се подудара са Минејом за октобар, али нисам успела да 
нађем рукопис.

78 ЈБ. Стојановић, Стари српски записи, 679 (6348-9). Д. Богдановић, Р122; ЈБ. Стојано- 
вић, Каталог Народне библиотеке, опис Н 463.

79 Љ^Стојановић, Стари српски записи, број 751. Б. Даничић, Записи из неколико руко
писи, Рад I, 177; Л>. Стојановић, Каталог Народне библиотеке, опис Н 451. Д. Богдановић, 
Инвентар, Р 483.

8П Љ. Стојановић, Стари српски записи, број 675. Никанор се помиње и у записима 480 и 
528 као дародавац книга али није јасно где су книге писан е и к ад.

81 Исто, број 554.
82 Исто, број 864.
83 Исто, број 673.

ПРЕПЛЕТНИ ОРНАМЕНТ

Опис ове трупе рукописа само потврђује да преплетни тип орнамента 
преовлађује у рукописима насталим у време турске владавине. Као засебан 
орнамент преплет се јавља у српским рукописима у XIII веку, и знатно че- 
шће у XIV веку. Већ од XV века он све више потискује чисто флоралне 
мотиве пветног византијског стила. Обиље рукописа тако украшених, упра- 
во у српским и бугарским рукописима, навело je неке научнике да га назову 
..балкански стил”.1

Чињеница да се врло брзо проширио и ван балканских земаља, у руске, 
влашке, и молдавске књиге, и продро у штампане књиге,2 неке je научнике 
довела до нових покушаја систематизације и увођења нових термина: геоме- 
тријско-биљни стил,3 геометријски стил,4 преплетни орнамент.5

Щепкин, Учебник русской палеографии, Москва 1918, 1920 ; Щепкин, Русская палеогра
фия, Москва 1967, 72; В. Мошин, Орнаментика неовизантијскоГ стила, 317; Е. В. Шульгина, 
Балканский орнамент, Древерусское искусство, 2 (1974) 240-264; А. Дурова, Хиляда години на
българската ръкописна кнта, София 1981, 39-40.

2 Краковски осмоЫасник 1481, Цешињски октоих 1494, Краковски иосни гириод с краја 
15 в., Млетачки служабник Божидара Вуковића 1519, Милещевски псалтир 1544; В. Мошин, 
Орнаментика неовизантщског стила, 317.

ЛЬ. Васиљев, КагиалоГ изложбе коиија орнаментике српских средњовековних Нирили- 
чних рукописа XIII-XIV века, Београд 1980. Ту описну терминологију користи Дурова при кла-
сификовању и опису иницијала.

Ј. Максимовић, Српска средњовековна минијатура, 53-59.
5 J. Проловић, Хиландарски рукописи XIII и XIV  в, 228-35.

29



ВЕРА ПАВЛОВНЕ
*

Врло ретко je у питању чисто геометријски орнамент, термин пре
плетни орнамент изледа подеснији, јер управо код ове трупе рукописа 
најчешће и јесте реч о правом преплету, односно наизменичном укршта- 
њу трака као код правог плетера, чак и кад je питању једна врста иници- 
јала. Оно што и овај термин делимично чини непрецизним je то да се кра- 
јеви преплета обично завршавају у облику стилизованих бшъних мотива, 
ретко je чист преплет.6

Питање порекла преплетног орнамента уопште још није сасвим разја- 
шњено. Скоро паралелно појављивање преплета на поптуно различитим кра- 
јевима света je загонетка за научнике.7 Као извориште су навођени Грузија, 
ЈермеЧнја, Копти (плитки рељефи у камену: Јерменија Ани -  XI в, Грузија- 
Ертазминда -  ХН-ХШ в, фреске у Бавиту -  Копти), укратко свет Истока. 
Грчко-римски подни мозаици или, друкчије речено, наслеђе античке циви- 
лизације. Запад: мисли се на ирске камене крстове, рукописе као кььига Келс 
или Линдисфарнско јеванђеље, крај VII и VIII в. Али и свет на средокраћи 
Истока и Запада: грчке провинцијске радионице из јужне Италије8 (Патмос 
33 из 941. г.) и камени рељефи из Далмације (преплет из Задра, X в, Сплит, 
крстионииа, XI в).

А. Франц9 сматра да преплет није карактеристичан за грчку традицију, 
и да се јавља управо у оним византијским рукописима у којима je присутан 
туђи утицај (Сирије, Копта, латинских рукописа).10

Основни елемент од којег су састављене заставице je уска плетеница, 
некад као једноставна плетеница, у почетку двочлана, касније сложенија. 
Најстарији примери преплета у словенским рукописима су:

6 С друге стране, ако се посматрају неки мотиви у оквиру руских рукописа, цртеж je пре- 
цизнији, у већој мери чисто геометријски, мање има мешавине бшъних и геометријских мотива. 
Чест мотив усправна спирала (јавља се и у келтским рукописима, вида: Верконе, Од Теодориха 
до Карла Великог, 169-170); у српским рукописима je нема.

7
Кратак резиме различитих теорија и литературу доноси Ј. Проловић у чланку о хилан- 

дарским рукописима у Бечу: Ј. Проловић, Хиландарски рукописи, 228-231.
g

A. Frantz, Byzantine illuminated ornament, The Art Bulletin XVI (1934), 51, table IV-V.
9 Исто, 51.

10 Кад се изузму мотиви који су део грчко-римског наслеђа (и могли су се пренети угледа- 
њем и копирањем) и ако се прихвати да племена која ступају на историјску позорницу од VI 
века доносе један нов слој који he се наталожити на постојећа искуства, кад je у питању тај 
слој (аналогно К. Норденфалку, који извор за неке мотиве из ирских рукописа налази у метал - 
ним копчама и каменим крстовима, или Вајцману који порекло једне врсте палмета „металних*’ 
-  на белој позадани вида у радовима у емајлу), чини ми се да извор мотива тог слоја треба 
потражити управо у материјалним предметима, јер су они код тих племена старији од хришћан- 
ства и писане речи; A. Grabar, С. Nordenfalk, Le haut moyen age de JV-XI siècle, Genève 1957, 109. K. 
Weitzmann, Die Byzantinische Buchmalerei des IX und X  Jahrhunderts, Berlin 1935, 17, 22.
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Македонско јеванђеље попа Јована, Загреб JA3Y IIIcl, ХИ-ХШ в. Џу-
рова ил. 71, Мошин 298 с, сл. 2. више врста плетеница.

Добреишево јеванђеље, Софија НБКМ 17, прва пол. XIII в. Џурова ил. 
75-77 мрежа од преплета, широка петља (правилни облици као ланац елип- 
си) у пресецима Соломонов чвор.

Апостол, JA3Y III а 48 Цурова ил. 85, прва пол. XIII в. Мрежа ромбова.
Октоих, JA3Y III в 9 Џурова ил. 84 прва пол. XIII в. Широка плетеница 

с нестегнутим петльама.
Трновско јеванђеље III а 30, 1273. г. Џурова ил. 121, широка петља, 1Ду- 

рова ил. 122, низ кругова.
Изборно јеванђеље Софија НБКМ Н 842 Џурова ил. 102 сред. XIII в. 

Мрежа ромбова.
Орбељски триод, Ленинград ГПБ Фн I 102, друга пол. XIII в. Мошин 

297 с., сл. 2, Џурова ил. 116-118. Соломонов чвор, густа плетеница.
Постепено плетеница обликује квадрат, ромб, елипсу, или се, нетто ка- 

сније, кругови ређају у више редова (од краја XIII и почетком XIV века) и тако 
граде сложене заставице у облику правоугаоника, пилона... Број варијанги je 
скоро неограничен, Џурова11 je покушала да направи систематизацију:

1. заставице и украс чине исюъучиво траке -  преплет,
2. основни елемент je круг,
3. плетеница прави различите геометријске облике.
Кроз XIV, али још више XV, XVI и XVII в. овај стил достиже свој врху- 

нап. Y3 ову врсту орнамента јављају се у оквиру истог рукописа различили 
иницијали, тератолошки, „са завијуцима”, с геометријско-биљним мотивима, 
ту нема јасних стилских разграничена. Најближи орнаменту су композитни 
иницијали од плетера. Трака je понекад тако сложена да руши јасну кон- 
струкцију слова и по томе се ближи тератолошком стилу. Боје су плава, зе
лена, црвена.12

Кругови у низу

То je најчешћи мотив, јавља се поред српских, и у грчким, бугарским, 
руским рукописима, протеже кроз украс XVI, XVII века. Вероватно je нас- 
тао из широке плетенице с нестегнутим петљама, чији се облик ближи кру
гу; тако нешто сугерише Мошин, док А. Франц и J. Проловић сматрају да 
je преузет са грчко-римских мозаика (Св. Апостоли у Солуну).13 Најранији

‘1 А. Цурова, Хиляда Годины на бпьлГарската ръкописна книга, 39.
Исто, 39.

13 _  _  __
‘ В. Мошин, Орнаментика неовизатиијског сшила, 301; A. Frantz, Byzantine illuminated orna

ment. 55-57; J. Проловић, Хиландарски рукописи XIII и XIV в, 234.
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примери круга у византијској уметности су у оквиру споменика код којих je 
приметан јак утицај источних царских провинција: Сирије, Александрије 
(Росано кодекс VI в, Рабулино јеванђеље из 586. г.). Од чистог круга, брзо 
се прешло на низ испреплетених Кругова, који праве правилан геометријски 
облик: Беч. мед. гр. из прве половине VI в, (Беч. теол. гр. 30).14 Y српским 
рукописима јавља ce у XIII веку: Ватикански срп. јеванђелистар, прва пол. 
XIII в. Vatican cod. Slav. 4, Максимовић сл. 38; Трновско јеванђеље из 1273. 
JA3Y III a 30 Џурова ил. 122; Октоих из JA3Y III v 9 из средине XIII в.; 
Триод Анагоста Георгија, поч. XIII в. JA3Y III б 18 JA3Y 26, Максимовић 
слика 65-66; Слепчанско четворојеванђеље JA3Y IV đ 3, поч. XIV в. JA3Y 35; 
Михановићев праксапостол XIV в, JA3Y III Ъ 17 JA3Y 34 и Chil. 31 2./4 XIV 
в. Хил т. 32. Два последња рукописа већ имају Кругове у више редова. Нај- 
чешће ланац кругова гради правоугаоник, али прави и пилон, правоугаоник 
са празним унутрашњим пољем, пирамиду. Најлепши примерци настају од 
треће четвртине XIV века: Chil. 422, трећа четвртина XIV в. Хил. т. 54; Бечки 
cod. Slav. 52; CAHY 277 прва пол. XIV в. Васиљев 23; Смедеревско четвороје- 
ванђеље МСПЦ Грујић 88 1./4 XV в, Максимовић 165-7; Драјков апостол 
1428. г. JA3Y III b 16 JA3Y 52; Четворојеванђеље ПМХ 47 1599. г. ПМХ таб. 
44; Чертворојеванђеље попа Оливера, 1550-60. МСПЦ Грујић 208, Васиљев 
таб. 102.

Од XI века je у употреби шестар, који даје правилнији цртеж, и кру- 
гови су већи. Од појаве штампаних књига већ готови мотиви врло брзо су 
ушли у репертоар штампаних књига, можда je крупнији орнамент био je- 
дан од повратних утицаја штампане књиге на рукописе, јер je израда си- 
тних, тананих мотива у тврдом материјалу са кога се правио отисак била 
знатно тежа.

Y оквиру наше трупе, мотив кругова у низу je најбројнији (јавља ce y 
6 рукописа). Ланац од више кругова, скоро чисто геометријски мотив с врло 
дискретном биљном стилизацијом или без ње, јавља се у Дечани 97, л. 6 таб. 
IV, 9; Дечани 14, л. 87; и САН Y 4, л. 28. и по томе подсећају на рукописе из 
прве половине XV века: Смедеревско четворојеванђеље, и заставица из Кььи- 
га царства из Хнив. библ. Одеса, 1/106, Максимовић цртеж 17 на 67 с. Ове 
заставице се издвајају и по високом нивоу израде (чист цртеж, правилни 
кругови). Прва два (Дечани 14 и 97) je радио исти писар, Никандар, у око- 
лини Дечана, заставице су остале у цртежу, нису обојене, док ce CAHY 4 
приписује Лонгину. Исти тип, ланац са више кругова и плетеница, код Си
мона дијака (Пећ 17, л. 7 таб. X), нема ту сигурност потеза, нити строгу 
правилност, али обилује биљним украсима, крупним гранчицама. Као да je

14 A. Frantz, Byzantine illuminated ornament, табла УП, 1; IX, 5.
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исти мотив код не много образованог писара, који није делио монашку стро- 
гост, добио шарену, рустичну варијанту.15

Y истим рукописима се јавља и врло раширен тип заставице: два или 
три велика круга у комбинации с преплетом који се завршава у облику 
гранчица (Дечани 14, л. 9, л. 84; CAHY 4, л. 213). Заставица из Лонгино- 
вог рукописа има у центру кругова Соломонов чвор, тај исти мотив je 
пресликан у CAHY 144 из 2./4 XVI в. Васиљев 93. Овај тип се брзо ширио, 
тако да се иста или слична скица може наћи у књизи писано] у Мачви 
ПМХ табла 32,16 Ораховици у Славонији (ПМХ табла 40 и 47),17 у Фенеку 
(CAHY 280, Васшъев 89),18 Крупнишком четв., данас у манастиру Рила, 
Џурова 248.19

За минеј попа Раосава (Пећ 55) може се рећи слично као и за дијака 
Симона, да познати типови заставица у његовој верзији добијају више на- 
иван рустичан тон, с тим што се код њега јављају тератолошки мотиви, као 
да се користио неким знатно старијим узором. Тип на листу 14 (таб. I, 3): 
ланац од девет кругова без плетенице можемо наћи у Триоду посном из XIII 
века (JA3Y IV д 107, Џурова ил. 88), тератолошки мотив je више у трагови- 
ма: као два юъуна у постољу бочних стабљика са цветом. Друга заставица 
(таб. V, 18): два велика круга, већ поменути тип, има на крајевима змијске 
главе уместо уобичајених разлисталих гранчица са цветом. Сличан позни 
цитат старих мотива срећемо и у МСПЦ Грујић 210 Васшъев таб. 87. Да je 
тога било још сведочи и Етрополско јеванђеље из XVI в. Дурова 267, које у 
потпуности понавља заставицу из Трновског јеванђеља (1273. г.), али са зми- 
јоликим завршецима. Мотив змијоликих глава je део репертоара тератоло- 
шког стала, навешћемо само неке од најстаријих примера као Охридски 
апостол Моек, Пуб. библ. Н 1695 XI в, Стасов таб. II, 2; Парис гр. 2237 А. 
Франц таб. VI, 8; Беч, theol. gr. 12 А.Франц таб. VI, 10.

Може се приметити да у оквиру трупе нема компликованих шема са 
круговима у више редова.

15 Исти тип положене заставице од 4 или више кругова у комбинации са плетеницом среће 
се у више рукописа, као сто су: МСПЦ 356 из 1561. г.; Зборник Хомилија, Беч Cod.slav. 31, 
Максимовић 163; МСГ1Ц Грујић 198, 1520-те, Васиљев 76, Јазу Ш а 50 из прве четвртине 16 в, 
JАЗУ таб. 50

16 ПМХ 50 вида: В. Мошин, Вирилски рукописи у Повијесном музеју Хрватске, табла 32.
yj _ _

ПМХ 63 и ПМХ 34, вида: В. Мошин, Вирилски рукоииси у Повијесном музеју Хрвагиске, 
табла 40 и 47.

" САНУ 280: ЈБ. Стојановић, Каталог рукописа и старих штампаних књта. Збирка Срп- 
ске краљевске академије, Београд 1901, (7).

19Крупнишко Четворојеванћеље Рила НМРМ 1/5. Б. Райков, X. Кодова, Б. Христова, Слав
янски ръкописи в Рилския манастир, София 1986.
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Плегиеница

Проста плетеница je исто тако раширен мотив, чије je порекло старо 
колико и питање преплета уопште, има je у подним мозаицима, рукописима 
из јужне Италије IX-XI в. (А. Франц IV 4, 5, 15).

Из просте плетенице настаје низ варијација, једна je од њих, јавља ce 
вероватно од XII века, са кружићима, или троугловима у месту пресека пе- 
тљи, А. Франц пл. V 9, 15, 18 и 19.20

Још једна врста која вероватно потиче од плетенице (изгледа као ланац 
чије су карике сидра: наизменично усправно, и наглавце), А. Франц V, 12, 
14, 16, 21. Као трака која одваја мања поглавља у тексту, први пут у сигурно 
датованом рукопису јавља се 1020.21 Низ елипси у ланцу настао je вероватно 
из плетенице, пример: А. Франц IV, 6 Патмос 33 из 941. г.

Y словенским рукописима крајем XII почетком XIII века јавља се пле
теница као засебан мотив, најчешће обична трака: Македонски октоих JA3Y 
III b 9 с краја XII почетка XIII в.; Chil.AS 156 Хиландарски типик, почетак 
XIII в, Хил. таб. 3; Октоих, JA3Y III в. 9 Џурова ил. 84 1./2 XIII в. широка 
плетеница са нестегнутим петљама; Трновско јеванђеље III а 30, 1273. г. 
Цурова ил. 121 широка петља; Гиљфердингов триод крај XIII в. Стасов XVI, 
22; Гшъфердингово Дечанско јев. 4, Стасов XVIII, З.22

Y нашој групи рукописа плетеница као чист мотив се не јавља тако чес- 
то. Највише je има у Четворојеванђељу дијака Симона (Пећ 17, л. 2, 216, 
281’), и у Пећ 55, лист 295’ таб. I, 2. Једноставна двострука плетеница je и на 
почетку Chil. 433 л. 1 и Дечани 109, л. 125. Вишеструка разнобојна плетени
ца великих сразмера, као заглавље губи се у рукописима XV и XVI века, 
чешће се јавља као уска трака за одвајање поглавља, као в ал о вит a линија у 
Дечани 109, 39 лист, мада je и тај мотив врло стар.23 *

Сличан мотив, као смена елипее и ромба, настао вероватно увећањем 
већ поменутог мотива са А. Франц пл. V 19. ереће се опет код Симона (Пећ 
17, л. 76 таб. I, 1). Сличан мотив cpehe се и у нешто старијим српским руко
писима CAHY 279, Четворојеванђеље трећа трећина XV в. Васиљев 69, Chil 
478 2-/2 XV века, Хил. таб. 108. Заставица у Пећ 17 je вероватно најслабија, 
неуједначених карика, збијена у оквир. Правоугаоник испуњен густом мре- 
жом вијугавог преплета (Пећ 17, л. 79 таб. XII), и њему слично, преплет 
укошен чудним „кореном” из кога израста читава заставица (Пећ 55, л. 1), и 
коса мрежа у правоугаонику с круговима на пресеку (Пећ 17, 132’) каракте-

А. Frantz, Byzantine illuminated ornament, 54.
Исто.

22* За примере XIV века види J. Проловић, Хиландарски рукописи, табла XX-XI.
Вида A. Frantz, Byzantine illuminated ornament, таб. XIX, 6-10.23
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ристика су иста два рукописа. Сличай мотив само правилнијег облика у: 
Пролог Cod. Коп. 4, 1566. г. Коп. таб. 32; Chil. 34 Четв. из Кучајне 1575. г. 
Хил. таб. 39.

Оба рукописа (Пећ 17 и Пећ 55) су дело путујућих писара, који су 
изгледа имали свој лични репертоар мотива, разнородан, вероватно скупљен 
или одабран из свих књига које су им дошле до руке.

Симон дијак, један je од оних ретких путујућих писара о којима знамо 
нешто више на основу записа које je оставио. Укупно знамо за пет његових 
рукописа:24

L Ч е т в о р о је в а н ђ е љ е  1567. г., ман. Зограф 1 6 6 (23) -  писано у храму Успења 
Богородице у селу Пријеказе (јужно од Косовске Митровице) за попа Симона (види 
опис).

2. П р о л о г  из 1560. г Сремска Митровица МЦУ 323 (види опис) писан у ман. 
Благовештеьье, званом Брело за игумана Јоакима.

3. Ч е т в о р о је в а н ђ е љ е  1561. Дечани 15 -  писано у дому попа Дмитра и његове 
браће Петра и Рајича, део записа je истрвен, само пише реч „Немор”, то je једина 
његова књига за коју не знамо где je писана.

4. Ч е т в о р о је в а н ђ е љ е  1562. Пећ 17 (види опис) писано у селу Овчарево код реке 
Клине (на Косову) у дому старца Максима и сина му попа Рајича.25

5. Ч е т в о р о је в а н ђ е љ е  1571. Софија НБКМ 872 -  писано у земљи Загора обитељ 
Хас, близу реке Лима на селу Запоточец код храма Св. Николе за попа Радоњу.26

Симонови поручиоци су мањи манастири и сеоски попови. Углавном 
се креће по територији Косова и суседне Херцеговине. У записима се жали 
на старе изводе, бугарске изводе, неплатише (као Тома из Девича)27 и тако 
нас упознаје с невољама самосталних писара. Од свих рукописа највише je 
украшено Четворојеванћеље писано 1567, год.

Као прелазни облик између плетенице и мреже ромбова може се сма- 
трати заставица у САНУ 4, 136 л. Сличан тип се среће у рукописима XVI 
века: Chil. 137, из 1561. г. Хил. таб. 137; МСПЦ Грујић 207 из 3./4 XVI века, 
Посни триод ПМХ 59 из 1584. г. (инв. 1126) ПМХ таб. 37; и касније Српски 
псалтир ораховачки 1630-31. г. ЈАЗУ III а 14 ЈАЗУ таб. 105.

3 4

А. Младеновић, Jb. Штављанин-Борђевић, Дијак Симон, писар сриских боюслужбених 
книга у dpyïoj половики XVI века, у: Археографски прилози IV, Београд 1982 101-147. Чланак 
;е бави језиком а не украсом, али доноси све записе Симона, и старију литературу.

~ Име Рајич се већ помиње у запису у претходном рукопису из 1561.
26“ М. Стојанов, X. Кодов, Опис на славянскише ръкописи в Софийската народна библи- 

умека, София 1964, Н 872 ( 41 стр), табла IX.
27 _Вероватно je у питању топоним истоимен са манастиром Девић на Косову, испод исто- 

имене планине.
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Мрежа ромбова
Као мотив потиче вероватно из једноставније мреже као у сиријском 

рукопису из IX века (London Add. 14548 из 819. г.) А. Франц таб. XXIV, 9. 
Y српским рукописима јавља се од XIII в.: Јеванђеље Народне библиотеке 
214 (изгорело 1941.); Chii. 16/V крај XIII века Хил. таб. 18; Драганов минеј28 
крај XIII века Дурова 132; Chil. 382 крај XIII века29 Хил. таб. 16. Y оквиру 
наше трупе најлепши je у Пећ 95 л. 1 таб. XIII, правилних облика без гре- 
шака, с унутрашње стране поља имају зупце, и сочно je гранчица с крупном 
лалом. Можда je join вештије нацртана заставица писара Никандра у Дечани 
14, л. 237 таб. IX. Облик поља je нејасан, између ромба и срцоликог, није 
обојено. Y унутрашњости су окца као на стабљици, бочно гранчице од пре- 
плета, у целини више деЈтује као врежа него геометријски облици. Исти мо
тив код Симона (Пећ 17, л. 214, 217 таб. XI) има грешака, много je невештије 
изведен, али нема бшъних мотива, чист преплет. Заправо, сличан мотив се 
јавља и у Цетиње 37, 1 л., али су облици неправилни и нејасни и знатно 
заостаје за цртачем какав je Никандар.

Заставице архитектонског типа су ретке, само једна се јавља у САН Y 4, 
26 л. Заставица je вероватно сведенији облик место помињане заставице у 
Богдановом јеванђељу JA3Y III с 20 с краја XIII века, JA3Y таб. 24, или из 
псалтира Бранка Младеновића из 1346. С. Радојчић сматра да je такав степе- 
наст тип ушао у српске рукописе преко Атоса и Хиландара, у хиландарским 
рукописима јавља се најраније почетком XIII века.30 Сматра се да je овај тип, 
степенасто градећи структуру која се сужава у висину, у суштини симболи- 
чна представа храма.31

Различиты мотивы

Као посебна врста се може издвојити мрежа у Пљевља 59, цртеж je ско
ро сведен на скицу, само у тачкама пресека има звездице. Сличан мотив се 
среће у Макаријевом јеванђељу (Atina NB Cod. Ath. 1796) из средине XIII 
века, Дурова 114; и у Четворојеванђељу видинског митрополита Данила 
(БМ АДД.Мс 39625) друга половина XIV века Дурова 190. Y српским руко
писима најближи пример, слична мрежа као претеча тог мотива, среће се у

28
Драганов мине/, Света гора ЗМ д 28, Москва ГБ Л Собр. Григ. 42 М 1725, Ленинград ГПБ 

Собр.Усп. On I 40.
29 Најстарији примери тог мотива су углавном у хиландарским рукописима, што наводи на 

закгьучак да je мотив ушао у репертоар српских мајстора управо преко Хиландара и Атоса.
30 . _ _С. Радојчић, Сигаре сриске мшшјашуре, 32-33.
31

Букурешт, Библиотека Акад. наука, Панаитески 205. Шире о овом типу заставица у 
српским рукописима и њиховом симболичном значењу види код: A. Nekrasov, Les frontispices ar
chitecturaux dans les manuscrits russes avant Vepoque de l’imprimerie, L’art byzanin chez !es Slaves. Recueil 
Uspenski II, tome 2.; J. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, 53-58.
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Јеванђељу из сред. XIII века (МСПЦ Грујић 3 и 23).32 Ближи пример се сре- 
ће знатно касније, први сличан пример мени познат Chil. 27 с пометка XVI 
в. Хил. таб. 119, али се понавља и касније у рукописима XVIII века као СА 
11 Сент Андреја 255 с. По тој звездици у чворовима може се с ььом повезати 
и ланац елипси у Chil. 433, л. 23’. Y Поменику из Универзитетске библиотеке 
наилазимо на необичну заставицу као низ карика, наизменично хоризонтал- 
них и вертикалних, свака подсећа на угласту осмицу или пешчани сат. Нај- 
ближе томе, али као рам у оквиру заставице, у комбинации с круговима 
јавља се у: Прологу стих, зимском Пећ 57 из 1390-1400, Пећ ил. 146 на 126 
с.; Четворојеванђељу из средине XV века, ПМХ 41, ПМХ таб. 4.

Флорални орнамент
За разлику од преплета, флорални мотиви јесу у духу византијске умет- 

ности и традиције, неки мотиви као акантус, палмета, очигледно су старији 
и преузети су из хеленско-римског периода, уз касније адаптације.

Флорални мотиви се у српским рукописима јављају у XIV веку, и ту 
чини ми се нема поетупних развојних фаза, које се мада скоковито ипак 
у преплету могу пратити, овде се преузимају голове шеме из византијских 
рукописа. Пример су нимало једноставне, изванредно изведене заставиие 
у Четворојеванђељу серског митрополита Јакова,33 Максимовић ил. у боји 
14-17.; или у Четворојеванђељу Николе Стањевића средина XIV века (Хил. 
14), Максимовић 87-89, које немају „претходницу” у српским рукописима. 
Различило су и описиване као „неовизантијски”34 стал, „раскошни византијски

’2 Изложба цртежа -  копије орнаметнике Љупке Васшьев, отворена 29. 6. 1993. у Народној 
библиотеци Србије, Београд.

33 Из 1354. г, Лондон, Британски Музеј, Add. 39636.
Термин неовизантијски je увео Шчепкик, Учебник русской палеоГфии, Москва 1918, 55- 

57. Он га схвата у суштини као словенску адаптацију (у српским, бугарским, руским, влашким 
рукописима), византијиског стала. Тако га схватају и Мошин, Орнаментика неовизантщског 
стала 320; Г. й . Вздноров, Неовизантийский орнамент в южнославянских и русских рукопис- 
них книгах до начала X V  века, у: Византийский временик, 34 (1973), 214-243 (с тим што он 
заступа мишљење да je тај специфични спој, као резултат блиског додира грчке и са друге 
стране српске и бугарске уметности настао у Македонији или Бугарској, а не на Атосу. Док С. 
Радојчић сугерише Атос, говорећи о новом раскошном стаду XIV века, и сматра да се преокрет 
одвио у радионицама на Атосу, вида: С. Радојчић,Уметнички споменици манастира Хиланда- 
ра. 167. Л. Н. Костјухина, Нововизантийский орнамент, у: Древнерусское искусство, Москва 
1974, Сборник П, 265-278; Шчепкинова дефиниција {Учебник русской палеографии, 1967 , 71-72) 
коју цитира Мошин: „Прививается византийский орнамент состоящий из стилизованных ра
стений на золотом фоне в рамках геометрического характера. Этот орнамент переносимый из 
Болгарии и Византии, в подробностях несколько отличается от более древнего византийского 
орнамента того же характера (так на пример внутренне расулевается нередко также влияние 
нового западного циркульного черчения) и называется обыкновенно неовизантийским орна
ментом''’ -  може се односити на примере које смо навели али и на неке рукописе византијског
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стил”* 33 * 35 и „емаљни”.36 Питање терминологије није чисто формално јер „не- 
овизантијски стил” подразумева нешто квалитативно ново, нов стил. J. Про- 
ловић37 je већ приметила да није у питању нов стил, ови рукописи који се 
обично цитирају као најранији примери неовизантијског стила заиста су 
потпуно у складу са традицијама класичног стила византијске орнаментике 
XI века. Прецизније, то су први примери цветног византијског стила у 
српској уметности.38 Поступно се тај стил одваја од својих узора и ствара 
мотиве који нису типични за цветни византијски стил, али je питање да ли 
се могу сматрати као засебан стил, a joui je теже повући границу у којем 
тренутку заиста представљају нешто ново. Зато се заједнички термин фло- 
рални орнамент чини најнеутралнији.

Украс из Диоптре,39 Пећ 101, сродан je тим најлепшим рукописима друге 
половине XIV и прве половине XV. Можда je заставици на л. 3 по избору мо
тива (ваза уместо рога изобшьа и две птице на врху заставице), најближа она 
(л. 83, Максимовић, 98) у Апостолу из треће четвртине XIV века (Берлин,

стила, управо зато што ми се чини да није довољно дефинисана разлика у односу на византиј- 
ски орнамент.

Док Мошин каже {Орнаментика неовизантијског стила, 324-325): „Типична заставица 
неовизантијског стила je велики квадрат сличан онима из доба византијске орнаментике X-XI 
века, само се одликује већом строгошћу и понешто шаблонском укоченошћу. Квадрат или пра- 
воугаоник по дијагоналном пресеку геометријски je рашчлањен врежама лозе на симетријске 
орнаменталне делиће, колорисане шареним и сочним бојама. У богатијим заставицама подлога 
je златна. Као што je Буслајев истакао, византијски орнамент сродан je стилу радова у емајлу: 
боје се одвајају једна од друге преградама и колорит се не прелива наравно у сенкама. Типичне 
су распвале стабљике или цветни украси с а страна или одозго. За разлику од старог стила поред 
ових заставица нису размештене фигуре животиња и птица. Али се стилизиране птичице некад 
размештају унутар плетера у квадрату више у улози шаблонских апликација.” Као да описује 
заставице Владислава Граматика. А. Дурова (Хиляда Години на българската ръкописна книга,
33 с.) сматра да je то засебан стил, који продужава традицију византијског стила, чије најраније
елементе налазимо у рукописима VI века, а завршен je развитак стила у рукописима X-XI века. 
Он укључује следеће мотиве: геометријске, плетер с елементима арабеске под утицајем коп
тских, келтских и арапских орнамената, бшьне мотиве и круг са византијском палметом. Основ- 
ни бшъни мотиви, расцветана палмета, крин и тролист представљени en face и у профилу, као 
и коленичасто стабло с тролистом.

М. Харисијадис, Раскоити и византијски стил у орнаментици јужнословенских руко- 
писа XIV  и X V  века, у: Моравска школа и њено доба, Београд 1972, 211-226.

36 В. Пуцко, Византийиский эмальерный стиль в оформлении Греческих и иноязычних ил
люминованных рукописей, у: Зборник радова Византолошког института 32 (1993), 7-17; -  заступа 
мишљење Вајцмана (вида нап. 12) да je та врста орнамента првобитно настала имитирањем сјаја 
грчких радова у емальу, али кад je у питању варијанта тог стила у неким јужнословенким руко
писима XIV века тешко се може говорити о подражавању технике емагьа.

37 Ј. Проловић, Хиландарски рукоииси, 237-8.
38 Изузетак представља Остромирово јеванђеље из XI века, Ленинград ГПБ Фн. I 5. Дурова 

38-40. Мада je и то већ развијени тип, већ готов образац.
М. Харисијадас, Раскогини и визаншијски сшил, 224.
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Вук. 47). Нема тананост као у најчувенијим примерима тог стала, тема je 
једноставнија, лоза и цвет су крупнији. Издваја je бела позадина -  обично je 
златна, с друге стране та бела позадина даје специфичан утисак лакоће, не- 
претрпаности (асоцира на радове у мозаику), као и гранчица дуж маргине.40

Заставица на првом листу je са златном позадином, лозица са детелином 
унутар правоугаоника.

Унутар трупе рукописа са Косова о којој je овде реч, Диоптра се сва- 
како издваја по врсти украса, тананом колориту, позлати. Ако се и не 
убраја у најлепше примере, ипак припада кругу рукописа насталим у Дес- 
потовини, у првој половини и средином XV века, кььигама као што je Ме- 
тафраст Стефана Доместика, Chil. 400.41 Фактографски подаци о њој су 
штури, тако да je оквирно уврштена у ову трупу.42

Лозица и йалмета

Лозица се, као мотив, такође јавља знатно раније, само je у време хеле- 
низма више натуралистички представљана, док je у византијској верзији ви- 
ше апрстрахована као мотив, и далеко je од првобитног „оригинала"’ винове 
лозе. Y рукописима се јавља још у првом периоду до IX века, примери: Vi
enna međ. gr. прва половина VI века, Paris, gr. 510 IX век А. Франц таб. XIII, 
1-3. Наведени примери су и три основне врсте: 1. геометријски, најапстракт- 
нији, само валовита гранчица, 2. међупростор je испуњен полупалметама и
3. с петељкама, палмета или цвет, не израста директно из стабла лозе. Y ру
кописима са Косова лозица се појављује у три рукописа. Највише je има у 
Поменику: Дечани 109, л. 13, 5, 77 таб. III, 7, 8; Пећ 101, л. 1 (већ поменута); 
и Цетиње 39-82 л. 6. Најлепша je она на л. 13 у Дечани 109, дебела лозица, 
тип с петељком и крупним тролистом, хармоничних таласа. Врло слична њој 
je на листу 77, само je уместо тролиста, полупалмета. На листу 5 мотив je 
ситнији, а на петељкама je црвени цвет. Све три имају златну позадину, али 
у поређењу са ранијим узорима ту je и карактеристичан додатак XVI века: 
крупан цвет на врху и са стране. Поменик се у оквиру трупе не истине само 
богатим украсом, већ и вештином израде.

Засебан тип je лозица са полупалметама уписана у правоугаоник, или 
пилон (пример: Зографско јеванђеље, Ленинград ГПБ Глаг. I, друга поло
вина X века, Дурова 16; Триод посни цветни, JA3Y IV а 107, прва половина

40 Исти тип мотива, гирланду у мартини, само знатно развијенију, у Апостолу Пећ 24 и 
Крушедолском јеванђељу бр. 3, оба из XVI века, С. Радојчић (Опаре српске минијашуре, 49) 
тумачи као мотиве западњачког порекла.

Д. Богдановић, Каталог Нирилскых рукоииса манасшира Xwiandapa, 157, Албум, таб. 105.
Како се вида из описа, за Диоптру се не зна где je писана, ни за кога, само време нас- 

ганка, 1440-50, и да je била власништво Пећке патријаршије. Само на основу тих података je 
оквирно уврштена у ову трупу.

* УКРАС РУКОПИСА НАСТАЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
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XIII века. Џ у р о в а  86). Такав тип, уписан у потковичаст облик, сусрећемо у 
нашој групи у: Пећ 55, л. 80, слична заставица се раније среће у Богдановом 
Четворојеванђељу JA3Y III с 20, JA3Y таб. 25; Триоду Анагоста Георгија 
JA3Y Ь 18, прва четвртина XIV века Максимовић 65. Цртсж у Пећ 55 није 
првокласан.

Срцолики облици са сучељеним палметама као у Пећ 17, л. 127’ таб. II, 
5 су део византијског репертоара украса.43 Најстарији пример можемо да на- 
ђсмо join у Еванђелистару из Требизонда из X-XI века (Стасов СХХН, 3), а 
протеже се кроз рукописе XII до XVI века (примери: Пролог из 1339. г, Ле
нинград, ГПБ, Погодин 28 Џурова 163; Паренесис Јефрема Сирина Рила 
МНРМЗ/7 друга половина XIV века, Џурова 205).

Различити флорални мотива

Доста je раширен још један тип с флоралним мотивима, који се састоји 
од више поља с уписаним крупним цветовима, некад затвореним у иупољак, 
некад у виду крина или полупалмете. Такве су заставице у Дечани 126, л. 1, 
и Дечани 144, л. 144, обе су у цртежу, необојене. Тип je вероватно настао из 
византијске заставице, каква je у Хил. 21, трећа четвртина XIV века, цветови 
су већ крупни, лозица прави польа, само je све join увек у оквиру правоуга- 
оног оквира и на златној позадини, Максимовић ил. у боји 30, или Chil. 69 
из XV века.44 Тип je раширен у рукописима XVI и XVII века:45 Четворојсван- 
ђеље лесновско JA3Y III b 8 JA3Y таб. 86; ПМХ из 1590. ПМХ таб. 41; ПМХ 
47 из 1599. ПМХ таб. 45; MIJY 209 прва четвртина XVI века,46 Четворојеван- 
ђеље из Фицвилијам музеја у Кембриџу (Marlay bq. MS2) и рукопис Симеона 
Рачанина, данас у Прагу (IX D 16).47

Y Лонгиновом Акатиснику (Дечани 138, л. 14’) наилазимо на необичну 
заставицу, унутар уског правоугаоника, стилизован таласасти мотив, у цр
тежу доста вешто и складно. Није јасно да ли je то само скица на тему ло- 
зице акантусовог типа или игра уметника. На нешто слично нисам наишла.

43" A. Frantz, Byzantine illuminated, ornament, 62-63, табла ХУП, 6-11.
С. Радојчић, Умегинички сиоменици манасшира Хиландара, Зборник радова византоло- 

шког института САНУ 3 (1955), 169, ил. 16.
45 Чини ми се да у овом у облику у којем се јавЈБа у XVI веку већ није део репертоара 

виз анти ј скот цветног стила.
46 П. Момировић, Збирка српскословенских рукописи у Музеју Срема у Сремској Митро

вици, у: Грађа за проучавање споменика културе Војводинс, X (1981), цртеж И, стр. 189.
47 ^ _ _

Г. Бабић, О сриском чегиворојеванћељу XVII века из збирке Fitzwiliam музеја у Кембриџу, 
у: Зборник Светозара Радојчића, Београд, 1969, 21-22 ил. 9. Д. Стефановић, Палеографске бе- 
легике о старим српским и неким друшм рукописима у Велико/ Бритаиији, у: Археографски 
прилози 6-7 (1984-1985.), 55-57. Ј. Vašica, J. Vajs, Soupis staroslovanskyh rukopisu Narodniho muzea v 
Praze, Praha 1957. Iriški praksapostol, N43. 115-117 (tab. IV).

40



Заставице типа Владислава Граматика

Тешко je ову врсту заставица описно назвати, овако je ипак најјасније 
на који се тип мисли. Y оквиру трупе рукописа са Косова, овај тип заставице 
се јавља у три рукописа: Поменику Дечанском (Дечани 109, л. 1), Лонгино- 
вом Четворојеванђељу (CAHY 4 л. 93) и Псалтиру с последовањем (Цетиње 
39-82, л. 9). Лонгинова заставица je доста немарно цртана и бојена, цвет, ко- 
ји je обично изнад заставице, овде je у десној мартини. Она у Дечанском 
поменику je знатно вештије изведена, чини ми се по теми најближа оној у 
Андрианти из 1473. 
матика, Дурова 231).

Тип квадратних заставица je врло раширен у рукописима XV и нарочи
то XVI века:

XIV в.
Александрида Бгд. крај XIV в., изгорела, Радојчић таб. XLa 
Амартол 1386-7. Атос Пантелејмон
Минхенски псалтир поел, четвр. XIV в. Минхен Бав. биб. cod. Slav 4

XV в.
Четв. CAHY 276, сред. XV в. Васшьев таб. 60
Зборник Владислава Граматика, JA3Y III а 47, 1469. Радојчић таб. XXXV, XL6 
Андријанта Рила НМРМ 3/6 1479. Дурова 231 (Исто В. Граматик)
Зборник слова и жит., Рила НМРМ 2/23, крај XV в. Дурова 239
Зборник Рила РМНМ 4/14 друга пол. XV в. Дурова 235
Пролог грачанички JA3Y III с 24 (уметнути лист из XV в.) JA3Y таб. 64

XVI в.
Четв. Максима Бранковића, 1514. г. МСПЦ 354(Крушедол) Студеница сл. 8 
Четв. Шишатовачко 1560. МСПЦ 356 инв. 1996 
Беч cod.slav. 1 Студеница 20-21
Крупнишко четв. Рила МНРМ 1/5 сред. XVI в. Дурова 247
Четв. Пљевља 78 инв. 2112 (писар дијак Дмитар, писано у ман. св. Тројица 

Пљевља) Пљевља сл. 53
Четв. дијака Влатка, Пљевља 38, инв. 2111 Пљевља сл. 52 
Милешевско четв. друга четвртина XVI в. ПБ 69 инв. 2093
Псалтир с послед. XVI в., Српски семинар 43 (? УБ Поровић 9, инв. 127) Радој- 

чић таб. XLI
Октоих првогласник, 1570. г., Сент Андреја РА 2 
Куманичко четв. XVI в. САНУ 69 Радојчић таб. ХЬд 
Четвр. Лесново JA3Y III б 8, друга пол. XVI в. таб. 85 
JA3Y ћир. фраг. 3., поел, четврт. XVI в. JA3Y таб. 96 
Четворојевађеље, XVI век, Студеница 102 Студеница сл. 1-6

* YKPAC РУКОПИСА НАСТ АЛ ИХ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

(Рила НМРМ 3/6, на листу 562, такоће рукопис В. Гра-
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Chil. 301, Законик из Јањева 1620. г. Хил. таб. 164
Chil. 33 Четворојеванђеље студеничко поч. XVII в. Хил. таб. 159
Chil. 6 Четворојеванђеље, крај XVI в. Хил. таб. 157
Chil. 92 Псалтир с последовањем прва чеврт. XVI в. Хил. таб. 127
Chil. 5 Четворојеванђеље прва четврт. XVI в. Хил. таб. 124

Нема много примера старијих од рукописа В. Граматика и joui je С. Ра- 
дојчић48 уочио да се исти мотив из Александриде, с краја XIV века (лист 73’, 
Нар. библ. Београд, изгорела 1941, Радојчић табла XLa), понавља у Зборни- 
ку В. Граматика л. 424, и у другом рукопису из XIV века у Амартолу49 као 
и у САНУ 276, средина XV в.

Други тип, који je изгледа већ био установљен, заставица je с листа 64 
из Зборника Владислава Граматика из 1469. г. у коју су укомпоноване птице, 
a јавља се join у Минхенском псалтиру л. 8.50 51 * Проловић сматра да je тип нас- 
тао из великих флоралних византијских заставица као Дионисијат 4 из XIII 
века, Апостол из Берлина из XIV века, Четворојеванђеље Николе Стање- 
вића средина XIV века?1

С. Радојчић je приметио да ce у XVI веку тип јавља и у хиландарским 
рукописима и да се одатле проширио у остале крајевеЗ2 Ј. Проловић, као 
друго жариште одакле се такви мотиви у XVI веку шире у сремске манасти- 
ре, види румунске земље.53

Иницијали и украси у маргинама

Најчешће се понављају „иницијали са завијуцима”, пуним потезом, ис
под слова je стилизована гранчица (таб. VII). Присутни су скоро у свим ру
кописима наше трупе (НБС 639, Chil. 433, САНУ 4, Цетиње 37, Пећ 95, Пећ 
51, Пећ 17 Пећ 19). Вероватно су настали од обичних црвених иницијала, 
који за почетак добијају мале куглице на средини стабла, и серифе на кра- 
јевима. У овом облику с читавом гранчицом испод слова јављају се средином

48 С. Радојчић, Старе срйске минијатуре, 51, таб. XL a, b, с, d. Постоје претпоставке о по- 
рекзту неовизантијског стала, види напомену 29, али не и конкретно ове врсте орнамента.

49 _

Ј. Проловић, Сшуденичко чеворојеванђеље, у: СЬуденица и византијска уметност око 
1200. г. Београд 1988, 527, напомена 14.

Ј. Максимовић, Срйске среднювековне минијатуре, 133. Ј. Проловић, Студеничко четво- 
ројеванђеље, 528.

51 Ј. Проловић, Студеничко четворојеванђеље, 527; Н. Buchtal, Towards a history of paleologan 
illumination, y: Place of Book illumination in Byzantine Art, Princeton-New Jersey 1975, 161-164; комен- 
таришући овај тип украса, сматра да je преузет из исламске илуминације.

С. Радојчић, Умегинички сиоменици манасшира Хиландара, 169.
53 _  _

Ј. Проловић, Сшуденичко чегиворојеванћеље, 525-533.

42



XIV века. Током XIV и XV века скоро су редован део украса кььига, посебно 
скромније украшених књига. Од вештине цртача зависе пропорције и еле- 
ганција слова. Општа тенденција овог типа кроз XV и XVI век je све бога
теи  украс, тако да гранчица испод слова заузме исто толико места колико 
и слово, или чак и више.54 55 * Y XVI и XVII веку слова су таььа, ужа, гранчица 
je нервознија, нема ранију пуноћуЗ5 О. Грациу у монографии о писару Ма- 
тији (с краја XVI и почетка XVII века) сличну врсту иницијала (само се тај 
тип украса шири не само испод слова, већ и унутар слова) назива „Schmucki
nitialen”, и тумачи утицајем писара Лукаса и словенских скрипторија/6

Специфични иницијали „с пауковом мрежом” у Дечани 14 (л. 5) и Де- 
чани 97, П, л. 85, у (гама) л. 6, таб. IV, 10 слични су претходним, уместо да 
слово украси биљном гранчицом, писар испод слова додаје чисту шару, гус- 
тих концентричних линија као на пауковој мрежи. Занимљиво je да се оба 
примера срећу у рукописима писаним у околини Дечана; постоји још један 
рукопие у којем их срећемо и тај je из Дечанске збирке Дечани 47, крај XV- 
поч. XVI века Васшъев таб. 75.

Композитни иницијали од плетера су у оквиру трупе ређи, има их у Де
чани 14 ( К л. 9; 3 л. 87; П л. 144; В 237), у Дечани 97 л. 54’; Пећ 17, л. 7 К.

Још један рукопис из трупе, Дечани 64, занимљив je због својих иници- 
јала. То су иницијали О, Р или В (ћирилично) у које су уцртане основне 
ирте људског лика, В на листу 103 има горе и круну. Сличне иницијале мо- 
жемо видети у књигама хиландарског писара Јова.57 Као додатак уз запис 
Григорија у Дечани 64 стоји да je писано са извора кастамонитских -  са Ато- 
са. Недостаче карика какве je и које хиландарске књиге Григорије могао 
имати. Нити je досад познат неки рукопис са сличним мотивима настао у 
временском интервалу од треће четвртине XIV века (кад пише Job) и среди
не XV века кад пише Григорије.

Дечани 64 има поред занимљивих иницијала, на маргинама, и ситне жи
вотинке или бшъне мотиве, фантастичне облике „оживљене” оком. Y марги- 
ни се обично црта мала риба, цвет, или рука која означава, украси чија je 
практична еврха била да обележе нов параграф, важан део текста. Цвет, ne-
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в. Мошин, Орнамнегиика неовизаншијског сшила, 308-309. А. Џурова, Хиляда годины на 
бълГарскаша ръкописна книга, табле с иницијалима: XL.

55 A. Џурова, исто, табле с иницијалима: LXXTV.
“6 О. Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaois von Myra (1596-1624), Athens, 

1984; 145, 100-102, ил. 1 (Служабник, из око 1596., Јерусалим, Биб. Патријархата Анастасис H
10).

57 _

Л. Цернић, О ашрибуцији средњовековних ћирилских рукоииса, у: Текстологија средњо- 
зековних јужнословенских књижевности, САНУ научни скупови X, Одељење језика и књижев- 
ности 2 (1981). Ј. Проловић, Хиландарски рукописи, 199-203.
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творолист или бшъни орнамент (мада доста крупно и невешто цртани, с 
исламским упливима као велики цвет лале) можемо наћи у обшъу у Пећ 55 
(лист 4, 46, 71, 74, 93, 195’, 204). Крст je још један знак симбол који ce 
слика у маргинама, као у CAHY 4 лист 160, 23Г; Пећ 17 лист ЮГ, вероватно 
и у Пећ 55 лист 26. Рибица, иначе врло стар мотив, среће се поред Дечани 
64 лист 72’ и у Цетиње 37. „Медузе” и друга створењца из Дечани 64 су 
вероватно најближа том мотиву, али на непосредан узор или паралелу нисам 
наишла. Y сваком случају, из целокупног украса Григоријевог рукописа 
произилази да у односу на свет В. Граматика припада сасвим другој монаш- 
кој струји у српској књижевности и минијатури, струји која се као центру 
окреће ка Хиландару.

Још један чест мотив, кога треба поменути je пехар у који се слива 
текст, највише га има у Дечани 64 и Пећ 55, (таб. IV, 11) у Григоријевом 
рукопису таб. IV, 12 je и он „оживео”, jep je стубић пехара у облику члан- 
ковитог бића, чија je глава у споју стубића и зделе пехара. Поред, чини сс 
исконске потребе човека да оживи своје цртеже, да поменемо само најстари- 
je словенске писане книге уопште, глагољске рукописе X и XI века, као 
Синајски псалтир68 где се већ у угловима иницијала налази око или људски 
лик, као на листу 4’, 122% 1757 И у грчке рукописе XII века као: Јеванђелис- 
тар (Нар. библ. Атина, cod. slav 64, лист 40’, 32%, или слово Т у Јеванђелис- 
тару из исте библиотеке (Cod. 85, лист 98) које има развијенији тип исте 
врсте антропоморфних иницијала58 59, или Чеворојеванђеље из XIV века, 
(Москва, Биб. Хлудова, Н 15) Стасов таб. XXII, 6. Тако да се тип иницијала 
с људским ликом може пратити и у словенским и у грчким рукописима, као 
и бшъни мотиви у маргинама, али остаје проблем директног узора за специ- 
фичне облике какви су Григоријеви цртежи.

Иницијал уписан у квадрат je карактеристика украса книга на западу, 
мотив je у српске рукописе ушао преко првих штампаних книга. Такви ини- 
цијали ce cpehy у Житију Григорија Омиритског, писаног у Пећи. Исте 
иницијале има Цетински октоих Бурђа Црнојевића штампан 1494. на Цели
ну.60 Псалтир Српског семинара 43, са инициалом истог типа, сведочи да 
книга из Пећи није усамљен пример, прве штампане книге током XVI века 
су кружиле и по природи преписивачког посла нихови мотиви су улазили у 
рукописе.61

58 Синајски псалтир, фототипско издање, издао Моше Алгбауер, Скопје 1971.
59 А. М. Chatzinicolau, С. T. Paschou, Catalogue of the illuminated byzantine manuscripts of the Nati

onal Libraiy of Greece, Athens 1978, слике: 448, 603.
60 Д. Медаковић, Графика српских штампаних књта XV-XV1I века, Београд 1958, табла 

Ш и IX.
61 J. Проловић, Студеничко четворојеванћеље, слика 23.
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Минщашуре

Само један рукопис из читаве ове трупе садржи фигуративне минијату- 
ре. то je Четворојеванђеље из манастира Зограф. О писару Симону већ je 
било речи, о нему као пртачу фигуралних композиција можемо да судимо 
само на основу једне минијатуре Јована, која je репродукована. Симон као 
да je користио различите предлошке (или се извештио у сликању фигуре), 
jep je фигура Јована складнија од осталог инвентара у сцени, као да je по- 
шао од ње и около распоредио инвентар. Судећи по овој минијатури, где 
нма грешака у перспективи, у сразмери (глава je несразмерно велика у одно- 
су на тело, стопала су ситна, а шаке врло крупне), као цртач фигуралних 
представа Симон не представља неко откриће. Све je доста наивно и грубо, 
ал и само постојане минијатура ипак сведочи о већој амбицији и вишем ни- 
воу илуминације. Занимтьив je атипичан лик Јована, дуге косе и браде, који 
подсећа на лик Матеја.

Сцена je иконографски типска, једино може да привуче паж ну поједи- 
ност да je укључен и орао као симбол јеванђелисте. Симболи јеванђелиста 
нису тако чести у византијском рукописима, те не залазећи на примеру се- 
оског писара у питање њиховог поревела у оквиру читавог византијског ели- 
карства,62 ипак се треба оеврнути на узоре који су писару XVI века били на 
располагай^. У оквиру српских рукописа тог периода симболе јеванћелиста 
срећемо у Четворојеванђељу МСПЦ 357 из XV в. Максимовић ил. у боји 65; 
Четворојеванђељу из Црквеног музеја Сарајевске цркве инв. (11)21963 и у Ве- 
ликосредишком јеванђељу.64 Први рукопис je једини поуздано старији од 
Симоновог, проф. В. Бурић га je сместио у сферу утииаја дубровачке сли- 
карске школе,65 али ту je у питању сасвим други тип симбола, тако да ди- 
ректно поређење отпада. Код остала два рукописа заправо je реч о уметну- 
тим листовима који нису поуздано датовани нити се зна где су настали, али 
су они ближи Симоновој композицији: симбол јеванђелисте je у левом углу 
и у канцама држи книгу. П. Момировић je минијатуре Леонтија из Сарајев- 
ског четворојеванђеља датовао у почетак XVII века, док би минијатуре из 
Великосредишког јеванђеља могле бити савремене, Момировић их оквирно 
латује (друга половина XV -  друга половина XVI века). Друга географски 
блиска трупа у којој су симболи јеванћелиста врло присутни (сликају се и

69R. Nelson, The Iconography of preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book, New York 1980,
15-55.

63Л. Мирковић, Старине опаре цркве у Сарајеву, Споменик 83, (1936), 23-24, табла 
YXXVn-XXXXVni; П. Момировић, О минијатурама хреганог Леонтија, Зборник Народног му- 
?еја 8 (1975), 497-507.

П. Момировић, Књигцко архивски споменици из Баната, у: Граћа за проучавање споме- 
ника културе Војводине, 1 (1957), 112-119.

6" В. Бурић, Дубровачка сликарска школа, Београд 1963, 269-270.
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самостално преко целе стране, као у Копитаревом јеванђељу, Хваловом 
зборнику) je трупа босанских рукописа,66 али сем овог детаља нема других 
индиција које би упућивале да се Симон користио књигама босанског поре- 
кла. Како смо видели описујући његове рукописе, Симон, при избору орна
мента, није био стилски чистунац, напротив, тражио je шароликост. Можда 
га je бат то навело да минијатуре обогати и симболима јеванђелиста.

То je, колико je мени познато, jедини сачуван рукопис са Косова и Ме- 
тохије са фигуралном илуминацијом.67

ЗАКЉУЧАК

Летимичан поглед на хронолошки распоред рукописа наше трупе даје 
општу слику: рукописи су писани средином XV века (Chil. 24 и Дечани 64), 
а онда у другој половини XV века долази до паузе. За тих пола века настао 
je само један рукопис (Пљевља 59) и он je оквирно уврштен у ову трупу. Од 
1494, тачније од 1520-тих година су скоро равномерно распоређени током 
XVI века. Разлог за паузу није тешко одгонетнути, она je поел едина конач- 
ног турског освајања Новог Брда и целог Косова и Метохије.

Y нелини, на основу описа и оцене орнамената, цела трупа рукописа би 
се могла поделите на три дела.

Први део би били рукописи писани у манастирским средиштима, Деча- 
нима, Пећи, Грачаници. Општа оцена тих рукописа била би да су коректно 
украшавани, нема богато украшаваних књига, ни позлате, али je задржан 
известан ниво израде. Ту предњачи дечански скрипторијум, са Помеником 
који представља изузетак, али и писарима пажьье вредним као Никандар. 
При томе треба напоменути да Никандар не ради у самом манастиру, већ у 
испосници изнад манастира, и да ни Поменик није почет и украшен у Деча- 
нима, већ у Јањеву. Скрипторијум у Дечанима je активан у другој половини 
XVI века, једини старији рукопис je Лонгиново јеванђеље, а оно се оквирно 
датује у средину XVI века. Y Дечанима раде и Лонгин, и писар Григорије, 
сваки на свој начин занимљиви за науку. Григорије je носилац хиландарске

66 Максимовић ил. 128, 131. М. Харисијадис, Илуминација рукописа босанског* порекла у 
средњем веку, Глас САНУ 354 (1988), 91-135.

67 У оквиру Закона о рудницима деспота Стефана Лазаревића -  препис из друге половине 
XVI века (САНУ 465, инв. 1404) -  представљени су чланови рударског већа. Минијатуру запра- 
во чине четири траке са седећим фигурама на високој клупи. У питању je вероватно препис 
Закона о рудницима из 1412. г. али нема поузданих података да je и препис настао на терито- 
рији Косова. Н. Радојчић, Закон о рудницима Стефана Лазаревића, Београд 1962. В. Мошин, 
Еирилски рукописи, Минијатура у Југославији, Каталог изложбе. Музеј за умјетност и обрт, 
Загреб 1964, Н 100.
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струје, понавља неке од мотива хиландарског писара Јова, непосредна веза 
тек треба да се установи, док je Лонгин живи пример блиских веза минија- 
туре и фреско сликарства или иконописа. Четворојеванђеље из средине XVI 
века, које je писао као млад сликар, и Акатисник, с краја XVI века, заним- 
љиви су данас више из перспективе ко je био илуминатор и писар (код Ака- 
тисника и песник) него што je илуминација у тим рукописима по себи вред
на пажње. Скрипторијуми у Пећи и Грачаници, судећи на основу данас рас- 
положивог материала, нису им ал и тако веште мајсторе, или je акценат био 
на очувакьу и умножавању књижног фонда, а не толико на њиховој лепоти. 
Књиге из Пећи су из друге половине XVI века -  после 1557. То су углавном 
литургијске књиге. Изузетак чине Диоптра, по у красу и по садржају, и Жи- 
тије Григорија Омиритског. Житије je по формату мала књига, али украше
на са више амбиција у односу на остале пећке књиге, можда je рађена по 
наруџби за неког високог свештеника. Књиге из Грачанице (укупно их има 
две) су из 1530-тих и обе се везују за име митрополита Никанора. Једна од 
њих (Пећ 19) je писана на истој хартији као и Грачанички октох из 1539, што 
je још једна потврда да je писана у Грачаници и да je грачанички скрипто- 
ријум био активан 1530-тих. Поменик са Косова из Универзитске библиоте
ке, ако je из манастира Лишъан, био би знак да je и у другим манастирима 
било писара, бар толико да оставе поменик манастира.

Други део би чинили путујући писари као Симон и Радослав. ЬЬихове 
кььиге су пуне различитих заставица, украса у маргинама и у тој склоности 
ка обилном украсу има нечег рустичног, јер су им остварења често невешта, 
нртеж je груб, има грешака ако се прати трака преплета, и стилских нечис- 
тоћа. Симон се бар држи узора из других књига, док Радослав у цртању 
украса у маргинама иде до наивне, народне уметности. Симон je у рукопису 
из манастира Зографа доказао да ни фигуралне минијатуре нису ван њего- 
вог домета. Ни писар Стефан, који ради Пљевља 59, у том погледу није на 
некој завидној висини. Њихов значај je чини ce више историјски него умет- 
нички, јер су ипак вршили мисионарску улогу, ширили су књигу и писме- 
ност, и данас су најзанимљивији због података које пружају њихови записи. 
Понекад, као Симон, дају више података о себи и приликама у којима раде 
и о својим невољама: као што je стари бугарски предложак са којег препи- 
сује, о томе како се снашао па je сам скупио више књига и из ььих преписи- 
вао, о муштеријама које неће да плате.

Трећи део je најмалобројнији, то су рукописи писани за гюручиоце из 
највиших слојева средњовековног друштва. Они су и најбогатије украшени, 
и условно речено, одговарају краљевским поруџбинама из времена пре 
Турака. Ту спада Диоптра, а Поменик дечански би пре спадао у ову трупу 
него у прву. Украс тих књига je флорални, са квадратним заставицама В. 
Граматика, са позлатом, док су преплетни орнамента у мањини.
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Y целој групи рукописа са Косова и Метохије највише има преплетног 
орнамента, што je општа одлика епохе и српских рукописа XV и XVI века; 
у том погледу рукописи са Косова не одскачу ни у једном ни у другом прав
ду. Само један рукопис има фигуративне минијатуре и тај није настао у 
оквиру манастирске заједнице већ je дело путујућег писара, и изведба je 
скромна. Фигуративне минијатуре ипак у тој епохи нису тако ретке, то су 
најчешће портрети јеванђелиста, да поменем само неке, као: Милешевско 
четворојеванђеље (ПБ 69) или Довољско четворојеванђеље (НБС 638) или 
Четворојеванђеље из 1560. (ПБ 262), тако да у том погледу рукописи са Ко
сова и Метохије заостају за другим областима. Остаје питанье да ли je таквих 
рукописа било више, али се нису сачували зато што су велики манастири на 
Косову у више махова похарани. Једини манастир који у том погледу обећа- 
ва су Дечани.

Ваља напоменгуги je да Симон и Радослав не дају праву слику о путу- 
јућим писарима тог доба. Y исто доба, Дмитар дијак или Влатко дијак 
(Пљевља 38 и Пљевља 78) раде заставице типа Владислава Граматика које су 
далеко изнад рустичног стила.

Флорални стил у рукописима овог доба je редак, книга као Диоптра 
представља пре последњи дах претходне епохе него што се може укльучити 
у ову. Изузетак заиста представља Поменик дечански у којем има и флорал- 
них мотива, и истовремено квадратних заставица типа Владислава Грамати
ка. Овај рукопис као да je огледало тог времена, jер се и један и други тип 
украса појављују у истој книзи, само je један на заласку, а други he се још 
понављати и бита у XVI веку чест избор писара и поручилаца који желе 
лепо украшену книгу. Ниво изведбе Дечанског поменика наговештава да je 
могло бита још таквих книга.

Преплетни орнамент у рукописима са Косова и Метохије се уклапа у 
општу слику тог времена, сем неких необичнијих мотива, као карике у YE 
46 или решетка у Пљевља 59, али то су пре упрошћенс и осиромашене ва
рианте познатих мотива, него нетто ново и непознато.

Још један проблем je привукао пажњу паучника: откуд и како се тип 
квадратних заставица В. Граматика тако брзо проширио те га има у книгама 
писаним у Влашкој, Србији, Херцеговини, Македонији. Једна од већ изнетих 
теорија (J. Проловић) je да je до сремских манастира тај мотив допро посред
ством влашких писара и радионица, које су у XVI веку зрачиле као једна од 
најсевернијих тачака коју Османско царство још није преплавило. Друга, већ 
поменута претпоставка (С. Радојчић) јесте да je Хиландар жариште из којег 
су се мотиви од XVI века ширили даље. Што се тиче Херцеговине, писар 
Симон je прави пример да су комуникације између Косова и Херцеговине 
постојале и да се вероватно мотив са Косова проширио у Херцеговину. Кре- 
тане писара Пахомија, који ради у манастиру Слепне у Македонии, на Ко-
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сову и у манастиру Светих арханђсла испод Цера доказује контакте и везе 
Косова са другим областима (на југу и северу). Пример веза Косова са Бу- 
гарском je Владислав Граматик родом из Новог Брда, који последњи руко- 
пис ради у манастиру Рила. Комуникације у свим правцима, ма како скром
но, постојале су.

Ру копие Пећ 95 je пример непосредног преузимања мотива из штампа- 
них књига. Таквих директних угледања и утицаја штампане књиге на руко- 
писе са Косова нема много, мада запис из 1518. г. у Пећ 64 (ЗиН 436, руко- 
пис je из Грачанице, не зна се где je писан) сведочи да су књиге Црнојеви- 
ћеве штампарије биле врло рано у оптицају.

Опис ове трупе рукописа употпуњује слику о преписивачкој делатнос- 
ти на Косову, и то на основу сачуваних рукописа (jep се доста њих помиње 
у записима, али књиге нису сачуване), и даје основу мишљсњима да ни у 
периоду турске власти пре обнове Пећке патријаршије духовни живот није 
замро. Неки манастири (Дечани, Пећ) су се издвојили као скрипторији, а и 
иски градови као Ново Брдо и Призрен, што углавном није изненађење. 
Отворило се и питање веза косовских манастира са Хиландаром у току XV 
и прве половине XVI века. После прекида од скоро педесет година, насталог 
после турских освајања, и у другим манастирима (Грачаница) je обновлена 
преписивачка активност и пре званичне обнове Пећке патријаршије 1557.

Vera Pavlović

DECORATION DES MANUSCRITS DU KOSSOVO
(1450-1600)

Résumé
Cet article devrait permettre de se faire une l’idée plus complète de ce qu’est la copie des manuscrits 

au Kossovo et en Méthochie pendant la période s’étendant de l’avènement des autorités turques au 
rétablissement du patriarchat de Peć. et même jusqu’à la fin du XVIe siècle. Les manuscrits sont ils 
recopiés? Qui sont les copistes, des moines ou des scribes ambulants? Où sont les livres copiés? Peut-on 
parler d’existence d’un scriptoriat? Le plus important est la décoration de ces livres. Nous avons pris en 
considération les manuscrits de rédaction serbe conservés dans les collections de Гех-Yougoslavie (SFRJ). 
Les manuscrits des autres rédactions, tout comme les manuscrits qui sont conservés dans les collections à 
étranger sont pris en compte pour établir des parallèles. Ce texte s’intéresse à la décoration des 

manuscrits, et n’aborde pas les questions concernant le texte même du manuscrit, la langue et la 
paléographie. Nous partons de livres déjà datés soit par une inscription du copiste, soit qu’une date lui ait 
éé:à été attribuée.

Le groupe des manuscrits sélectionnés ainsi pourrait être divisé en trois parties. Dans la première 
partie, il y aurait les manuscrits écrits dans les monastères de Decani, Peć et Gračanica. Ce sont des 
manuscrits avec une ornementation correctement réalisée, sans dorures et sans riches décorations. Ce n’est
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pas sans fondements que Гоп peut parler de l’existence d’un scriptoriat à Decani. Le Registre de Decani 
fait ici exception par la richesse de sa décoration. Les noms des copistes Nikandar, Grigorije et Longin 
sont attachés à ce scriptoriat. Les manuscrits conservés de Longin présentent un plus grand intérêt parce 
qu’ils nous révèlent qu’il s’adonnait à la copie et à la poésie, qu’en raison de leurs enluminures. Les 
manuscrits de Peć sont surtout des livres liturgiques parus après 1557. Cela montre bien qu’après le 
rétablissement du patriarchat à Peć on avait mis l’accent sur la propagation des livres de base servant pour 
les offices religieux. Exception faite pourtant pour Dioptra et les vies des saints de Grigorije Omiritski. Les 
ornements des vies des saints de Grigorije sont un exemple de copie des motifs de livres imprimés. Deux 
des manuscrits conservés, écrits sans doute au monastère de Gračanica, n’ont aucun ornement sauf les 
initiales. Le registre d’un monastère, sans doute Lipljan, montre bien qu’en dehors des grands centres 
monastiques, il y avait aussi des personnes lettrées, du moins assez pour nous laisser le registre du 
monastère. Des inscriptions de copistes dans le manuscrits conservés mentionnent aussi Prizren et Novo 
Brdo. La décoration de ces manuscrits est très modeste.

La deuxième partie serait composée de scribes ambulants comme Simon et Radoslav. Leurs livres 
sont pleins de fanions et d’ornements dans les marges. Dans cette tendance à décorer il y a quelque chose 
de rustique. Dans leur exécution ils sont souvent maladroits, le dessin est grossier et dans le lacis il y a des 
fautes et des impuretés de style. Simon, au moins, s’en tient aux modèles puisés dans les autres livres, alors 
que Radoslav va jusqu’à l’art naïf dans le dessin de ses ornements. Leur importance est plus historique 
qu’artistique. Le plus intéressant chez eux, ce sont les renseignements dévoilés par leurs inscriptions. Ces 
scribes ambulants montrent bien les liens qui existaient entre le Kossovo et les régions voisines. Ainsi, 
Simon se déplaçait dans le Kossovo et en Herzégovine. Le scribe Pahomije faisait des déplacements qui 
l’amenaient au monastère de Slepče en Macédoine ou, au Kossovo jusqu’au monastère du Saint Archange, 
au pied de Cera.

La troisième partie est constituée par les manuscrits les plus richement décorés. Les commanditaires 
appartenaient sans doute aux couches les plus élevées de la société et de l’Eglise. C’est à cette catégorie 
qu’appartiennent Dioptra et le Registre de Dečani par sa décoration. Par le type de décoration et le niveau 
d’exécution Dioptra appartiendrait plutôt à l’époque précédente. Le Registre de Decani fait vraiment 
exception, on y trouve à la fois des motifs floraux et des fanions du type de ceux de Vladislav Gramatik. 
Les manuscrits les mieux décorés du XVIe siècle seront caractérisés justement par ce type d’ornements. 
On pourrait dire que le Registre donne l’image exacte de ce qu’est l’enluminure à cette époque.

De tous les manuscrits conservés, un seul présente des miniatures figuratives. C’est l’oeuvre du 
scribe ambulant Simon. Son exécution est modeste. Les manuscrits avec miniatures figuratives ne sont pas 
si rares à cette époque. Dans ce domaine, les manuscrits du Kossovo accusent un certain retard par rapport 
à ceux des autres régions.

Dans la décoration les ornements entrelacés prédominent. C’est la caractéristique générale des 
manuscrits des XVe et XVIe siècles. Certains ornements comme les anneaux ou les grilles n’entrent pas 
dans le répertoire connu des motifs. Ce sont plutôt des variantes simplifiées et appauvries de modèles 
connus que des créations nouvelles et inédites. Les initiales et les ornements de la marge des manuscrits 
dans le triode du vieux moine Grigorija sont intéressants, ils reprennent certains motifs de manuscrits de 
Jov, scribe de Hilandar au XIVe siècle.
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МИША РАКОЦИЈА

Манастир Светог оца Николе -
Сињачки манастир

]У1анастир Св. оца Николе, око осам километара истомно од Беле Па- 
ланке, није познат ширем кругу стручњака. Његово спомитьаьье у новије 
време1 само je резултат оскудних извештаја истраживача наше прошлости2 
из којих дознајемо о постојању манастира Синьачког. Ко je, када и за време 
чије владавине подигао ово здање, није нам познато. Ипак, зрачак светлости на 
прошлост овог манастира допире и до нас захваљујући Д. Милутиновићу и М. 
Валтровићу.3 Y свом извештају они манастир Сињачки са црквом Св. Николе 
везују за успут најближе село Клисуру.4 Акварел, цртеж основе и пресеци, за- 
једно са описом који доносе, у потпуности одговарају пркви манастира Сињач- 
ког. Из извештаја Милутиновића и Валтровића сазнајемо да je „био мали ма
настир пре српско-турског рата од 1876, када су га Черкези или Турци попали
ли. те сад стоји пуст”. Триконхалног je распореда са малим плитким кубетом и 
лонније дозвданом припратом. Зидан je „хаљкаво и невешто” од ломгьеног кречног 
и пешчаног камена. За разлику од начина зидаььа, Милутиновић и Валгровић тада 
виддэив живопис описују бираним речима -  „од пријатних je боја и доста брижгьиво 
израђен, а црган и моделисан лепо”. Према онда видльивом натпису, црква je осли- 
кана 1618. године, „а вагъда je и сама црква из прве половине XVII века или друге 
половине XVI века”.

А. Ивић, Гласник Географског друштва 7-8, Београд 1922, 217; Шематизам источно-пра- 
зославне српске патријаршије, 205; П. Т. Јанковић, Историја развишка Нишавске долине, Бе
оград 1909, 79; Владимир Петковић, Преглед цркава кроз повесницу српског народа, Београд 
1959, 296.

2
М. Д. Милићевић, Краљевина Србија, Београд 1884, 180; Ф. Каниц, Србија. Земља и 

становништво II, Београд 1985,3 198.
Драгутин С. Милутиновић -  М. Валтровић, Извешшај умегиничком одбору Сриског уче- 

ног друштва, Гласник Српског ученог друштва XLVHI, Београд 1880, 456.
4 _

Исшо, 456 -  на том путу између села Кременице и Клисуре евидентирали су цркву Св. 
тројице за чији фрагментован живопис сматарју да „није био веће уметничке вредности”.



Ова зналачка запажања заједно са прецизним цртежима значајна су по- 
лазна тачка у разрешаваььу проблема које доноси манастир Сињачки са но- 
вооткривеним фреско ансамблом. Захваљујући ььима олакшано je тражење 
манастира у изворима. Један запис из 1662. год. спомиње манастир Сиььач- 
ки/ Те године игуману манастира Сиьъачког пише поп Јован из села При- 
сјан (јужно од Пирота) у вези књига које му je послао:

Пошшъ (пишем?) алы поп 1и>вдн <6 седш Пришнъ до мо- 
ыдстир Ошечки до игоулипд лд т ш  книги цјо ми доплат'! 
пр<ш'хмъ сд^тиганъ.

Наставак записа je по свој прилици одговор сињачког игумана попу 
присјанском. Подсећајући га да je попу Станку из села Бзовик (северно од села 
Сињац) урадио ваљано, он му даје упутства како треба да изгледају књиге, на- 
помињући да je спреман добро да плати. Тон којим се обраћа попу присјан- 
ском открива нам ауторитативног и писменог човека, чије je образование на 
завидном нивоу, свакако несвакидашње у оновременој Србији. Два столећа 
доцније, запис из 1872. год. на маргини књиге затечене у цркви открива име 
сињачког попа Косте који се школује код пиротског попа учитеља.* 6

Коста попъ Оддвковъ < &  смо Ойнйцъ седй $ ПЙроть та 
$чи при поп* даскада * Пиротъ 1872.

Неколико година касније, у српско-турском рату 1876. год. манастир he 
Турци или Черкези спалити.

Како манастир Сињачки истраживачи узгред спомињу, он je остао не- 
проучен, a његово сликарство je до сада непозанто и неистражено.

АРХИТЕКТУРА

Манастирски комплекс чини конак подигнут у првој половини XX ве
ка, остапи воденипе зарасли у шипражје, и манастирска цркава Св. Николе.7 
Видљиви трагови неке грађевине источно од цркве као да потврћују приче 
да je у манастирском комплексу било више цркава.8

МИША РАКОЦИЈА *

Л>уб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. IV, 6р. 6934, Београд 1986/ 
170/171.

6 Захваљујем се професору др Дејану Медаковићу који ми je указао на овај текст. Фото- 
копија записа чува се у документации Завода за заштиту споменика културе у Нишу.

7 ' .

Недоумипа о првобитној посвети манастира oceha се и код мештана који су нашли ком- 
промисно решење називајући га само Св. Отац. В. Петковић je прихватио да je посвећен св. 
Јовану Рилском: В. Петковић, пав. дело, 296. Исту посвету за манастир срећемо и у Гласу, 
ирквеном календару са шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш 1899, 117, 129 -  где 
се каже „Св. Јована Рилског, озидана пре 300-400 година”.

g
На тај закључак упућује нас и Каницово запажање „да je овде било више манастира” -  

Ф. Каниц, нав. дело, 198/199.
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МАНАСТИР СВНТОГ ОЦА НИКОЛЕ

Црква Св. Николе рађена je по угледу на моравску скупину споменика, 
триконхалног je распореда са калотом над централним простором. На њеној 
задњој страни накнадно je дозидана припрата. Нетто доцније, да би се до
било на простору, западни зид je порушен. Црква je недавно препокривена 
кровом на две воде и споља омалтерисана, те се не може сагледати начин 
зидања.

Триконхалну основу образује правоугаоник са три придодате конхе. 
Певничке конхе су истих димензија, док je, пак, апсидална конха пространи- 
ja, а од ширине наоса мања за величину ниша, десно и лево од ьье, које обе- 
лежавају место ђаконикона и проскомидије. Све три апсиде су споља и из- 
нутра полукружие, а засведене полукалотом. Певничке апсиде су ниже од 
средишњег, а олтарска од источног травеја. Унутрашњост храма раздељена 
je на три правоугаона травеја неједнаке величине (цртеж 1). Источни и за
падни травеј исте су висине и засведени полуобличастим сводом, док je из- 
над средишњег калота. Према Валтровићевом и Милутиновићевом цртежу, 
калота je споља изгледала као ниска коцка прекривена кровом на две воде.

Занимљив je принцип конструкције калоте који се своди на прстенасто 
сужавање у зони повезивања. То je урађено помоћу два подужна степенасто 
поставлена лука. Први подужни луци, по својој дужики, ослањају се на по- 
лукалоте певница, а други на први. Њихови крајеви одупиру се о чело луко- 
ва полуобличастих сводова источног и западног травеја. Калотни луци се не 
ослањају на прислоњене пиластре, ни на конзоле које су настале после њи- 
хових укидања (цртеж 2). Ово се може схватили као известан конструктивни 
напредак у развоју триконхалног типа грађевина. Као такви имају двојаку 
улогу -  степенасто постављени успешно надомешћују висинску разлику из- 
међу полукалота певница и сводова источног и западног травеја, затим, пра- 
воугаону основу средишњег травеја преносе у квадрат. Испуњавањем троу- 
гластих одсечака ко] и се творе у тачки ослонца последњих калотних лукова, 
омогућено je да се од квадрата, постепеним сужавањем зоне за повезиваьъе, 
пређе у кружну основу калоте. На овакав начин остварен прелаз из право- 
угаоне основе у квадрат и дал>е у круг калоте својствен je позним грађеви- 
нама моравске школе, као и доцнијим споменицима насталим угледањем на 
достигнућа моравског градитељства.9

Западни зид наоса порушен je, свакако после 1878. године, када су га 
Милутиновић и Валтровић видели и уцртали. До наших дана од западног 
наоса сачу вале су се местимично спољне површине јужне половине. Лук по- 
луобличастог свода западног травсјa урађен je зналачки, са доста пажње, пре-

9 Б. Бошковић, Белешке са путовања, Ибарска клисура, Старинар УШ-IX, (Београд 1933- 
1934), 285; Р. Стаиић, Црква Св. Николе у Брвенику, Саопштења УШ, (Београд 1969), 147/148; 
М. Шупут, Сйоменици српског црквеног градитељства XVI-XVII века, Београд 1991, 249.
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цизно тесаним каменом, избачен je у простор у односу на раван западают зидног 
платна. Ослања се на конзоле у облику степенасто обрађеног камена.

На западну страну цркве прислана се касније дозидана припрата. Њена 
доградна изведена je доста непажљиво. Неједнаки зидови припрате помере- 
ни су у односу на зидове наоса за близу половину њихове ширине.Чело лука 
полуобличастог свода, којим je припрата засведена, избачен je у простор на 
њеној западној фасади. Испод je лучно обликована ниша унутар које je у
фреско техници насликано попрсје св. Николе (.iKOAdi). Тиме je засигурно 
утврђено да je храм био посвећен св. Николи, који je у XVI и XVII веку био 
најомиљенији светитељ.10 Испод нише су улазна врата која воде у унутра- 
шњост храма. Недоследност у градњи припрате јасно je видљива и на запад- 
ној фасади.Тако je асиметрично постављена ниша у односу на улазна врата 
и чело лука полуобличастог свода, чиме се још једном потврђује да je при
прата резултат каснијих интервенција. Није нам познато када се то догоди- 
ло. Ипак, упоређујући стилске особености фреске у ниши изнад улазних 
врата, а нарочито облик слова, са особеностима живописа у наосу, чија нам 
je година осликавања позната (1618), може се оквирно одредити време до- 
градне припрате. Мшшьена смо да није прошло много година од осликава
на храма до доградне припрате. Можда баш у време непознатог игумана 
синачког који 1662. год. показује бригу за книге.11

Прозорски отвори, ка унутрашности правоугаоно обликовани a споља 
лучно, резултат су доцнијих интервеннија. Фрагментовани остаци живописа 
у потрбушју апсидалног прозора, као и јасно видгъив натпрозорни камен 
указује на негов некадашни конусни облик, какав нам својим иртежима до
носе Милутиновић и Валтровић. Под je новији, од опеке.

Одређене недоумице о времену градне храма постоје, док нам je време 
осликавана познато. О времену подизана манастира посредно указује по
ел едни турски катастарски полис манастира са подручја Пиротског кадилу - 
ка, коме припада Белопаланачка котлина, из времена Мехмеда III (1595-1603). 
Y нему срећемо манастире саграђене до 1595. године, међу којима нема 
манастира Синачког.12 Ако одбацимо могућност изостављана једне зна
ча) не дажбинске ј единице, онда би изградну храма треб ало сместити по
сле 1595. године, а свакако пре 1618. године, када je према некад видљи- 
вом натпису црква осликана. Време градне храма можда ближе одређује са- 
знане да je од градне до осликавана пролазило најмане годину, да би се

С. Петковић, Зидно сликарсшво на иодручју ПеНке иагиријаршије, 1557-1614, Нови Сад 
1965, 68.

Исто, 80; Andre Grabar, Srednjovekovna umetnost istoene Evrope. Novi Sad 1969, 46.
] 2“ Радмила Тричковић, Манастири у околини Пироша крајем XVI века, Зограф 12, (Бео- 

град 1984), 80/81.
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слегла. Из овог произилази да су радови могли бита завршени најкасније 
између 1616. и 1617. године.

Има мишљења да архитектонски споменици из времена турске окупа
йте садрже углавном историјско-документарну вредност, а врло мало умет- 
ничке. Граде их локални мајстори угледајући се на споменике у њиховој 
околини, тако да их je тешко сврстати у једну стилску трупу.13 Неки их 
виде као извесну целину насталу угледањем на Погановски манастир и 
ььегове Светогорске узоре,14 15 који се простиру преко Нишаве и Пирота све 
до Бугарске.ь

Појава триконхалних грађевина у моравској школи разјашњена je ути- 
пајем Св. горе са којом je Србија била у тесној вези.16 Y време ропства овај 
стил срећемо понекад, али сада у облику скромних и једноставних грађеви- 
на.17 Осим, што можда није случајно, на далеком југоистоку Србије, манас
тир Темску, чије су размере неуобичајене за оновремене прилике.18 Y овим 
граничним областима, који највећим делом и не припадају Пећкој патријар- 
шији, овај тип грађевина нашао je своје узоре и своје упориште.

Појава манастира Сињачког у складу je са општим полетом и ожив- 
љавањем како књижевности, тако и архитектуре и сликарства, што je на
рочито обележило време патријарха Пајсија (1614-1647).19 Доста често по- 
јаву триконхалних грађевина у овој области треба повезати са присуством 
манастира Поганова, као једног од носилаца светогорске архитектуре с

23 _ _ _ _
A. Дероко Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Бео- 

град 1985, 242.
14 М. Шупут, Српска архитектура у доба турске власти 1459-1690, Београд 1984, 98.
15 На ову, условно речено, целину, посредно и ненамерно, упућује нас и Г. Мије када ви- 

зантијске грађевине из преднемањићког периода изједначава са истородним споменицима мо- 
равске школе -  G. Milet, L'ancien art serbe, Les églises, Paris 1919, 36; M. Ракоција, Црква y Горњем 
Матејевцу код Ниша, Саопштења ХХП-ХХШ, Београд 1990-1991, 8; Б. Бошковић, Архитекту
ра средњеГ века, Београд 1976, 299; М. Шупут, Српска архитектура у доба турске власти..., 
94 -  опрезно прилазећи овој чињеници која на сињачком примеру и њему блиским грађевинама
не делује противуречно.

16 B. Бурић, Настанак Градитељскох стила моравске школе, Зборник за ликовне уметнос- 
ти 1, (Нови Сад 1965), 37/38; Б. Бошковић, нав. дело, 299, 301; А. Дероко, нав. дело, 179; Б. 
Стричевић, Две варијанте плана цркава моравске архитектонске школе, ЗРБИ 3, (Београд 
1955), 213-219 -  уз пуно поштовање византијских традиција које се огледало y идејној разради 
краткообразних куполних грађевина.

17 _B. Ј. Бурић, Милешева и дрински шии цркве, Рашка баштана 1, Краљево 1975, 24/25 са 
литературом.

j g  __ _
Л. Павловић, Манастир Темска, Смедерево 1966; A. Радовић, Манасшир Темска, Исшра- 

жавања u конзерваторско-рестаураторски радови 1970. Године, Саопштења X, (Београд 1974), 
125-139.

М. Шупут, Српска архитекшура у доба ..., 36; Војислав Ј. Бурић, Иконе из ЈуГославије, 
Београд 1961, 57.
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краја XIV века.20 Резултат његовог утицаја су цркве у западној Бугарској од 
којих ce издваја бачковска црква Св. Богородице (1604),21 и цркве у Пирот- 
ском округу од којих je најзначајнија црква Св. Борђа у манастиру Темска 
(друга половина XVI века).22 Уз коришћење стилских обележја моравске шко
ле, манастир Сињачки се везује за градитељство и уметничко искуство 
области у којој се налази. Као што се Темска угледа на Поганово, Сињац 
се угледа на Темску. На овај уметничко-географски континуитет упућује 
низ појединости -  од организације простора до конструктивних решења. 
Оно што цркву манастира Сињачког највише приближава моравском реше- 
њу горње конструкције припада посебно место у развоју грађевина трикон- 
халног типа.

На бројност и распрострањеност триконхалног типа на овим простори- 
ма с краја XVI и почетком XVII века нису били без утицаја и богослужбени 
захтеви, који су имали значајну улогу при појави моравске архитектуре. Y 
то време појачане су везе ових простора са Светом гором, где je триконхална 
основа била омиљена.23

Манастир Сињачки градили су, дакле, локални мајстори који су се 
угл едали на старије примере из своје око лине, док им достигну ћа градитељ- 
ства моравске Србије нису била непозната.

РАСПОРЕД ЖИВОПИСА И ЊЕГОВЕ ИКОНОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ

Унутрашњост манастирске цркве Св. Николе била je прекривена креч- 
ним и блатним наслагама које су уклоњене захваљујући интервенцији Завода 
за заштиту споменика културе из Ниша.24 Ови радови резултирали су откри-

М. Шупут, Сриска архигиекщра у доба..., 98; Кръстю Миятев, Архитектура в средно- 
вековна България, София 1965, 192-196; Нели Чанева-Дечевска, Триконхалните църкви от IX- 
XIV в. по българските земи, Археология 4, (1966), 8-20.

21 К. Миятев, пае. дело, 209-223; триконхалне грађевине из западне Бугарске из ранијих 
векова издвавају се као „регионални тип” настао под утицајем Солуна и Свете горе -  Н. Чане
ва-Дечевска, нав. дело, 19. Оне из XIV и XV века распоређују се у четири скромне варијанте 
настале под јаким упливом моравског градитељства, док су цркве из времена турског ропства 
само далеко сећање на прави триконхални тип грађевина -  Б. Игњатов, Манастирът „Св. 
И лия” при 1р. Тетевен, Археология 2, (1965), 10-12, 14, сл. 10.

22 _  _

М. Шупут, Сриска архитектура у доба..., 90.
23 Б. Стричевић, Улога старца Исаије у преношењу светохорских традииија у моравску 

архитектонску школу, ЗРВИ 3, (Београд 1955), 221-231.
24 Фреско декорација je била прекривена блатним малтером измешана са сецканом сламом 

који je на појединим местима достизао дебљину и до 5 цм, затем, негде таььим, а негде дебљим 
наносом кречног малтера, као и са неколико слојева простог кречења. М. Ракоција, Истражи- 
вачко-конзерваторски радови на манастирској цркви Св. Николе код села Сињац у 1990. \о- 
дини, Гласник Друштва конзерватора Србије 15, Београд 1991, 70-71.
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вањем, чишћењем и превентивном заштитом преко 40 т 2 досад непознатог 
живописа, који je покривао зидне површине наоса.ь Уклањањем стерилног 
малтера са унутрашњих зидова припрате, појавила се углачана површина од 
кречног малтера са сецканом сламом. На тај начин зидови припрате при- 
премљени су за осликавање које никад није обављено.

Црква je јако растресена и на њеним зидним платнима има много вер- 
тикалних пукотина. Ове пукотине су узрок великих оштећења фреско деко- 
рације храма, поред оних која су настала проширењем прозорских отвора и 
насилним пробијањем четвртастих лежишта за дрвене затеге. Обична физич
ка оштећења неповратно су однела већину стојећих фигура светитеља из 
прве зоне. За разлику од значајних оштећења, која руже изглед фреско ан- 
самбла, слој малтера који je скривао фреске сачувао им je некадашње боје и 
пиктуралне вредности.

Технологија спремања и наношења фреско малтера изведена je на на
чин својствен репрезентативном сликарству. Добро познавање сликарске те
хнике била je особина водећих сликара.25 26 Ситнозрнастим кречним малтером, 
прожетим сецканом сламом (дебљине око 1,5 cm), поравнате су неравнине 
настале приликом зидања. Сликање на свежем малгеру вршено je на другом 
слоју (дебљине око 2 mm), фине фактуре и пажљиво углачаном. Једино јача 
оштећења на лицима архијереја упућују да je инкарнат касније досликан на 
сувом малтеру.

Сачувани фреско ансамбл из 1618. године може се поделити у четири 
зоне, у које се уклапа и фреско декорација сводних површина. Прву зону 
чини уобичајени низ стојећих фигура: архијереји из Поклоњења Христу- 
Агнепу у олтарском простору, у ниши проскомидије мртав Христос, а у про
стору ђаконикона св, Данил Столпник. На јужном зиду фрагментовани ос- 
таци ктиторске композиције, а на северном св, Симеона Српског и св. Саве 
Српског. Друга зона резервисана je за композицију Христових страдања које 
започињу сценом Прања ногу, а следе мање или више очуване композиције: 
Молитва на Маслиновој Гори, Издајство Јудино, Петрово одрицање, Приво- 
ђење к Пилату и Скидање са крста. Y полукалоти апсиде je Богородица Ши- 
ра од небеса, лево и десно од ње сцена из циклуса Великих празника -  Бла
говести. Велики празници настављају се у трећој зони: Рођење Христово, 
Сретење, Крштење, Лазарево васкрсење, Улазак у Јерусалим, Распеће, Сила-

25 Истраживачко-конзерваторски радови обављени су 1990. и 1991. године. Обављена je 
превентивна заштита најугроженијих површина. Због близине пруте и вибрација које настају 
приликом проласка возова, ослобођени живопис се забрињавајуће осипао. Стога су опшивена 
и пломбирана хместа која су то неодложно захтевала, a инјектирана су већа потклобучења која
су претила да се читаве површине фреско малтера одвоје од зида.

26 С. Петковић, Зидно сликарство..., 58.
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зак у ад и доњи део Христовог Вазнесења. Четвртој зони додељена je деко- 
рација сводних површина: горња половина Вазнесења Христовог, Христос 
Сведржитељ и Христос Старац дана, затим, симболи јеванђелиста и допоја- 
сне представе пророка. Цео унутрашььи простор наоса педантно je раздељен 
црвеном траком која уоквирује сваку представу.

На истомном зиду првој зони припада сцена Поклоњења Агнецу, насли- 
кана на уобичајеном месту. Лево и десно од апсидалног прозора су по два 
погнута архијереја, окренути једни према другима. Површина испод прозо
ра, где треба очекивати Агнеца на трпези, добрим делом je оштећена после 
проширења прозора (цртеж 4).

Y северној половини конхе je, први пут до прозора, св. Василије Велики 
-  пгнь К<шн. Окренут према прозору, десном руком благосиља, а у левој je
затворена књига. До њега je св. Атанасије -  f r bi âQàH&tïi у истом ставу. Ар-
хијереј je напред без косе, округле главе и танког носа.

Y јужној половини конхе први архијереј je св. Јован Златоуста -  ..Ron 
злато. Десна рука му je оштећена после проширења прозора, а у левој држи 
затворену књигу. Следи св. Глигорије -  сты ГЛ1Г0рне, у десној руци држи за- 
творену књигу, док je шака леве руке широко отворена.

Сви архијереји на себи имају истоветну архијерејску одежду. Обучени 
су у фелоне у облику Шаховских поља жуте и црне боје. Преко груди и је- 
дне руке пребачен им je омофор боје печеног окера, на коме се издужени 
црни крстови само наслућују. Испод фелона и омофора видљиви су остаци 
некад богато декорисаног епитрахшьа. Тамнобраон je боје, и црном танком 
линијом украшен у облику троуглова, правоугаоника, звездица. Бојени слој 
je доста страдао, а од главе су остале само контуре које наговештавају ста- 
рачка лица, издужене браде. Позадина je до рамена плава, до струка жута, 
па црвена, док архијереји стоје на плавој подвози. Y најнижој зони конхе апси
де, местимично je сачувана декорација у облику косих разнобојних линија. 
Љуспања бојеног слоја лица резултат je наношења боје на сувом малтеру.

Y ниши проскомидије делимично je сачувана представа Imago pietatis -  
допојасна представа мртвог Христа који стоји у гробу, код нас ce у XVI и 
XVII веку место слика.27 Пукотине су однеле једну трећину главе и већи део 
попрсја. Представљен je као човек средњих година са кратком црном брадом 
и брковима. Лепо обликована црна коса спушта се низ врат. Христос je сме- 
штен у бели сандук црвене унутрашшэсти. Изнад нише проскомидије наслу- 
ћује се попрсје светитеља у монашкој ризи.

27 У Византији ова представа се јавља у ХП веку, код нас се среће од ХШ века, док се после 
обнове Пећке патријаршије место слика -  Д. Медаковић, Дрворезна икона распећа у манасты- 
ру Хиландару, Зборник радова Византолошког института 4, (Београд 1956), 189-191; С. Петко- 
вић, нав. дело, 100-101.
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Јужно од апсиде су две допојасне фигуре, од којих једна у ниши ђако- 
никона, а друга изнад ьье. Y ниши су трагови непознатог архиђакона. На- 
слућује се лакатни део уздигнуте десне руке, и три таласасте линије од лан-
ца кадионице. Изнад нише je представа св. Данила Столпника -  ... шд
.т.д.шшкь. Препознаје се попрсје светитеља у црној монашкој одећи, дуге се
ле браде са рукама испред груди.28

Y југозападном углу наоса, где се обично представља у нашим старијим 
споменицима,29 затечени су скромни остаци ктиторске композиције. Између 
два светла декоративна лука препознају се обриси макете храма. Под луком, 
уз порушени западни зид, на тамноплавој позадини, видљиве су контуре две- 
ју глава. На оној десној налази се шешир са великим ободом и равним над- 
главником.30 Пар сачуваних слова скромни су трагови некадашњег натписа
-  Т../Б1ЖД б>/ .. вгдн/. (цртеж 5).31

Представљање ктитора са моделом храма ретко je за цркве и манастире 
скромних размера.32 Јасно се препознаје полулопта кубета цигла црвене боје 
и. нешто ниже, косина двосливног крова наоса у истој боји. Y подстрешју, 
помоћу пар црних линија које одвајају кров од белине зидова, примитивном 
косом пројекцијом, образују се зидна платна. На једном je четвртасто обли- 
кован прозорски отвор.

На северном зиду, испод простих светлих лукова који ce надовезују je- 
дан на другог, у фрагментима су очувани сегменти лукова нимбова светите- 
л>а поред којих je негде читљива сигнатура. Y северозападном углу јасно ce
читају имена св. Сименона ~..х\т он  и св. Саве - стн CdBd. Пар слова -  TdC
н. к. око, како изгледа, голобраде главе следећег светитеља нису јасно чит- 
тьива. Св. Симеон и св. Сава, један до другог обједињени су у идеју српске 
државе и духовые самосвојности. Својим присуством у манастиру Сињачком

* МАНАСТИР СВЕТОГ ОЦА НИКОЛЕ

Иван М. Борђевиђ, Свети сшолиници у сриском зидном сликарсшву средњег века, Збор- 
ник за ликовне уметности 18, Нови Сад 1982, 43.

29 _ _
С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Скошье 1934, 76-77, 79; Анка 

Стојаковић, Ктиторски модели Моране, Старинар н.с. XV-XVI, Београд 1964/65, 65, 97; Иста, 
Архитектонски простор у сликарству средњовековне Србије, Нови Сад 1970, 58, 77; Слободан 
Бурчић, Грачаница -  историја и архитектура, Београд 1988, 144-145.

30 Појава ктитора са капом везује се за долазак Турака и Храмове осликане у време ропства. 
Ктитори с а капом представљени су на портретима у Кремиковцима, у цркви у селу Дивље код 
Скошьа из 1604. године -  К. Балабанов, Црква во село Дивље, Културно наследство V, (Скопје 
1959), 13-14, у Матки, према истраживањима Г. Суботића на глави ктитора Николе није било 
капе -  Г. Суботић, Охрыдска сликарска школа X V  века, Београд 1980, 148, у Житомислићу -  
Ј. Ковачевић, Средњовековна нотња балканских Словена, Београд 1953, 280-286, и у Пиви -  С. 
Петковић, Зидно сликарство..., 156.

Изгледа да се може прочитати име б(о)гд (д)н

М. Шупут, Сриска архитектура у доба..., 37.
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још једном потврђују прихваћену тезу о поклапању ьъиховог култа са грани- 
цама Пећке патријаршије.33

Сликање стојећих фигура светитеља испод светлих лукова je архаичан 
мотив, који срећемо на споменицима од X до XII века. Поново ce јавља кра- 
јем XVI века, a доста je чест y првим деценијама XVII века.34 35

Другој зони припадају композиције Христовог страдања као живопис 
источног зида, у који се уклапа и декорација полукалоте апсиде.

У полукалоти апсиде насликана je Богородица Оранта са Христом у 
медаљону на грудима, окружена арханђелима Михаилом и Гаврилом. Лево 
и десно од Богородичине главе je по један медальон са словима -  мр || 0у.

Богородица, уништеног лица, представљена je раширених руку и вид- 
љивих дланова. О девена je у плаву хаљину и тамноцрвени мафорион. Набо- 
ри на мафориону извлаче се црном бојом, а на плавој хаљини тамнијом ни- 
јансом исте боје. На прсима Богородице, у медальону налик срцу, 3:5 наслика- 
но je попрсје Исуса Христа у црвеном хитону и окер жутом химатиону. 
Христос десном руком благосшъа, а у левој држи замотан свитдк. Богороди
ца je окружена арханђелима који су означени грчки -ашлос курГ$ / /  дггелос 
кури$. Представљени су у пуној величини, раширених крила и искораченом 
левом ногом. Десна рука им je испружена према Богородици, док у левој 
држе диск. Обучени су у беле хаљине. Тропојасна позадина раздельна je та
ко да je горе плава, у средини зелена, a најниже жута.

Лево и десно од конхе апсиде насликане су у пуној величини стојеће 
фигуре Гаврила и Богородице, обједињени у Блаювестима-.хонещт , из 
Великих празника. Пукотине су умногоме оштетиле фигуре, док je сликана

33 _ _ _
Б. Радојичић, Књижевносш визанишјска и књижевност словенска, Глас САН Y CCL, 

Београд 1961, 166.
Р. ЈБубинковић, нав. дело, 109; Бранка Кнежевић, Стара црква у баььи Јоишници, Збор- 

ник за ликовпе уметности 12, Нови Сад 1976, 81. Сличних оквира има у цркви Св. Јоваиа код 
Косовске Каменице (почетак ХУП века), у Св. Николи Шишевском над Треском (1630. год.) -  
В. Јовановић, Црква Св. Јована код Косовске Каменице, Страинар н.с. XV-XVI/1964-1965, Бе
оград 1966, 277, затим у Бураковцу (1592), Богошевцима (почетак ХУП века), Ломници 
(1607/1608) -  С. Петковић, Зидно сликарство..., сл. 72, 88, 104; у Сливничком манастиру 
(1606/1607), Житомислићу (1602), у цркви Св. Лазара у Живалићима -  Р. Станић, Један облик
стварања у сливу реке Људске код Ново'г Пазара, Саопгатења ХШ, (Београд 1981), 156 и др.

35 ^Срцолики облик медаљона близак je Лонгиновом кругу сликара -  М. Кашанин, В. Ко- 
раћ, Д. Тасић, М. Шакота, Сгыуденица, Београд 1986, 94; Р. Станић, Зидно сликарство цркве 
манастира Црна Река, Рашка баштина 1, Кральево 1975, 104. Елипсаст медальон cpehe се у 
цркви Св. Борћа у Горњем селу и у цркви Св. Николе у Богошевцима с краја XVI века. -  Н. 
Пајкић, Цркве Среданке жупе из турскох периода, Гласник музеја Косова и Мегохије, (При
штина 1958), 90-91. Неправилан облик медал>она на прсима сињачке Богородице Шире од небе
са, ближи je срцу него елипси, a најближи ономе на прсима Богородице из цркве Св. Петра и 
Павла у Тутину из 1646/1647. год. -  Р. Станић, Црква Св. Петра и Павла у Рутину, Рашка 
баштина 2, Кральево 1980, цртеж бр. 7.
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архитектура у њиховој позадини боље очувана. Препознаје се динамичан по- 
крет арханђела Гаврила са раширеним крилима и избаченом левом йогом, 
док се ослања на прсте десне ноге. Сачуваном, испруженом десном руком 
обраћа се Богородици. Арханђео je обучен у жуту хаљину. Y висини колена 
je извијен, скоро лепршав крај црвеног плашта. Крила су црвене боје и жу- 
то-беле унутрашњости. На крају и почетку сликане архитектуре, у позадини 
арханђела су зграде са двосливним кровом, повезане велумом. Између je че- 
твртаста грађевина са равним кровом и изломљеним луцима чији се крајеви 
ослањају на стуб. Грађевине су сиве боје.

С десне стране je Богородица чији je горњи део тела у великој мери 
уништен. Заустављена je у тренутку када je устала са столице на којој je jac- 
тук. Издуженог je, благо извијеног тела, са десном руком савијеном у л акту. 
Обучена je у плаву хаљину и црвени мафорион, чији набори мирно падају.

Зналачки и са много пажьье сиььачки уметник ради сликану архитекту
ру у позадини Богородице, успешно дочаравајући амбијент читавог града. 
То je стваран град, чији су архитектонски облици препознатљиви. Иза беде- 
ма смештене су четвртасте вишеспратне куле са равним крововима, затим, 
грађевине са базиликалним и двосливним кровом изнад којих доминира рас- 
кошни циборијум. Ову целину са унутрашње стране затвара, опет, зупчасти 
бедем града, који на свом левом крају започиње кулом.

На северном зиду ређају се композиције из циклуса Христовог страда-
ња, које започиње представом Прање ногу -  ..mbénïé, Христос својим приме
ром учи апостоле покорности.36 Због јачег љуспања бојеног слоја, нетто ви- 
ше, сем опште поставке ове композиције, тешко je рећи. Испред раскошне 
архитектуре црвене, жуте, сиве и кармин боје, стоји Христос обучен у плави 
химатион са испруженим рукама спремним за пране. Испред њега, из трупе 
апостола, издвојена je седећа фигура Петра са ногама у плиткој посуди и ха- 
љином подигнутом изнад колена. Трећи голобради апостол, погледом окрену- 
тим ка посматрачу, као да не учествује у догађају. Грађевине у позадини исти
ну фигуре у први план, организујући композицију слике. Усталасана маса апо
стола, која живо посматра чин испред себе, па чак о присуство једног незаин- 
тересованог, упућује на порекло или угледање на Светогорске узоре.37

Треба скренути пажњу на не тако чест почетак излагања циклуса Хрис
товог страдања. Уобичајену Тајну вечеру заменило je Прање ногу апостоли- 
ма, што je у византијском сликарству доста ретко.38 Код нас се то догодило

36 Л. Мирковић, ХеортолоГија или историјски развитая и богослужење празника право
славие источне иркве, Београд 1961, 166; Јован ХШ, 4-15, 21.

О. Милановић, Црква свешог Николе манасшира Новог Хоиова, Рад војвођанских музе- 
ja 4 (Нови Сад 1955), 260.

38 В. J. Бурић, С. Нирковић, В. Kopah, Пећка пашријаргиија, Београд 1990, 123.
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у Св. Апостолима у Пећи,39 касније у Матки (1497),40 Лопардинцима (крај 
XVI века), у цркви Св. Спаса у Штипу (1601), Подмаинама (1630)41 и join 
касније, у Сгарој цркви Бање Јошанице (федина XVII века). 42 43 Досадашња сазна- 
ња указују да je до ове замене долазило због -  поштовања редоследа излагања у 
Јеванђељу (Јован XIII, 4-15-21),43 и угледањем на стару литургијску традицију која 
се среће у манастирима и црквама Јерусалима и Цариграда.44

Фреско декорација друге зоне јужне певнице потпуно je страдала, Y 
њеној западној половини наслућују се повијена телеса заспалих апостола из 
Молитве у Гетсиманији.

Последња композиција на јужном зиду je Издајство Јудино,45 означена 
грчки ’НПР .. OGH.T8X.GT8. Y средний je Христос (IG || XG)обучен у жу
ти хитон и плави химатион. Лево уз Христа, придржавајући га за десну ми- 
шицу, обучен у светлољубичасту хаљину, Јуда му се уноси у лице. Десно 
држи Христа за лакат и раме, наглашено издужена фигура, обучена у зеле- 
ну кошуљу са црвеном поткапом и високим црним чизмама. Ове средишње 
фигуре уоквирене су масом војника, која се таласа од наглих покрета руку 
у којима су секире, кошьа и обичне мотке. Сви војници имају војничке пот- 
капе и троугласте шлемове, док су им оклопи различите боје -  од љубичасте 
преко светлосиве и жуте, до светло плаве и црвене. Десно, по страни, стојећа 
фигура у црвеној хаљини можда je представник Христових ученика, који су 
присуствовали овом догађају. Све ово одиграва се у подножју брдовитог пеј- 
зажа и зидина града. Четворостране и шестостране бедемске куле простиру 
се иза брдовитог пејзажа, смештајући овај догађај у простор близак ствар- 
ном. Беле зидине града сивом бојом су сенчане, водећи при томе рачуна да 
извор светлости буде исти -  са истока. И падине брегова окренуте су ка ис
току, a зарубљени у облику који личи на стопало.

На северном зиду прва композиција je Одрицање Петрово -  hâçnhc.t . 
nÉTp8? која илуструје Христове речи: „Неће пјетао запјевати кад ме ce трипут

39 Исто, 121.
40 Г. Суботић, Охридска сликарска ш к о л а 144.
1 С. Петковић, Зидно сликарство..., 71, 196.

42 ___Б. Кнежевић, Стара црква у Бањи Јошаници, Зборник за ликовне уметности 12, Нови 
Сад 1976, 83, 84. Претпоставку коју у напомени доноси В. Петковић да je можда Прање ногу 
прва сцена и у манастиру Ајдановац код Прокушъа, тешко je одржати -  В. Петковић, пав. дело, 
71. У манастирској цркви Св. Борђа (1492) одабране сцене из Великих празника и Страдања 
Христових обједињене су у једну целину чије излагање започиње на јужном зиду олтарског 
простора Рођењем Христовим -  М. Ракоција, ПрилоГ проучавању иконоГрафије цркве Св. Бор- 
Ьа у Ајдановцу, Зборник Народног музеја 6-7, Ниш 1991, 143-149.

43 С. Петковић, нав. дело, 71; Г. Суботић, пав. дело, 144.
44 Пећка üawpujapwuja, 123.
45 Издајство Јудино описују: Матеј 26/47-56, Марко 14/43-52, Лука 22/47-53, Јован 18/1-12.
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одрекнеш”.46 Сликајући ову композицију, сињачки живописац je за литерар- 
ни предложак узео Јеванђеље по Јовану (гл. 18, 16-27).47 Y левој половини 
испред грађевине са двосливним кровом насликана je вратарка Кајафина, на 
првом од два степеника дворских врата. Обраћа се Петру са тврдњом да je он 
ученик Христов. Петар, обучен у плави хитон и жути химатион, тестом сво- 
јих руку, одбија ову тврдњу. Y позадини je грађевина са куполастим кровом/Y 
десној половини je представљено Петрово одрицања пред војницима (цртеж 7).

Сликана архитектура у позадини сличи кулисама чије су широке повр- 
шине обојене цигла црвеном и белом бојом. Наглашен геометризам у обра- 
ди грађевина нарочито се огледа у обради дубине врата. Одежда прати кон
туре тела у покрету.

Фрагментовани остаци живописа у северној певници по свој прилици 
су припадали композицији Привођење к Палашу. Препознаје се престо на 
којем седи Пилат, и војник са копљем у руци.

Последња композиција на северном зиду je Скидање са крста. Од ове, 
већим делом уништене представе, сачувао се средишььи део. Са крста црвене 
боје, на чији десни крак су прислоњене мердевине, управо je скинут Хрис
тос. Богородица у црвеном мафориону придржава Христа испод десне Ми
шине, са главом прислоњеном уз његов образ. Христову десну руку, главе 
погнуте ка њој, придржава једна жена. Око струка Христа je обухватио Jo- 
сиф, представљен као старац дуге седе браде и косе. Ниже, у висини ногу, 
по свој прилици je апостол Јован. Y позадини се простире сиви зупчасти бе- 
дем са четвртастим кулама.

Скидање са крста приказано на овакав начин има доста заједничког са 
истом сценом у наосу манастира Ново Хопово из 1608. године. 48 Протаго
ниста догађаја, уз незнатне разлике, постављени су на готово истоветан на
чин. То се поготово може рећи за бедем у позадини.

Y лучном одсечку свода, трећој зони припада доњи део. Живописано je 
Вазнесење Христово.49 Богородица je приказана у плавој хаљини и црве

ном мафориону. Y раширеним рукама она држи крајеве Мандилиона-Неру-

46 Јован, 13, 38; Матеј 26, 69-75; Марко 14, 66-72; Лука 22, 55-61, 23-24.
47 В. Петковић, Старинар н.р. VI, 2 за 1911, Београд 1914, 198.
48 О. Милановић, нав. дело, 260, сл. 11. На сличан начин, нетто раније приказани су крсто- 

ви у Распећу и Скидању са крста у Поганову, а у XVII веку у Бугарској у цркви Св. Теодора 
Тирона и Теодора Стратилата у селу Добрско -  С. Михайлов, Църквата Св. Теодор Тирон и 
Теодор Стратилаш в с. Добърско, Известия на Археологический институт XXIX, (София 
1966), 28, 29; док je за Свету гору овакав начин исликавања крста, који се приближава перепек- 
тивним законитостима и критским узорима, уобичајен (католикон и Хиландару, Ватопед, като- 
ликон у Лаври, Ксенофон, итд.) -  G. Millet, Monuments de T Athos I. Les peintures, Paris 1927, таб. 
79, 1; 83, 2; 129, 1-2; 181, 1; 264, 1.

49 Марко 16, 17; Лука 24, 49; Дела апостолска 1, 4-12.
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котвореног убруса са Христовим ликом у висини груди. Од Богородице ле
во, обучен у црвену одежду, а десно у белу, као сведоци овог догађаја су 
црвенокрили арханђели. Обраћају се групи од по шест апостола. То су бла
го издужене фигуре чиме не губе на анатомској тачности. Зналачко драпи- 
рање прати облик тела тачно оцртавајући став.

Заслужује пажњу Нерукотворени убрус у рукама Богородице. За укла- 
пање Мандилиона у композицију Вазнесења нема литургијског оправдана. 
Ово сажимање није тако ретко. Среће ce y храмовима Србије и Бугарске, 
који су осликани крајем XVI и у првој половини XVII столећа.50 *

Велики празници започињу на јужном зиду Рођењем Хрисшовим. Боје- 
ни слој je избледео тако да преовлађује црвена гама, испод које ce појављују 
силуете актера, распоређене на уобичајен начин. Око Богородице су распо- 
ређени цареви, жена која купа тек рођеног Христа, Јосиф, овце итд.

Фреско декорација у полукалоти јужне певнице у великој мери je уни- 
штена. Фрагментовани остаци дозвољавају нам да заюъучимо да je у источ- 
ној половини полукалоте било Сретење, а у западној Крштење.

Нетто боље je очувано Лазарево васкрсење, које следи уобичајену т е 
му приказивања ове представе. Лазар стоји усправно у ковчегу умотан у за- 
воје. Младић у жутој једноставној хаљини односи скинии поклопац, други 
одвија завоје са Лазаревог тела. Иза брега трупа грађана стоји испред беде- 
ма града Витаније. Дубина простора je решена косим брегом који дијагонал- 
но повезује два угла фреске.

Наредна композиција je Улазак у Јерусалим. Испред црвено-жутог пла- 
нинског пејзажа, у средишту композиције, седи Христос на мазги. Обучен 
je у плави хитон и окер жути химатион. Тело мазге ухваћено je у искораку, 
истегнутог врата и главе према деци. Христос, са ногама на левом боку, де
сном руком благосшъа. Прати га трупа апостола у белим и жутим хаљинама, 
a дочекују грађани Јерусалима. Ту су и делови разгранатог стаблаД на чи- 
јој једној грани се разазнаје бела дечакова кошуља. Деца испред главе мазге 
обучена су у беле скромно кројене хаљине са капуљачом преко главе. Једно 
простире кошуљу, друго двоје мирно отпоздрављају десном руком. Компо- 
зиција одише свечаном мирноћом, без наглих покрета, уз пуно пошговагье 
узвишености догађаја, удаљавајући ову сцену од реалности. Општа поставка

50 С. Петковић, нав. дело, 70 са пописом, затим у Старој цркви у Бањи Јошаници (средина 
XVII века) -  Б. Кнежевић, нав. дело, 85, 86, сл. 6. За цркве XVI и XVII века у западној Бугарској 
то je мест мотив: црква у селу Марица, Чепрленци, Добрско, Вуково -  Д. Панайотова, Стара 
църква в с. Марина, Археология 4, София 1965, 25.

Я Сликанье дрвета са разгранатим гранама може се схватити као утицај критске школе; С. 
Петковић, Манастир Св, Тројица код Пљеваља, Београд 1974, 73.
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композиции, као и њен садржаЈ, имају доста заЈедничког са истовременом у 
Доњој испосници св. Саве код Студенице.52

Од живописа у полукалоти северне певнице јасно je видгьиво Распеће -  .dene... 
Представљен je Христос разапет на крсту са белом тканином око паса. Лево je 
Богородица са једном женом. Десно, по свој прилици, апостол Јован са Логином. 
Лево и десно изнад Кракова крста су сунце и месец у округлим медалюнима.53

Силазак у ад je задња композиција на северном зиду. Сачуване су Хрис
тове ноге на разваљеним вратима ада. Y гробу су усправљени цареви обучени 
у зелене и плаве хаљине са тамноцрвеним плаштом. Испред разваљених врата 
ада два анЬела откривају сатану пренаглашеног сурластог носа. Представљање 
сатане са живот шве к им атрибутима, као пола животиња а пола човек je познат, 
али не тако чест начин приказивања.54 Леви анђео, у црвеној хаљини и белим 
крилима, окива руке сатане, док десни, у белој хаљини и црвеним крилима, ле
вом га вуче за сурласти нос, а у замахнутој десној држи мотку.

Изнад Великих празника, по ободу полуобличастог свода источног и 
западног травеја je уједначен низ од по три слободне допојасне представе 
пророка, на плаво-жутој позадини. Пророци држе у рукама свитке са саже- 
тим текстом о њиховом пророштву. Изгледа да их je било најчешћи број два- 
наест, по шест у неточном и западном травеју. Као целина илуструју литур- 
гијску песму Пророци су те одозго наювестили...,55 чије порекло, по свој 
прилици, треба тражити у иконопису.56

На северној страни источног травеја, најближи апсиди и Благовести- 
ма je пророк Исаија -  ..itdNd. Y левој руци држи свитак на коме се могу

V

прочитали речи: CčABd/B^n/i4Mč/TUjp, којима наговештава бременитост

52 _ _
" Радомир Станић, Фреске у Доњој исыосници св. Саве код Сшуденице, Зборник за ликоб- 

не уметности 9, Нови Сад 1973, 131, сл. 12.
53 _ _ _

С. Радојчић, Старо сриско сликарсшво, Београд 1966, 34.
54 _ _

Л. Мирковић, Православна лигиургика I, Београд 1982, 182.
55 Химна „Пророци су те одозго наговестили” била je уобичајена већ у сликарству XI века, 

а на овим просторима од почетка ХШ века. Најстарија позната илустрација у српском сликар
ству налази се у ексонартексу Богородице у Призрену (1309-1314), затем у припрати Данила П 
у Пећкој патријаршији (око 1330. год.) и у припрати манастира Леснова (1349). И тако даље 
кроз векове ова тема биће приказана на нашим фрескама, али je много чешће срећемо на ико- 
нама; Д. Панић, Г. Бабић, Богородица Љевитка, Београд 1975, 77-78 са литературом; Ј. Радо- 
вановић, Два сенила из манастира Хиландара, Хиландарски зборник 7, Београд 1989, 187; С. 
Петковић, Зидно сликарсшво..., 67, 75.

Грачаница, Сликарство..., 147, 255; В. Бурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 124- 
126, сл. 80, 82; 3. Расолкоска-Николовска, Иконостас Карпинског манастира, Зборник за ли- 
ковне уметности 16, Нови Сад 1980, 285-287.
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Богородице и долазак Христов,57 До њега je пророк Осија -  прорка.w- 
Ш.58 Кратке седе браде и косе са црвеним клавусом преко рамена. Десном 
руком благосшъа, а у левој држи свитак на ко]ем je неколико слова: дав!./ 
ы.т/ы. Следи пророк Јеремија -  npO£K<\..č..m.. Старац дуге седе браде и косе 
држи у левој руци отворен свитак са текстом: вдюв/лакьсв/^таль/ФС^ж/его. 
На јужној страни, као пандан н>има, била су три пророка од којих je сачу ван 
Мојсије -  прр, moïCéï. Мојсије je видео купину која огњем гори, али не са- 
горева, као што није сагорело Богородичино тело које je примило оган, 
Христа, откривши тајну о њеном непорочном зачећу.59 Обучен je у бело-цр- 
вене хаљине са окер клавусом на десном рамену. Десна рука му je уздигнута 
са отвореном таком, а у левој држи свитак са текстом: внде/к^.О./ т от / 
/\его$е- Сви пророци источног травеј a представљени су у полупрофилу, гла
ве окренуте ка унутрашњости храма.

На северној страни западног травеја видљиви су фрагментовани трагови 
три пророка. Први, Авакум, голобрад, десном руком благосиља, а у левој држи 
отворен свитак са речима које говоре о ихпчекивању милости божје, о нади у

 ̂т

његов повратак и враћању људи у живот:60 гнШн/ша)(ЬТ/Ш)(ТВО/ннАШ. До не
га Валаам -  вадаат, са белом марамом на глави кратке седе браде и бркова и 
остатком текста на свитку:61 его про/сьтоню. Последњи je пророк Софоније -  
софон, главу je окренуо западу, за раз лику од два непозната, који гледају ка 
истоку. НЬихови пандани на јужној страни су потпуно уништени.

V темену полуобличастог свода источног травеја je горњи део сцене 
Христовох вазнесења уклопљено у тематику сводних површина.62 Христос 
седи на дуги и благосшьа у средини сиво-беле округле мандорле. Четири 
анђела обучена у црвено-беле одежде придржавају мандорлу. АнЬели су за- 
устављени у лету, ирвених крила и беле унутрашњости. Утиску летеьъа до- 
приноси плашт који се вијори око њиховог струка.

Y темену полуобличастог свода западног травеја je Христос Старац Да- 
нима -  b̂ txï.lmh , означен je са -  10||ХО што je уобичајено за XVI и XVII

57 Исаија УП, 14; све текстове доносимо у стању у којем су затечени. Овом приликом се 
захваљујем др Гојку Суботићу на помоћи.

~8 Осија 3, 5.
59 2 Мој. 3, 1-3; Дела апостолска 7, 30.

г(0СП0Д)н Т  СЛ^Х твои Н 8к(ога£ ti). Ове речи говоре о ишчекивању милос
ти божје, о нади у његов повратак и враћању људи у живот: Авакум 3, 2 уп. Псал. 85, 6.

61 Изгледа да су речи пророка Валаама из песме „Пророци су те наговестили”: 2/уш
JTpOOlÔOV ТО JTplV 0)Ç péTÀELÇ, XOprj àÔTpOV (paElVOV топ 0çon TŴÇIV Aoyov.

6 9

C. Петковић, Зидно с л и к а р с т в о 108; Ц. Грозданов, Охридско зидно сликарство XIV  
века, Београд 1980, 162-165; Г. Суботић, Охридска сликарска школа X V  века, Београд, 1980, 
173-174; ПеНка патријаршија, 296.
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век на територији коју покрива Пећка патријаршија.63 Y плаво-црвеном пра- 
воугаонику je бело-сиви са насатице постављеним страницама у коме жуто- 
првену мандорлу окружују серафими и херувими. Унутар мандорле je Хрис
тос у црвеном химатиону и белом хитону, представлен као старац седе косе 
и браде са свитком у левој руци, док десном благосшъа.64

Y калоти средишњег травеја je Христос Пантократор -  10||ХО вш-
држител. Обучен je у црвени химатион и плави хитон са затвореним јеванђе- 
.ъем у левој руци. Испод у троугластим одсечцима уобичајене симболичне
представе јевађелиста: лав за Марка -  мдфко, во за Луку -  л$к<\, орао за Јо- 
вана -  ко и анђео за Матеја.6̂

Живопис на потрбушју и бочним странама калотних лукова у већој ме
ри je страдао. Могу се препознати две стојеће фигуре у царској одежди, од
којих je један Соломон -  солом, као и попрсја светитеља у бшъном преплету. 
Издужени благо повијени левкасти цветови, који ничу један из другог, творе 
јајолик простор испуњен допојасним представама светитеља. Овај мотив де
коративно испугьава бочне површине калотних лукова и „слепе” површине 
испод калоте.

Скромни су трагови фреско декорације спољних површина западног зи
ла наоса. Потрбушје испуста лука полуобличастог свода западног травеја 
декорисано je траком. YHyrpaintbocT траке испуњена je орнаментом у виду 
низа палмета укомпонованих у округле медаљоне. Палмете су беле боје на- 
изменично уоквирене у првену и плаву позадину. Овакве палмете, уобичаје- 
не за XIII и XIV век, као и оне нетто крупније и барокизиране, доста су 
честе у фреско декорацији XVII века.66 Чело сваког лука декорисано je 
изломљеном траком коју чине пантљике беле, црвене и жуте боје, утопљене 
у тамноплаву позадину. На конзолама су по две палмете. Испод, на остатку 
западног зидног платна, фрагмент живописа чине младолике голобраде све- 
титељске главе, и залази испод ширине јужног зида доцније дозидане при- 
прате. Припадали су, по свој прилици, Страшном суду који се приказује на 
западном зиду. Y питаньу су остаци раја, што се повезује са представом кти
тора на јужном зиду наоса.67

63 В. Ј. Радовановић, Иконографија фресака протезиса цркве светих Апостола у Пећи, 
Зборник за лик овне ументности 4, Нови Сад 1968, 30.

64 Г. Бабић, Симболично значење живописа у протезису светих Апостола у Пећи, Збор
ник зашлите споменика културе XV, Београд 1964, 173, 178.

65 С. Петковић, Зидно сликарство..., 107
66 М. ЈБубинковић, Остаци живописа у Давидовици, Сапштења IV, Београд 1961, 126. 

Слични су у Благовештењу Рудничком -  Р. Љубинковић, Блаювегитеьье Рудничко, Археоло
тки  споменици и налазишла у Србији, II централна Србија, САН X, Београд 1956, 181.

67 Слободан Нурчић, Грачаница, историја и архитектура, Београд 1988, 144.
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Синьачки живопис je распоређен зналачки и смишљено, уз пуно пошто- 
вање устаљених правила. Покоја неуобичајеност није новина нити грешка, 
већ осмишљен корак произашао из знања и искуства. Тако држећи ce јеван- 
ђеља, циклус Страдања Христових започиње сценом Прања ногу апостоли- 
ма, а не уобичајеном Тајном вечером. И онда када недостају појединости 
које ce y представама често сликају, као епизода у којој Петар сече уво Мал- 
ху у сцени Издајство Јудино, не треба схватити као необавештеност живо
писца. Y питању je свестан чин произишао из зналачког одрицања, ипак, 
споредне епизоде, у корист бољег организованна композиције слике. Y осми- 
шљеном и спретном распоређивању личности у композицијама сагледава ce 
степен ликовне културе сињачког живописца. Релативно мале композиције, 
уједначеног формата, уз поштовање расположивог архитектонског просто
ра, прегледно су изложене. Сцене су самосталне, уоквирене црвеном тра
ком, a композиције кохерентне -  Прање ногу, Роћење Христово и складно 
уравнотежснс -  Издајство Јудино, Хлазак у Јерусалим, Скидање са крста, 
Одрицање Петрово.

Као што пази на симетрију и равнотежу маса, сигьачки уметник води 
рачуна о њиховом постављању у простор, стеновит предео или сцену затво- 
рену сликаном архитектуром. Тиме не само да дочарава место где се догађај 
одиграо, већ и визуелно организује слику дискретно наговештавајући актере 
догађаја у оном степену који зависи од њихове улоге. Главно личности ис
тине стављајући их у први план, у средиште сцене, а не пропушта прилику 
да Шихов значај нагласи архитектуром или пејзажом у позадини.

Архитектуру слика свежим бојама, користећи тамноцрвену, светлопла- 
ву, белу и сиву. Хочљива je тежња за упрошћавањем архитектонских облика 
и њихово приближаваьъе облицима блиским стварности. Тако представа хра
ма из ктиторске композиције, и поред великих оштећења, нуди препознат- 
љиве облике Сињачке цркве. Добар цртеж, стварне боје, као и осветљење 
грађевина из једног извора са затамњеним странама у сцени, доприносе пу- 
ном доживљају наговештеног простора. Користећи проверена достигнућа 
византијске уметности, њихове архитектонске скраћенице нуде идеју о прос
тору, доста добро наговештавајући препознатљиве облике (иза Богородице 
из Благовести).68 Овакав поступак својствен je водећим сликарима прве по
ловине XVII столећа.69 На сличан начин, али префињеније и занатски спрет- 
није, обрађена je архитектура у хиландарској трпезарији у сцени сусрета св.

г о
А. Стојаковић, Архитектонске скраНенице у византијском сликарству, Зограф 13, (Бе- 

оград 1982), 59-63.
69 Иста, Ктиторски модели Моране..., 108
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Симеона и св. Саве у манастиру Ватопеду из 1622. године. Сличних архитек- 
тонских решења има и на другим композицијама посвећеним животу св. Са
ве у хиландарској трпезарији. 70

Брдовит пејзаж, окер или светлоцрвен, са чудним сабљастим растињем 
у подножју, као и сликана архитектура, у служби je општег схватања слике 
и приближавању реалним просторним односима. Врхови брсгова закошени 
су у облику који сличи стопалу, са белим или светлосивим акцентима којима 
понекад осветљава падину брега (Ругање Христу). Смештајући фигуре иза 
падина брега (Лазарево васкрсење, Улазак у Јерусалим), користи проверене 
методе да би појачао утисак даљине. Пажњу заслужује ликовна структура 
представе Уласка у Јерусалим, чија je композициона схема уобличена систе- 
мом „троуглова” на начин какав срећемо у Грчкој.71 Покушавајући да се 
приближи реалним просторним односима, живописац у средини сцене, иза 
Христа, ставља троугласт брег. Тиме je нагласио централну фигуру, а про- 
дужаваььем падина брега до наспрамних углова појачао утисак реалног 
просторног односа. Лево и десно од средишњег брега образују се троуглас- 
ти одсечци. У левом, испред стеновитог пејзажа, пирамидално се ређају сег- 
менти ореола трупе апостола. Тиме je више показао жељу за перспективним 
продубљавањем простора него што je то стварно постигао.

Цртеж, за који je мало рећи да je коректан, бојом je прилагођен основ- 
ној -  код л>убичасте, црвене и окера он je браон, код плаве и зелене у там- 
нијој нијанси исте, код беле боје цртеж je сив. То je дело вештог цртача и 
искусног занатлије коме иконописачка знања нису била непозната (анЬели 
из Силаска у ад). Он црта мале фигуре, правилних пропорција, завидне ана- 
томске тачности. Тачан и мекан цртеж, те префињен осећај за пропорције, 
творе елегантно извијене фигуре. Видљив несклад у односу главе и тела сво
де се на то да су негде главе мање, а тело издужено (Издајство Јудино, Пе
трово искушење), а негде, пак, главе веће а тело скраћено (апостоли из 
Уласка у Јерусалим), ал и никад не прелазећи границе прихватљивог, У же- 
љи да што верни]е прикаже драматичност сцене, он то у Издајству Јудином 
постиже театралним ставовима и наглим покретима актера догађаја, којима 
je супротстављена достојанствена, и поред свега, мирна фигура Христа. У 
Вазнесењу Христовом, усталасана трупа апостола, својим ставовима, главом 
нагоре и положајем руку, недвосмислено открива пуно преживљавање и 
дивљење. Драматичности догађаја доприносе и живе боје апостолских хаљи- 
на које се наизменично смењују: плава, зелена, љубичаста и црвена. Посебну 
пажиу заслужује став Петровог тела у композицији Петрово искушенье.

Л
1 3. Кајмаковић, Георшје Митрофановић, Сарајево 1977, 192-246.

71Г. Суботић, Почеци монашкох живота и ирква манастира Сретење у Метеорима, 
Зоорник за ликовне уметности 2, Нови Сад 1966, 164.
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Ако ее изузме покоја несмотреност, може се рећи да одећа добро прати 
тело својим наборима. То постиже одмереним потезима четкице која je, у там- 
нијој нијанси основне боје, док белим акцентам а дочарава пластичност облина.

Значајна врлина сињачког сликарства јесте колорит. Широка палета 
живих прозрачних боја плене лепотом слагања црвене, љубичасте, светло- 
плаве и зелене, окера, жуте, сиве боје. Разнобојност je још једна одлика сли
карства из времена турског ропства.72

Завидни ниво обраде глава светитеља, првенствено због брижљиво мо- 
делованог инкарната, приближава сињачко сликарство водећим остварењи- 
ма из прве половине XVII века.73 Минуциозан потез у иконописачком мани- 
ру je једна од значајних особености тога времена.74 Са лица портретисаних 
зрачи унутрашьъе расположение захваљујући игри светлости и лепоти сла- 
гања топлих боја. Томе доприносе правилне црте с исправно уоченим ана- 
томским појединостима, те понеки мањи прамен косе који се спушта на чело 
млађих пророка (Мојсије, Авакум), као код најбољег оновременог сликара 
Георгија Митрофановића.75

На утицај са југа, и поред хронолошке разлике, недвосмислено указују 
споменици чијс сликарство има доста заједничког са сињачким. Извесне сли- 
чности сињачког сликарства са живописом цркве Св. апостола Петра и Пав
ла у Мушникову (1563-1564) нарочито се осећају у драпираььу одеће и 
складном, ненаметљивом цртежу. Y начину моделовања косе и браде може 
се наћи доста заједничког, док je обрада инкарната лица умногоме блиска 
сињачком. За сињачког уметника, тако карактеристично троугласто осенча- 
вање очних дупљи срећемо у тој мери изражено, још једино код уметника у 
Св. Апостолима у Мушникову, који се по свој прилици васпитавао и разви- 
јао у Грчкој. ТЬему достигнућа критских мајстора нису била непозната.76 
Сињачки уметник има заједничког и са оним бољим живописцем цркве Св. 
Николе у Шишеву (1565). Сличност се огледа у исписивању двојезичких 
натписа, добром цртежу и йенаметљивом колориту, што се јасно сагледава 
преко ликова насликаних пророка.77 Нетто касније, у цркви Св. Спаса у

72 _ _  _ _

С. Петковић, Време насшанка и мајстори зидне декорације у Ломници, Зборник за ли- 
ковне уметности 1, Нови Сад 1965, 169.

73 _С. Петковић, Зидно сликарсшво..., 155; С. Радојчић, Мајстори..., 81-85; С. Петковић, 
ЗоГраф ГеорГије Митрофановић у ПеНкој пашријаришји, Гласник Музеја Косова и Метохије 
IX (Приштина 1965), 237-251.

74 В. Бурић, Иконе из ЈуГославије, 61, 63.
А. Сковран, нав. дело, 34; 3. Кајмаковић, Георшје Мигирофановић, Сарајево 1977, 45-86; 

С. Петковић, Зограф Георгије, 237-248.
76 П. Пајкић, Црква Св. апостола Петра и Павла..., 31-33; Исти, Цркве средачке жупе..., 

79; С. Петковић, Зидно сликарство..., 143.
С. Петковић, Зидно сликарсшво..., 142-143.
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Штипу (1601) двојезички натписи, па и потпис на грчком сликара Јована, 
нису довољна потврда да je био Грк. И овај уметник слика издужене фигуре 
са неодговарајућим главама, његов цртеж je ненаметљив, а троугласте капе 
на главама војника сличне су онима у Сишду. Ипак, крути ставови фигуре 
и наметљиво понављање физиономије учесника догађаја, чак и кад су један 
поред другог (Христос пред Пилатом), удаљавају га од сињачког сликар- 
ства.78 Сликарство манастира Сињачког има доста заједничког и са, по свој 
прилици, истовременим живописом у Доњој испосници св. Саве код Студе- 
нице. Сличност се огледа у општој композиционој организации слике (¥ла- 
зак у Ј еру салим), коректном цртежу, и светлим, хармонично сложеним бојама, 
као и у ослањању на тековине нашег најбол>ег сликарства, док су у појединос- 
тима видљиве разлике (упечатљивог жбунастог растш-ьа нема у Сињцу).79

Натписи су писани негде уједначеним и правилним словим а, а негде не- 
марно, неправилним словима. Недоследност при исписивању натписа после- 
дица je неповлачења линија што je, на појединим местима резултирало неје- 
днаким и уситњеним словима (св. Данил Столпник, Соломон), док приликом 
исписивања свитака у рукама пророка користи другачије облике слова и ра
зличила писма. То није било неуобичајено и за боље живописце с краја XVI 
и почетком XVII века.80 *

Сињачки живописац добро влада грчким, а посебно старосрпским јези- 
ком, тако да Пантократора у калоти означава као Сведржитеља. И поред то
га што се грчки и српски натписи смењују, чињеница je да преовлађује ста- 
росрпски, што се може схватили као показатељ независности српске нркве у 
областима које су потпале под њену јурисдикцију.

И поред стилске уједначености, приметне разлике откривају најмање 
два мајстора која су била ангажована на осликавању храма. Два човека су 
писала натписе -  један поред стојећих фигура у апсидалној конхи пише пра-
вилно сты, а други у наосу cm  Недоследност при исписивању натписа ви- 
дљива je и на свицима пророка. Лица пророка северне стране нолуобличас- 
тог свода источног травеја обрађена су пастелним бојама, које на моменте 
делују анемично, што je заједно са ненаметљивим сенчењем резултирало 
плитким рељефом. Овакво линеарно тумачеьье фигуре, коју творе разнобој- 
не плохе услед чега je њихова пластичност умањена, може се препознати на

Исти, пав. дело, 150; Ј. Петров, Исшраживачки и конзервашорски радови во црквагиа 
Вазнесење-Св. Спас во Штип, Зборник на штипскиот Народен музеј IV-V, (Штип 1975), 160, сл. 
5.

7 9  _  __
Р. Станић, Фреске у Доњој испосници св. Саве код Сшуденице..., 113-134; Исти, Зидно 

сликарство у околини Студенице, Саопштења XV, Београд 1983, 161; 3. Кајмаковић, Георшје
Митрофановић, 45-48.

80 М. Теодоровић-Шакота, ПрилоГ познавању иконописца Лоншна, Саопштења Завода за 
заштиту споменика културе НРС, књ. I, Београд 1956, 160.
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Богородици из конхе апсиде, као и код поворке архијереја. Облици слова, 
смеььиваьье грчких и српских натписа, те ликовне особености живописа, 
упућују, чини се, на две руке. Други, као помоћник, био je под строгом кон
тролом водећег сликара коме се може приписали највећи део сачуване фрес- 
ко декорације.

Запажени ликовни квалитети и наведене сличности сињачког живопис
ца повезују са светогорским мајсторима и критским радовима. Да ли су они 
били Грци или можда Срби који су се угледали на остварења светогорских 
мајстора -  не може се поуздано тврдити. Јасно видљива тежња уметника да 
се што више приближи сликарству зрелог XIV века, извесни недостачи при 
цртању људских фигура те изузетно жив колорит, одлике су сињачког сли- 
карства. Издужене фигуре, театрални ставови, светле боје, основне су 
особености сликарства у времену када je црква манастира Сињачког осли- 
кана.81 Ове посебности уклапају се у новостворени стал који he обележи- 
ти српско сликарство XVII столећа.82 Својим ликовним особеностима, 
програмом, па и садржајем, сињачки живопис најближи je фреско деко
рации која je настала под духовним и политичким покровительством 
обновљене Пећке патријаршије.

Осликавање манастирске цркве Св. Николе уклапа се у последнее раз- 
добље српског сликарства које започиње 1614. године, доласком патријарха 
Пајсија, a завршава ce 1690. године, Великом сеобом Срба. Y овом периоду
најугледније место припада сликарима који су се образовали на поствизан-

\

тијским узорима манастира Хиландара и Свете горе, где су од Грка учили. 
Најбољи међу њима свакако je Георгије Митрофановић. Његови следбени- 
ци прихватају не само начин сликања свог учитеља,83 већ и суштину схвата- 
ња стваралачког чина. Сигьачки живописац je овај пут прошао, те припада 
наведеној скупини сликара који су посредно, или можда непосредно учили, 
али свакако умногоме се угледали на критске узоре који су дол аз или преко 
хиландарских зографа. Он се, с једне стране угле да на атонско грчко сли
карство XVI века, а с друге на живопис славног раздобља српске уметности 
из зрелог XIV века. Везу између ова два уметничка израза, српског и грчког, 
најсрећније je постогао Митрофановић, што ће постати образац њему блис- 
ким сликарима.84 * Овакво схватање уметности дало je сињачком живописцу 
особен тон, у коме се у највећој мери сагледава његова вредност.

С. Петковић, Зидно сликарсшво 153.
80
" В. Бури h, Иконе из Југославије, 59-61.

83 Елегантне и витке фигуре издужене главе, јасно видљива намера да се поједини детали, 
нарочито на одећи богато украсе, лепршавост драперије, складно слагање светлих боја; В. Бу- 
рић, Иконе из Јухославије..., 56, 57, 61; С. Петковић, Зидно сликарсшво ..., 121; Исти, Зо'граф 
Георгије Митрофановић..., 237-248.

'84
3. Кајмаковић. ГеорГије Митрофановић, Сарајево 1977; Хиландар, 158, сл. 129-131.
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Стилска уједначеност и висок уметнички квалитет откривају мајстора 
завидне сликарске културе. Питање његове националности засад мора оста- 
ти отворено.85 Доказа за претпоставку да je био Грк има исто онолико коли- 
ко и за тврдњу да je својим пореклом Србин. Ова недоумица, заједно са ли- 
ковним особеностима приближила je фреско декорацију цркве манастира 
Сињачког живопису у Новом Хопову, нетто старијем у Св. Апостолима Пе
тру и Павлу у Мушникову, Св. Николи у селу Шишеву, Св. Спасу у Штипу, 
а има заједничког и са Благовешетењем Рудничким86 и Доњом испосницом 
св. Саве код Студенице, док je, пак, удаљила од истовремених за које се са 
више аргумената тврди да je дело грчких мајстора:87 црква Богородичног Yc- 
пења у Мртвици, Св. Никола у Крупцу, Св. Никола у Доњој Шаторњи, Св. 
Димитрије у Јаначком Пољу и Св. Петар и Павле у Тутину. Сињачко сли- 
карство je део једне уметничке епохе у којој су стварали наши најдаровитији 
сликари, образовани у радионицама блиским манастиру Хиландару, чија he 
делатност обележити XVII столеће и подсетити нас на славна времена 
српске уметности.88

Misa Rakocija

LE MONASTÈRE DU SAINT PÈRE NICOLAS -  MONASTÈRE DE SINJAC

Résumé

Le monastère Saint Nicolas est situé à l’ouest de Bêla Palanka. Le monastère n’a encore fait l’objet 
d’aucune étude parue dans la littérature spécialisée. Le village de Sinjac apparait pour la première fois dans 
des documents turcs au début du XVIe siècle, en tant que village veillant sur la sécurité des caravanes. La 
construction du monastère saint Nicolas n’est sans doute pas sans rapport avec les privilèges accordés aux 
habitants par les autorités turques en retour de la surveillance qu’ils exerçaient sur cette partie de la 
chaussée de Constantinople. Le monastère est mentionné dans une annotation datant de 1662.

Le complexe monastique se compose d’un couvent de la première moitié du XXe siècle, des vestiges 
d’un moulin à eau et de l’église du monastère -  l’église Saint Nicolas. Celle-ci est construite sur le modèle 
de l’ensemble des monuments de la région de la Morava, sur une base à trois conques avec une calotte 
surmontant l’espace central. Les absides sont semi-circulaires à l’intérieur comme à l’extérieur. Sur sa

О проблему етничке припадности уметника, В. Бурић, Најсшарији живопис исиосиице 
пустиножитеља Петра Коришког, Зборник радова Византолошког институа 5, Београд 1958, 
184-189.

; Преко Благовештења може се наћи сродности са Ломницом и манастиром Пустиља, Р. 
Љубинковић, БлаГовештење Рудничко..., 186; С. Петковић, Зидно сликарство..., 199.

87 Р. Станић, Црква Св. Петра и Павла у Тушину, Рашка баштина 2, Краљево 1980, 157- 
158; Р. ЈБубинковић. Блаювегитеьье Рудничко, 178-189; С. Пејић, Црква Боюродичиног Успења 
у Мртвици -  сликарство, Саопштења XX-XXI, Београд 1988-1989, 132.

88 Техничку документацију урадили су арх. Миле Вељковић и Татјана Младеновић, цртеже 
фресака Бобан Вељковић, док су фотографије дело Јована Шурдиловића.
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façade occidentale, un narthex a été construit, on ignore à quelle époque, mais ce pourrait être au XVIIe 
siècle. Après 1878, on a détruit le mur occidental du naos, afin d’obtenir plus d’espace. Le narthex est 
couvert par une voûte en demi-cintre dont l’arc frontal donne sur la façade occidentale. Au-dessous se 
trouve une niche en forme d'arc dans laquelle est représenté saint Nicolas. Et au-dessous encore se trouve 
le portail d’entrée.

Le principe de construction de la calotte est intéressant, car il s’agit d’une voûte à rétrécissements 
par anneaux dans la zone de jonction, et cela grâce à deux arcs allongés et progressivement adossés. Cela 
représente un certain progrès de construction dans le développement du type d’édifice à base triconcave.

L’ensemble de fresques qui a été découvert, couvre les surfaces murales du naos, alors que les murs 
du narthex avaient été préparés à être peints, mais ils ne l’ont jamais été. On peut distinguer quatre zones 
dans la peinture sauvegardée. La première zone avec des portraits en plein pied: les archevêques de 
l’Offrande de l’Agneau au Christ dans le sanctuaire, le Christ mort dans la niche de la proscomidie, et saint 
Daniel le Stylite dans l’espace du diaconicon. Sur le mur méridional, on trouve des fragments des vestiges 
de la composition du ktitor montrant le modèle de l’église, et sur le mur septentrional, saint Simeon et 
saint Sava. Dans la deuxième zone se trouve la passion du Christ qui commence avec la scène du Lavement 
des pieds qui est suivie de compositions plus ou moins bien conservées: La Prière sur le Mont des Oliviers, 
La Trahison de Judas, Le Reniement de Pierre, Le Christ devant Pilate, et la Descente de croix. Dans la 
semicalotte de l’abside, on peut voir la Vierge avec deux anges, à sa droite et à sa gauche se trouvent les 
anges de l’Annonciation. On trouve encore les Grandes fêtes dans la troisième zone: La Naissance du 
Christ, La Présentation de Jésus au Temple, Le Baptême, La Résurrection de Lazare, L’Entrée à 
Jérusalem. La Crucifixion, La Descente aux Limbes, et la partie inférieure de l’Ascension du Christ dans 
laquelle on voit posé sur la poitrine de la Vierge le linge du Christ (Mandilion) dont les coins sont tenus 
par des archanges. La quatrième zone est celle des surfaces de la voûte avec: la partie supérieure de 
l’Ascension du Christ, Le Christ Pantocrator et l’Ancien des Jours, et puis, les symboles habituels des 
évangélistes, l’ange pour Matthieu, le lion pour Marc, le boeuf pour Luc et l’aigle pour Jean et enfin, les 
portraits de prophètes.

Les corps allongés, avec des têtes parfois plus petites, parfois plus grandes que ce que l’on attendrait, 
des positions théâtrales, des couleurs claires, un dessin correct dans la manière propre à la peinture 
iconographique, l’emploi de l’écriture grecque et de l’écriture serbe, sont les caractéristiques de ces 
peintures nouvellement découvertes. La peinture des fresques a été réalisée par au moins deux peintres. 
Ceux-ci se sont inspirés de la peinture atone grecque du XVIe siècle et de la peinture de la fin XIVe siècle 
en Serbie. Ils appartiennent au groupe des peintres qui s’en rapportaient aux modèles crètois qui avaient 
été rapportés par les zographes de Hilandar. La peinture de Sinjac est proche de celle de Novo Hopovo 
(1608) et des peintures un peu plus anciennes de Saints Pierre et Paul Apôtres à Mušnikova, de Saint

V -  V

Nicolas du village de Siševo et de Saint Sauveur à Slip. Par ses caractéristiques, elle s’intégre bien au style 
nouvellement créé qui va marquer la peinture serbe du XVIIe siècle.

D’après la structure de la construction de l’église dont les formes sont un écho lointain des édifices 
anciens de la région de la Morava en Serbie, on peut conclure qu’elle a été construite à la fin du XVIe ou 
au début du XVIIe siècle. Les caractéristiques de style permettent de faire dater ces peintures de la pre
mière moitié du XVIIe siècle et on n’a aucune raison de ne pas croire en l’exactitude de la date de 1618 
pour leur réalisation, comme l’ont avancée D. Milutinovic et M. Valtrovié, en 1878.
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Црт. 2. Попречни пресек





Црт. 3. П
одужни пресек



Црт. 4. Распоред фресака на неточном зиду олтарског простора и у  конхи апсиде



Црт. 5. Трагови натписа уз портрете ктитора







Црт. 8 . Распоред живописа на сводним површинама наоса
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Сл. 4. Издајство Јудино
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Сл. 7. Пророци на сеиерној страни источног травеја; 
Горњи део вазнесења Христовог -  детаљ

Сл. 8. Пророци на јужној страни источног травеја
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Сл. 11. Вазнесење Христово 

Сл. 12. Христос Пантократор



БРАНИСЛАВ ЦВЕТКОВИК

Портрет Тодора Бранковића у 
ђаконикону манастира Грачанице

Накнадна досликавања и пресликавања у средњовековном зидном и 
минијатурном сликарству као и на сликарству икона, представљају посебно 
занимљиву облает истраживања, оптерећену, међутим, многим тешкоћама. 
Иако je реч о најчешће издвојеним, појединачним композицијама, сликаним 
било al fresco, било al secco, готово се по правилу тешко долази до закључа- 
ка о времену и разлозима ьъиховог каснијег уметања у већ постојећи слика- 
ни програм. Како то показују примери преиначавања и пресликавања у Де- 
чанима, Пећи и Раваници, или пак у цариградској Св. Софији, и на минија- 
турама царских рукописа Par. gr. 510 и Coisl. 79 -  у питању je једна особена 
тематска облает у историји средњовековне уметности. * 1 Предмет пресликава- 
ња и накнадних интервенција готово су увек били портрета историјских лич
ности. Један од посебно занимљивих случајева свакако je и портрет Тодора 
Бранковића, насликан на новом слоју живописа у грачаничком Ьаконикону, 
чијом ћемо се проблематиком бавити у овом раду.

Тодор (Теодор) био je најстарији син српског деспота Бурђа Бранкови- 
ћа из његовог другог брака с византијском принцезом Ирином Кантакузин. 
Како je Тодор веома рано преминуо, не навршивши ни пуних петнаест го-

i

1 Г. Суботић, ПрилоГ хронолошји дечанскоГ сликарства, ЗРВИ 10 (Београд 1981), 114; Б. 
Тодић, О неким пресликаним портретима у Дечанима, ЗНМ 11-2 (Београд 1983), 35-43; G. 
Babić, Les portraits de Decani représentant ensemble Dečanski et Dušan, in: Дечани и византијска умет- 
ност средином XTV века, Београд 1989, 273-275; В. Кораћ, Канонизација Стефана ДечанскоГ и 
промене на влаоарским портреьпима у Дечанима, in ibidem, 287-294; М. Боровић-Љубинковић, 
Историјска композиција из цркве СветоГ Димитрија y Пећи, in: Свети кнез Лазар, Београд 
1989, 89-95; В. J. Бурић, С. Бирковић, В. Кораћ, Пећка патријаргиија, Београд 1990, 204-205, 346; 
Л. Тодоровић, Првобитни изГлед ктиторских портрета у Раваници, Зограф 14 (Београд 
1983), 68-72; Б. Цветковић, Нови прилози проучавању ктиторске композиције у Раваници, Са- 
општења 26 (Београд 1994); В. Н. Лазарев, История византийской живописи, Москва 1986, 75, 
217; L Kalavrezou-Maxeiner, The portraits of Basil I in Paris, gr. 510, JOB 27 (1978), 19-24; I. Spatharakis, 
The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976, 107-118; И. M. Борђевић, О првоби- 
тном изыеду српске иконе сеетог Николе у Барију, ЗФФ 16 (Београд 1989), 111-122.
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дина, о његовој личности готово да није остало трага у историјским извори- 
ма. Ипак, прерану смрт једног Бранковића изазвану највсроватније опаком 
болешћу, забележио je анонимус Кувеждииског лет описи.2 ГЬегов запис да 
ЗЦЛ0  тодорь деспота синь омогућио je савременој истори
ографии да употпуни сазнана о последњој владарској породици средњове- 
ковне Србије. 3  С тим у вези, накнадно je утврђен још један помен Тодора y 
писаним изворима. Наиме, поновним истраживањем Помсника бр. 1465 из 
збирке Севастијанова, данас у Лењиновој библиотеци у Москви, на првом 
листу рукописа у низу имена чланова породице деспота ßypba Бранковића 
откривено je и Тодорово име. Иако je Поменик датован у 1453. годину, по
мен 0СФДОрд има смисла јер су у поменике уписивана и имена умрлих. Зна- 
чај овог рукописа je и у томе што представља једини аутентични средњове- 
ковни документ на коме су на једном месту забележена имена свих чланова 
деспотове породице, што с обзиром на касно датовање препизно говори о 
пуном њеном саставу. 4

Највећи допринос познавању Тодорове личности представљало je запра- 
во драгоцено откриће неговог живописаног портрета у Грачаници 1962. го
дине. 5  Фреска je насликана преко првобитног слоја на јужном довратнику 
пролаза у ђаконикону . 6  Велике лепоте и занимљиве иконографије, овај пор
трет већ дуго привлачи пажњу историчара уметности, но ипак до сада није 
постигнута сагласност међу истраживачима нити у погледу године смрти 
Тодора Бранковића, нити у погледу датовања и тумачеььа његовог портрета 
у Грачаници. Готово сви старији истраживачи видели су у овом портрету 
Тодорову посмртну слику, сматрајући чак да се под портретом налазио и

2

“ Љ. Стојановић, Сгиари сриски родослови и лешоииси, Ср. Карловци 1927, 229, бр. 645.
А. Ивић, Родословие таблице српских династија и в ласте ле, Нови Сад 1928 , табл а 7/1; 

Б. Сп. Радојичић, „Теодор, сын деспотов”, Гласник Историског друштва у Новом Саду 10-3 
(1937), 318-321; Б. Ферјанчић, Византинци у Србији Прее половине X V  века, ЗРВИ 26 (Београд 
1987), 180-181; Родословие таблице и хрбови српских династија и властеле, Београд 19912, 122, 
130-131.

4  _
ЈБ. Штављанин-Борђевић, Један недовољно иозиаги иоменик из времена деспота БурЬа 

Бранковића, Археографски прилози 9 (Београд 1987), 331-347. За име Бранковића cl. М. Грко- 
вић, О именима у породици кнеза Лазара, in: Свети кнез Лазар, 43-45.

5 П. Мијовић, Откриће у Грачаници. Портрет Тодора, сина деспота БурЬа, Политика 9. 
12. 1962, 18; Б. Вуловић, Портрет Тодора сина деспота БурЬа у Грачаници, ЗАФ 7-4 (Београд 
1962), 1-12; (Б. Сп. Радојичић), Да ли знате?, Политика 8. 1. 1963; С. Мандић. Портрети на 
фрескама, Београд 1966, X, ел. 45; П. Мијовић, Монодија у камену, Крушевац 1967, 103-108; Б. 
Вуловић, Манастир Грачаница, СКМ 4-5 (Приштина 1968-71), 171-172; П. Мијовић, О хроноло- 
luju Грачаничких фресака, ibid.,192-193, 199; В. J. Бурић, Зидно сликарство Моравске школе, in: 
Моравско сликарство, Београд 1968, 28, T. XXIX.

6 Најбоље репродукције in: Историја српскоГ народа II, Београд 1982, T. XIX; Задужбине 
Косова, Призрен-Београд 1987, 125; Б. Тодић, Грачаница. Сликарство, Београд-Приштина 1988, 
T. XXVIII.
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његов гроб, што je С. Радојчића навело на претпоставку о профилактичком 
смислу ове слике. 7  Једини аутор који се, како изгледа, с правом супротста- 
вио претходном схватању био je С. Мандић, оставши усамљен у тврдњи да 
Тодоров портрет, с обзиром на начин на који je био насликан, може пред
ставляли само живот Тодора. 8

Занимљиво je напоменути да je и година Тодорове смрти, дата у Кувеж- 
динском летойису, била предмет пажљивих разматрања. Тако je још Б. Ву- 
ловић био уверен да je датум Тодорове смрти био погрешно преписан у ле-
топису, сматрајући да je првобитно, уместо задњег броја 0 могло бити Д, 
тако да би годину требало читали не као 1431, као у летопису, већ као 1426, 
што значи да je Тодор могао умрети join за владе деспота Стефана Лазаре- 
вића. 9  Такође je и С. Радојчић сумњао у исправност овог датума из лето- 
писа, предлажући нову исправку према којој je првобитна година могла би-

Я~* с—ф я~m

ти S Ц Л 6 , односно 1427/8, као датум смрти младог Тодора. По Радојчићу,
Тодоров портрет, на којем je приказан као престолонаследник, могао je бити 
насликан око 1428. године. 1 0

За изучавање овог портрета, међутим, од посебне су важности резулта- 
ти археолошких ископавања у ђаконикону, који су показали да се испод То- 
доровог портрета није налазила гробница. 1 1  Упркос томе, портрет je и у по
следнем раду о Грачаници остао ипак неразјашњен али са заюъучком да je 
највероватније реч о посмртном портрету. 1 2  Међутим, најважнији податак за 
правилно постављање проблема тумачења и датовања Тодоровог портрета 
јесте чињеница да je портрет био изведен на делу довратника пролаза у jy- 
жну капелу (Ьаконикон) тек пошло je пролаз зазидан. То говори о великој 
вероватноћи да су се на тако добијеним зидним површинама могли наћи уз

7 _  _  _
Б. Вуловић, Поргиреги Тодора, 3-9; id., Манасшир Грачаница, 171-172; С. Радојчић, Пор

трет младића на довратнику у српском сликарству X V  века, in: Одабрани чланци и студије 
1933-1978, Београд 1982, 241-247, сл. 188; П. Мијовић, Приловы проучавању Грачанице, ЗНМ 9-10 
(Београд 1979), 333-338; В. Ј. Бурић, Византијске фреске у ЈуГославији, Београд 1974, 104, 225; 
Р. Бук, Царица Мара, ИЧ 25-26 (Београд 1978-9), 57; Исшорија српског народа II, 190; S. Petko- 
vić, Serbian Painting at the Time of George Brankovich (1427-1456), XVI. Internationaler Byzantinischen 
kongress, Akten II/5. Wien 1982, 195-196; Б. Ферјанчић, op. cit., 180-181; Д. Милошевић, Манастир 
Грачаница, Београд 1989, 8. 19-20; Б. Тодић, Грачаница, 240-241; Б. ЖивковиВ, Грачаница. 
ЦрШеэюи фресака, Београд 1989. И сам сам делио мишљење старијих аутора, cf. Б. Цветковић,
Храм и конак у манастиру Јогианица, Светозарево 1991, 10.

8 С. Мандић, Моленије рабе божије монахиње Анастасије, in: Древник. Записи конзерва- 
тора, Београд 1975, 53, 56-57; B. J. Бурић y приказу Мандићеве књиге, Зограф 7 (Београд 1977), 
99 указује на ове ауторове претпоставке али сматра да би проблем тек требало решавати.

Б. Вуловић, Портрет Todopa, l.c.
10 С. Радојчић, Портрет младића, 245.
11 П. Мијовић, Прилози, 332-333.
12“ Б. Тодић, Грачаница, 241.
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Тодоров и портреты других чланова његове породице, пре света оца и мај- 
ке . 1 3  Такође, зазиђивањем ђаконикона са западне стране овај je простор 
постао доступан само из олтара, што je просторију претворило у изоловани 
параклис, у који није имао право приступа већи део обичних верника.

Тодорова фигура je сачувана скоро у целости, док je пратећи натпис у 
једном делу сасвим оштећен. Млади Бранковић je приказан у полупрофилу, 
погнуте бисте и руку уздигнутих у молитви, окренут према олтару ђакони- 
кона, где je у калоти апсиде насликана стојећа фигура Богородице Оранте, 
патрона јужног грачаничког параклиса. С оваквом посветом параклис je до- 
био сасвим одређену есхатолошку димензију, како je то већ уочено у лите
ратуры. 1 4  15 У овом су простору вршена и сахрањивања, о чему речито сведочи 
аркосолијум у јужном зиду, где je себи још за живота припремао гробницу 
тадашњи липљански епископ Игњатије. 1 3  Y једном таквом простору, посве- 
ћеном Богородичином типу одређеном да нагласи њену заступничку улогу 
у посредовању за душе хришћана пред Спасителем и Страшным судијом, 
било je природно поставили и један заветны, молитвени портрет какав je по 
свој прилици портрет Тодора Бранковића. 1 6

Y досадашњој литературы о портрету обраћена je недовољна пажња 
одежди и питању инсигнија које млади Бранковић носи. Он je приказан у 
заиста раскошном одејанију, какво су у средњем веку могли носили само 
чланови најуже владарске породице, како у Византији тако и у Србији. Он 
носи пурпурны владарски сакос украшен венчићима бисера, дијадиму (ло- 
рос) укрштену на грудима, извезену златом и драгим камењем, с једним кра- 
јем пребаченим преко руке а на ногама има црвену обућу и стоји на раскош
ном подножном јастуку . 1 7  Сасвим je разложно закључити да представа Тодо
ра у оваквом пуном владарском орнату, уз чињеницу да je био прворођени 
владарев син, треба да га прикаже као принца и престолонаследника, како 
je то у старијој литературы већ предложено. 1 8  Vкрштена трака дијадиме на 
његовим грудима може такође биты знак одрећене дивинизације владарског

13 П. Мијовић, Прилози, 335-336.
14 Б. Тодић, Грачаница, 169.
15 Idem.
16 М. Татић-Бурић, Врата слова. Ка лику и значењу Влахернитисе, ЗЛУМС 8 (Нови Сад 

1972), 78, 80, где се истине да сликари и натписом и ликовним средствима указују на улогу мајке 
и сина у економији Спасења.

С. Радојчић, Поршреши сриских владара у средњем веку, Скопље 1934, 80-86; Ј. Коваче- 
вић, Средњовековна ногиња балканских Словена, Београд 1953, 232-254; Pseudo-Kodinos, Traité des 
Offices, ed. J. Verpeaux, Paris 1966, 199, 5-4; 200, 4; 201, 9, 11; 224, 21-22; 256, 25; 264, 2-3; Г. Бабић,
Владарске uncuinuje кнеза Лазара, in: О кнезу Лазару, Београд 1975, 65-68.

18 Б. Вуловић, Портрет Тодора, 4; С. Радојчић, Портрет младића, 246; П. Мијовић, При
лози, 335; Б. Тодић, Грачаница, 240.
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сина, попут ранијих случајева са младим краљем Урошем на његовим пор- 
третима у Дечанима и Полошком , 1 9  но овај детаљ може бити и последица 
неких других околности, о којима he бити речи даже. Y сваком случају, То- 
дор je у Грачанипи био приказан с инсигнијама будућег владара, наследника 
престола. Уз ову тврдњу стоји примедба да je он насликан гологлав, што je 
чињеница која свакако заслужује пажњу (слика 1 ).

О карактеру портрета веома речито говоре, осим самог иконографског 
решења, најпре стилска изведба Тодоровог лика и, наравно, натпис крај ње- 
гове фигуре. Начин на који je сликар, иначе великих уметничких способнос
ти, извео инкарнат Тодоровог лица најнепосредније говори о природи пор
трета а тиме и о времену његовог настанка. Светла и свежа боја Тодоровог 
лица, уочена join код ранијих проучавалаца, сведочи заправо о портрету сли- 
каном за живота модела. О давно je познато да светлоружичасти окер на жи- 
вописаним ликовима историјских личности означава портрет настао за жи
вота модела, док су портрети умрлих сликани с израженим сенкама зелене 
боје, као на ликовима светитеља, 2 0  * * * * * Лице младог Тодора обрађено je с пуно 
пажьье, тако што je сликар умео да градећи волумен лица извуче низ валер- 
ских нијанси од белог до црвено-ружичастог окера, на тај начин нагласивши 
да je реч о портрету живе, активне личности (слика 2 ).

Тодоров лик je на фресци пропраћен и натписом који je у непосредној 
функцији вотивне слике. Изведен крупним словима кречне беле боје, изнад 
фигуре и десно од ње, натпис доноси готово целу своју садржину упркос 
оштећењима:

Æ/O/Л б н и т  РДБ[й]
ТОДОРД 0(И)НЙ 
И Х(РИОТ)ОЛЮБИЕИ[ГО]

ГЮРГД и
И Р Ш Щ  (слика 3).

У натпису се, дакле, каже да раб Божји, Тодор, син христољубивог Бур- 
ђа и Јерине, упућује молитву, молбу -  сва je прилика Богородичином лику 
коме je грачанички ђаконикон посвећен и који заузима конху апсиде. Тешко 
je, међутим, објаснити из којег je разлога већина старијих аутора тумачила 
овај натпис као да je реч о моленију Бурђа и Јерине, чему би повод био

19 Ј. Ковачевић, op. cit., 251; Ц. Грозданов, Д. Рюрнаков, Историјски портрети у Поло-
шком (II), Зограф 15 (Београд 1984), 88, сл. 1, 4.

20 G. Millet, Portraits byzantins, Revue de l’art chrétien 61 (Paris 1911), 445-451; C. Радојчић, Пор
трети српских владара, 10; С. Мандић, Три портрета у Сопоћанима, Књижевне новине 30. 9.
1954; Н. Belting, Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft, Heidelberg 1970, 72-98; M.
Кашанин, Портрет, in: Камена открића. Студије о уметности Србије у средњем веку, Београд
1978, 11; Г. Бабић, Краљееа црква у Студеници, Београд 1987, 182.
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млади Тодор и његова болеет. 2 1  Натпис ипак пружа веома прецизан садржај 
у којем Тодор фигурира као субјекат реченичног исказа, док се Бурађ и Је- 
рина јављају само као ближе одређење субјекта. Y том смислу, стоји Манди- 
ћево упозорење да je формула моленије раба Божијег представљала тип нат- 
писа који су стајали уз портрете живих ктитора и донатора, док се уз пор
трете умрлих исписивала формула предешави се раб Божији.22 Заиста, поре- 
ђења у очуваном ликовном материјалу потврђују ову Мандићеву тезу, тако 
да Тодоров портрет заправо припада једној целој скупини вотивних слика 
коју карактерише управо одредница „моленије” односно молба -  која озна- 
чава молитву, молитвени дар или прилог. 2 3  Примери указују на портрете жи
вих дародаваца, односно молитеља, чије су руке уздигнуте у молитви, као на 
представама великог кнеза Вукана у Студеници, 2 4  свештеника Георгија Ме- 
доша и жупана Петра Брајана из Карана , 2 5  архиепископа Јоаникија из Пе- 
ћи2 6  или монахиње Анастасије из Студенине. 2 7  Необично су илустративни 
примери молитвених записа сликара Константина и његовог сина Јована из 
параклиса деспота Јована Оливера на спрату нартекса у Св. Софији у Охри
ду, 2 8  a најјасније потврде Мандићеве тезе дају портрети умрлих и живих кти
тора из охридске цркве Св. Константина и Јелене, који се између себе разли- 
кују управо по типу пратећих натписа. 2 9  Стога, Тодоров портрет с разлогом 
можемо оценили као портрет живо личности.

С. Мандић, Моленије, 56; П. Мијовић, Прилози, 335; С. Радојчић, Портрет младиНа, 
246-247; Б. Тодић, Грачаница, 241.

22 С. Мандић, Моленије, 56-57.
93 9

Б. Трифуновић, Азбучник сриских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990", 
172-173, тумачи појам као превод грчког ôérjoig, што озпачава „молитву мољења и одно-
си се на достизатье врхунца нале”, „наглашено тражење, зазивање. мол,ење, надање, вапај”. Та- 
кође cf. id., Мољеиије Теодора Љубавића, ЗМПУ 11 (Београд 1967), 55-57.

~ В. Ј. Бурић, Поршреиш на каиији Сгиуденице, Зборник Светозара Радојчића, Београд
1969, 105-112; С. Бурић, Уломци студеничког живописа, in: Благо манастира Студепице, Бео
град 1988, 130-132.95

М. Кашанин, Бела Црква Каранска, Старинар Ш с., књ. 4 (Београд 1926-7), 133-139; С. 
Мандић, Жупан Брајаи из Карана, in: Чрте и резе. Фрагмента старог именика, Београд 1981, 
189-196; Г. Томовић, У држави Немањића, in: Историја Т. Ужина (до 1918) I, Т. Ужине 1989, 
140. 96̂

 B. J. Бурић, C. Бирковић, В. Кораћ, Пећка патријаршија, 201 (са старијом литературом).
27 С. Мандић, Моленије, 53-67.

Г. Суботић, Охридски сликар Константин и њехов сын Јован, Зограф 5 (Београд 1974), 44.
М. Боровић-ЈБубинковић, Црква Конаианшина и Јелене у Охриду. Датум постанка и 

ктитори цркве, Старинар н.с. 2 (Београд 1951), 175-183; Г. Суботић, Свети Константин и 
Јелена у Охриду, Београд 1971, 3-9; Ц. Грозданов, Охридско зидно слыкарство XIV  века, Бео- 
град-Охрид 1980, 159-160; Г. Суботић, Охридска сликарска школа X V  века, Београд 1980, 80-
83.
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Иако je више пута објављиван, натпис je најчешће био недовољно пре- 
цизно разрешаван. 3 0  С тим у вези пажњу заслужује и до данас једини поку- 
шај реконструкције, који je својевремено понудио Б. Вуловић, 3 1  с тим што би 
се тешко могло прихватили да je Тодор био сигниран без титуле „господин”, 
како стоји у Вуловићевој реконструкции. Ова je титула морала бита испи
сана између уводног дела формуле „моленије раба Божијег” и самог Тодо- 
ровог имена, јер сачувани историјски извори, писма и повеље, јасно показују 
да су деца владара неизоставно означавана као „господа” односно као „гос- 
пође”, па тако и сва деца деспота Бурђа на Есфигменској повељи. 3 2  С друге 
стране, прихватљив je и оправдан Вуловићев предлог да je уз Бурђево име 
испред епитета „христољубив” могао првобитно да стоји и епитет „благове- 
ран”, како je то и чигьено у аутентичним документима и самог БурЬа и ьье- 
говог претходника. Такође je и деспотица Јерина могла бити у натпису 
означена неким епитетом -  увид у дипломатичку грађу показује да je она 
често означавана епитетом „благочастива”.

Уздигнуте руке у молитви опште су место средььовековне иконографи- 
je. По оваквом решењу Тодоров портрет je сличан ранијим представама срп- 
ских престолонаследника, од Радослава у Милешеви до Драгутина у Сопо- 
ћанима. Међутим, уколико би Тодор и био негде насликан након смрти, сто- 
ји примедба да би такав портрет могао бити много сложеније иконографске 
инсценације с присутном хијератичношћу, које на грачаничкој фресци нема. 
Смрт престолонаследника била je за један средњовековни владарски двор 
изузетно потресан догађај, који je владајућу династију могао коштати прес
тола. Добру илустрацију тога пружају минијатуре Манасијевог летописа, 
данас у Ватикану, украшеног средином XIV века за бугарског цара Ивана 
Александра, које су настале под утиском преране смрти царевог сина Ивана 
Асена. 3 3  С друге стране, познат je још један тип портрета на којима личност 
уздиже руке у молитви -  тзв. епитафион, портрет умрлог, чији je смисао био 
y овековечењу успомене на преминулог с јаким нагласком на есхатолошком 
и надању у васкрсење. 3 4  Као основни закључак, a према досадашњем излага-

30 _  _  . _  _
Б. Вуловић, Портрет, 4; С. Радојчић, Портрет младиНа, 245; П. Мијовић, Прилози, 334 

читају м ш ш , а треба ж/о/лмИК. Радојчић, lc. чита кодюввл, а треба колюбюм. Живковић, о.с. у 
свом кадку не даје видљиве лигатуре би у претходној речи и и у ирж. Мијовић, lc. реконструише 
ирини, а треба кршЩ.

31 Вуловић, l.c.
ГГ Ивић, В. Ј. Бурић, С. Бирковић, Есфтменска повеља деспота БурЬа, Београд 1989, 

цртеж 14.
33 I. Dujčev, Minijature Manasijevog letopisa, Sofija-Beograd 1965, нап. 116, минијатуре 1-3, 69.
34 Тако je млађем сину Ивана IV, Димитрију, који je рано подлегао епилепсији израђен 

један епитаф, cf. В. Пуцко, Эпитафиальный портрет царевича Димитрия и московская 
парсуна XVI - начала XVII веков, Зограф 18 (Београд 1987), 55, сл. 12.
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њу, може се рећи да je Тодор Бранковић био насликан у Ьаконикону Грача- 
нице још док je био у животу, о чему говори осим његовог светлог инкар- 
ната, посебно речито формула натписа, исписивана само уз портрете живих 
личности.

МеЬутим, као посебно осетљиво питање поставља се датоваьье Тодоро- 
вог портрета, које ce y досадашњим проучавањима кретало у периоду 1426- 
1431. Реч je заправо о хронолошком проблему par excellence, који треба ре- 
шавати готово без икаквих чврстих репера. Инсигније које на портрету носи 
млади принц могу упућивати на заюъучак да je реч о владарском сину, па 
уколико би то било ре ал но размишљање, тада би сликање портрета могло 
бити, с једне стране, ограничено 1427, годином ступањем на власт БурЬа 
Бранковића, а с друге, даном издавања чувене Есфигменске повеље, 11. сеп- 
тембром 1429. године, на којој међу портретима нема Тодоровог лика, што 
je поуздан знак да je до тог времена већ био мртав, 3 5  Историчари су показа
ли, найме, да je Тодор, као најстарији син БурЬа и Јерине, могао бити рођен 
већ 1415. године, с обзиром да je њихов брак био заюъучен претходне, 1414. 
године. Како je датум издавања повеље за Есфигмен, с портретом Бурђеве 
породице без Тодор a terminus ante quem његове смрти, лако je закључити да 
несрећни престолонаследник није преживео своју петнаесту годину. Уколи
ко je он на портрету у Грачаници заиста представљен као наследник престо
ла, што je готово сасвим извесно, то би значило да je он био у узрасту који 
му je омогућавао да по закону и обичају понесе такве знаке, односно досто- 
јанство престолонаследника. Разложно je, стога, закључити да je Тодор у 
тренутку сликања у Грачаници морао имати пуних четрнаест година, к ада je 
по средњовековном схватању дечак достизао старосну доб младића, и од тог 
тренутка се сматрао дораслим за женидбу и стицање дужности какво je и 
достојанство наследника престола. То je према горе датој хронологији могло 
бити само 1429. године, што бм значило да je Тодор могао исте године бити 
насликан у Грачаници, да би потом, под налетом болести, убрзо и премину о.

Да ли je у тренутку сликања Тодоровог портрета БураЬ Бранковић већ 
могао имати деспотску титулу? Сва je прилика да јесте. Наиме, Тодоров по- 
ложај престолонаследника нужно je, по природи ствари, сагледавати и с 
друштвено-правног становишта, jep се он морао ослањати заправо на владар- 
ски положај самог БурЬа Бранковића. Познато je да je БураЬ примио знаке 
деспотског достојанства из руку посланика византијског цара Јована VIII 
Палеолога у пролеће 1429. године, чиме je он, с обзиром на тешке спољно- 
политичке околности, стекао пуни легитимитет као владар српских земаља 
и савезник Ромеја. 3 6  Y том смислу, Тодоров статус као наследника престола

35' П. Ивић, В. I. Бурић, С. Бирковић, Есфигменска повеља, 22, 30, 36.
36' Ь. Ферјанчић, Деспоты у ВизанШији и јужнословенским земљама, Београд 1960, 187489; 

Р. Бук, op. cit., 57.
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био je у пуној зависности од статуса Бурђа као пуноправног и признатог 
владара. Стога се чини мало вероватним да би још млади Тодор на једном 
званичном портрету, па макар и у грачаничком ђаконикону, могао пре про- 
лећа 1429. године бити приказан с владарским инсигнијама. Зато je његова 
свечана слика у Грачаници могла бити највероватније изведена после 5. маја 
1429. године, када je издата последња позната повеља на којој се Бурађ пот- 
писао као „господин' ' ’ . 3 7  Тако je и настанак портрета и смрт младог Тодора 
оправдано сместили у исту годину, и то у период мај-септембар 1429. годи
не. Да je Тодор преминуо у време када je Бурађ већ носио деспотско звање 
као да потврђује и сам Кувеждински летопис, јер се у њему каже да умре 
Тодор, деспотов син?8 Заиста, уколико je узрок Тодорове смрти била тешка 
болеет, од сликања портрета до момента смрти није морало протећи неко 
туже време. Предложену хронологију која и портрет и Тодорову смрт пос
тавлю у период пролеће-лето 1429. године оснажује, како се чини, и то да се 
живописање у фреско-техници редовно обављало током сувог и топлог го- 
дишњег периода.

На овом месту поново се поставлю питање тачности године смрти То
дора Бранковића коју доноси Кувеждински летопис. Уколико постојећа го
дина није последица погрешног израчунавања саставлюча летописа, тада би 
се могло прихватили да je дошло до неког каснијег погрешног преписивања 
текста изворника. Заиста, до такве je грешке могло лако да дође, јер бројне
вредности слова S и 0 , писане брзописом или делимично оштећене имају 
веома сличан облик. Тако би по свему изгледало да je првобитно у летопису
као година смрти Тодора Бранковића могла да стоји заправо S Ц Л S.

Портрет Тодора Бранковића у Грачаници настао je у тренутку тешких 
искушења за деспота Бурђа, владара српских земалю стешњених између 
угарских и турских војски, зараћених од 1428. године. Турци су већ на самом 
почетку Бурђеве владе 1427/8. године, у једном брзом налету послали госпо
дари Крушевца, Ниша и Голупца . 3 9  Али, много већа опасност запретила je 
Бурђу на нивоу његовог династичког легитимитета, од стране самог тур- 
ског султана. Како Стефан Лазаревић, као претходни српски владар, није 
имао деце, султан Мурат II je послао поруку деспоту Бурђу са захтевом да 
му преда све српске територије, полажући на њих пуно право наслеђа, а 
преко брачне везе Оливере, сестре деспота Стефана и султана Бајазита I . 4 0  Y 
таквим околностима, Бурађ je прибегао дипломатији, покушавши да новим 
женидбеним везама преко својих кћери обезбеди положај Србије између

37 _К. Јиречек, Исшорија Срба IL Београд 1988, 343.
38 Љ. Стојановић, ор. cit., 229.
39 _Р. Нук, op.cit., 58-59; Исшорија сриског народа II, 218-238.
40 Ducas, îstoria Turco-Bizantina 1341-1362, Bucuresti 1958. 257.7 9 '
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Угарске и Турске. 4 1  Y том тренутку, болеет Бурђевог најстаријег сина и на
следника само je отежала ионако тешку ситуацију, jep je питање наслеђа y 
средњем веку било заправо темељно државно питање. На Тодора ce морало 
пуно рачунати, посебно ако се има у виду његово порекло по мајци. Он je 
носио име по деди по мајци, чувеном Теодору Кантакузину, а био je и пра- 
унук самог византијског цара Јована VI Кантакузина. Везујући се на тај на
чин за линију византијске царске куће, Тодор, па и сам Бурађ, стицали су 
важне династичке аргументе, посебно од тренутка када су БурЬу уручени 
знаци деспотског достојанства, које се према византијској хијерархији нала- 
зило одмах иза царског.

Тодоров портрет у Грачаници поставља још нека питања -  због чега je 
насликан управо у Грачаници и зашто у ђаконикону. Живописац овог пор
трета био je један од највећих уметника свог времена, кога су богати нару- 
чиоци из српске владарске куће умели да одаберу у низу других. Ипак, То- 
дорова фигура je тек мал и остатак веће целине коју je овај по имену непо- 
знати сликар оставио у грачаничком ђаконикону -  сва je прилика да су 
принчеву фигуру употпуњавали и репрезеьггативни ликови деспота Бурћа и 
деспотице Јерине, а можда и њихове остале деце. Следећи хуманистичка 
опредељења епохе, сликар Тодоровог портрета оставио je за собом једно ве- 
ома реалистично дело. Кроз принчев лик као да не пробијају типичне црте 
које се срећу на портретима већине личности сликаних по средњовековним 
храмовима. Његово лице одаје пре свега наглашену озбиљност, прераслу го
тово у забринутост. Како je ђаконикон зазиђивањем претворен у параклис, 
сва je прилика да je таква интервенција и сликање Тодоровог молитвеног, 
заветног портрета, била заправо одјек његовог погоршаног здравственог 
стања, Питање je, међутим, колико je и да ли je уопште живописац самос- 
тално одлучивао о таквом, каквим га данас видимо, изгледу Тодора Бранко- 
вића, који je, независно од портрета, због болести морао бити сличног ду- 
шевног расположена. Овакво се питање поставља jep се чини да Тодорова 
скрушена молитва и тужно лице на фресци нису одјек само његовог тренут- 
ног психичког, односно укупног здравственог стања. Занимљиво je, с тим у 
вези, запазити да се споменуте особине молитеља помињу у одређеним мо- 
литвеним текстовима за здравље, као и у посебним читањима у оквиру чина 
свете тајне јелеосвећења. Света тајна јелеосвећења, освећења уља или масла 
(Чин биваеми освешиши масло), заузима веома важно место у богослужбе- 
ним обредима. 4 2  Субјекат свете тајне јелеосвећења јесте болестан православ
ии хришћанин, 4 3  а ове чинове пратимо у оквиру требника join од средњег 
века. 4 4  Како je реч о специфичном светотајинском о бреду везаном за случај

* Р. Кук, op.cit., 58-59: Исшорија српскоГ народа //, 218-230.
42 Л. Мирковић, Православна литуршка. Друш, посебни део (Свете тајне и молитво- 

словља), Београд 19833, 140-144.
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болести, оправдано je претпоставити да je овај чин могао бити изведен je- 
дном или више пула и над Тодором Бранковићем. CâM обредни чин, између 
осталог, састоји се у помазивању тела оболелог освећеним уљем (јелеј, ма
сло), које се на једном месту у току вршења чина упоређује чак с одећом 
царском, која je оклой силе.А5  Спомен одеће царске можда би се могао пре- 
познати, условно, у укрштеној траци дијадиме на Тодоровим грудима. Y том 
смислу, изгледа да су одређена читања из чина могла добити конкретан 
израз и на Тодоровом портрету и то посебно они делови у којима се говори 
о скрушености, жаљењу и покајању оболелог . 43 44 45 4 6  Треба подсетити да je бо
леет у средњем веку схватана и у старозаветном смислу као последица греха, 
и то на линији грех-болест-смрт, 4 7  што на свој начин може објаснити прет- 
варање грачаничког ђаконикона у приватни, сасвим лични параклис владар- 
ске породице, чиме je његов садржај постајао заштићен од погледа и знања 
других људи.

Тако о покајању говори цео молбени део чина а посебно 142 (143) пса- 
лам. Нарочит значај има и 50 (51) псалам, који се на чину јелеосвећења у 
првом молбеном делу чита после покајних тропара а пре свечаног канона. 
Овај je псалам у целости посвећен тражењу опроштаја и помоћи од Госпо
да. Један стих као да има свој пуни одјек на портрету Тодора Бранковића:

Жртва je Богу дух округлен. 
ерца скрущена и понищшена 
не одбацујеш, Боже. 4 8

Y сличном расположењу грађени су и молитвени текстови за здравље, 
нпр. молитва из самог чина јелеосвећења4 9  или молитва из свете тајне испо- 
вести у којој се Господ моли да слуги своме пода „образ покајања (покајни 
лик), oüpouiwaj Грехова и разрешение”.50

Није на одмет подсетити да се чин јелеосвећења и помазивање болесни- 
ка уљем, уколико болесник није везан за постељу, по правилу обавља у

43 Idem, 142.
44 Требник, Крагујевац 1983, 71-112; Д. Богдановић, Каталог Нирилских рукописи манас- 

:мира Хиландара, Београд 1978, СЫ1. 167, 168 и 169 су из XV века, док су Chil. 170-172, 350 и 378 
каснији. Такође cf. ЈБ. Штављанин-Борђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис Нирил
ских рукописа Народне библиотеке Србије I, Београд 1986, Pc. 42 (41) и Pc. 166 (650).

45 Л. Мирковић, op. cit., 146.
46 Idem, 144.
47Л>. Котарчић, ФисиолоГ -  Средњовековни медицински списи (Избор), Београд 1989, 56.
48 Псалми, 51, 17.
49 _Средњовековни медицински сииси, 71.
50 Idem, 71-72; Требник, 41.
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цркви. 5 1  Очито, сликање Тодоровог заветног портрета у грачаничком ћако- 
никону имало je више основаних претпоставки.

Појава Турака на Б алкар  крајем XIV и у XV веку била je праћена ни
зом широких епидемија од којих су налети куге, пегавца и луеса односили 
огроман број жртава . 3 2  Ипак, није познато да je у време Тодорове смрти срп- 
ским земљама харала нека већа епидемија. Стога, присуство италијанскш 
лекара на двору Бурђа Бранковића се пре може везати за болеет престоло
наследника, као једину жртву. Y једном дубровачком документу се као ли- 
чни лекар деспота Бурђа спомиње „egregius vir magister Angelus Muado, phisi- 
cus domini Georgii Volchi, magnifici domini ducis Rassie et Albanie”, и то управе 
10, фебруара 1429. године у вези с његовим боравком у Београдуг3  Негде \ 
исто време спомиње се у Србији и „magister Hieronimus medicus” из Фирен- 
це . 5 4  Подударност je једноставно таква да се намеће и сам заюъучак да je 
споменути Муадо могао бити позван да лечи управо младог Тодора,

На крају, остају питања -  зашто Грачаница и зашто ћаконикои? Ранше 
су већ била изречена мишљења да je избор Грачанице могао бити учињек 
jep се овај манастир налазио заправо y првобитној баштинској земљи порс- 
дице Бранковић. 5 5  С друге стране, Грачаница je била позната и по свело?*! 
краљу Милутину, њеном ктитору и обновитељу, који je заједно с Немањом 
и Дечанским најчешће призиван у помоћ . 5 6  57 Вера у чудотворну моћ светог 
краља Милутина, иако су његове мошти лежале у Бањској, и његово посре- 
дништво пред Христом, могла je имати удела да Тодоров вотивни лик боле 
насликан у Грачаници, катедрали коју je обновио из темеља Милутин. О 
Милутиновој заступничкој улози у молитвама говори и Григорије Цамблак. 
који у Житију Стефана Дечанског каже да Милутина, светог краља моли
мо да посредује за нас ка Владици, jep због многих савршенстава има сме- 
лост ка њему51 Међутим, постоје индиције које би могле указивати и на 
неке друге разлоге постављања Тодоровог портрета у ђаконикон Грачаниие

Л. Мирковић, ор. cit., 144. Такође cf. Византијски извори за историју народа Југославич 
VI, Београд 1986, 194, где je забележено како je царица, мајка Аидроника Ш „боравила у храм\
пресвете Богородице, колико з6о1 неке бољке, толико и да би били заједно с вољеним сином'

52 _“ Р. Катић, Преглед исшоријског развоја српске средњовековне медицине, in: 700 година 
медицине у Срба, Београд 1971, 17.

53 Јиречек, op. cit., 315.
54 Idem.
55 П. Мијовић, Прилози, 335; Д. Милошевић, op. cit., 8.
56 С. Радојчић, Чудесна оздрављења и свети лекари у старом српском сликарству, in: 70С 

година медицине у Срба, 85.
57 Г. Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд 1989, 51; Д. Милошевић, Срби светите.ьи 

у старом сликарству, in: О Србљаку, Београд 1971, 193-205. О култу кральа Милутина cf. Л 
Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево 1965, 91-97.
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*  ПОРТРЕТ ТОДОРА БРАНКОВИПА

Речено je већ да je овај простор, касније претворен у параклис, првобитно 
био замишљен као капела у коју ће бити сахрањиване одређене личности, а 
сличну функцију требало je да има и северни параклис, с обзиром да и у
њему постоји аркосолијум. Своје вечно покојиште припремао je себи за 
живота у јужном параклису епископ Игњатије, али je у неко касније време, 
a највероватније средином XIV века, у Игњатијевом аркосолијуму обавтьена 
још једна сахрана а у лунету je тада постављен нов слој живописа. Та нова 
слика приказивала je смрт једног другог лишьанског епископа, по имену Те
одора^ 9  сахрањеног у аркосолијуму. О овом епископу Теодору историја ни- 
шта више није успела да сазна. 58 59 6 0  Међутим, околност да у тако малом прос
тору какав je ђаконикон постоје портрети две личности истог имена, пада у 
очи и наводи на размишљање да ли je гроб епископа Теодора могао бити у 
некаквој вези с касније насликаним портретом Тодора Бранковића. Изгледа 
да су ликовне представе два Теодора на тако малој раздаљини заиста могле 
бити у некој међусобној зависности. Познато je да су катедрале, као и гра- 
чаничка богомоља, подизане и с цшъем да у њима касније буду полагана 
тела локалних владика, о чему говори припремање гробница у аркосолију- 
мима унапред. Но, таква пракса je у исто време била знак да се тиме водило 
рачуна и о култу, који би се око гробова епископа могли почети да развија- 
ју. Тако су се око многих епископских гробница смишљено или аутохтоно 
стварали култови. Y случају липљанског епископа Теодора могу се само 
изнети претпоставке, јер историјских извора о његовом култу нема, но пос- 
тоји велика могућност да je и њему после смрти стваран култ, који je у ме- 
ђувремену, као и десетине других, могао замрети. О томе могу сведочити 
како чињеница да je био сахрањен у ђаконикону, а не у неком другом месту 
у цркви или ван ње, тако и фреска његовог успења, којом се могло желети 
да у долазећем времену Теодор постане објект посебног поштовања. Уколи- 
ко je епископ Теодор некада имао култ, о којем данас ништа не знамо из 
писаних извора, његово постојање je могло бити повод да се стотинак годи
на касније његов имењак -  Тодор Бранковић -  наслика у непосредној бли- 
зини епископовог гроба. Гледано из овог угла, Тодоров портрет би могао 
бити joui je дан посредни показателе о евентуалном посебном поштовању ко- 
je je некада могло бити указивано гробници епископа Теодора. Уколико je 
сликање Тодоровог портрета било у оваквој вези с грачаничким ђаконико- 
ном, а не последица чисте случајности, онда би се у томе могло наћи и обја- 
шњење претварања ђаконикона у параклис. Епископова гробница тада je

58 С. Иурчић, Грачаница. Историја и архитектуре, Београд-Приштина 1988, 141-145.
59 Б. Тодић, Грачаница, 169.
60 М. Пурковић, Српски епископи и митрополити средњег века, Хришћанско дело 3/1937, 

32-33, нап.180; М. Јанковић, Епископије и митрополије српске цркве у средььем веку, Београд 
1985, 148, 187.
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могла бити схваћена као locus sanctus par excellence, а епископов лик сматран 
за заступника оболелог Бранковића, свог имењака. Штавише, према локал- 
ном веровању, епископов гроб je сам могао бити извор исцељењу, чиме би 
постало сасвим јасно због чега je и био изведен Тодоров заветни портрет у 
његовој непосредној близини. Ипак, наведено тумачење остаје у домену хи- 
потеза, иако се случајности ове врсте нису дешавале у среднем веку. О томе 
колики je значај и домет могао имати евентуални култ епископа Теодора 
данас се не може говорили али се може веровали да je постојао, како на 
основу фреске његовог успења, тако и на основу близине заветног портрета 
Тодора Бранковића, имењака лишъанског епископа (слика 4).

Портрет Тодора Бранковића није био сликан посмртно, како се досад ве
ровало. Фреска необичне лепоте -  фрагмент некадашње веће портретеке цели
не -  представља Тодора као join живог престолонаследника с којим се рачуна- 
ло. Настала 1429. године као вотивни дар и уердна молитва, требало je да тра- 
гичног принца спасе смрти, ко ja he га тог истог лета неумитно сустићи.

Branislav Cvetković

THE PORTRAIT OF THEODORE BRANKOVICH IN THE SOUTH CHAPEL OF
GRAČANICA

Summary
The only surviving portrait of Theodore Brankovich (born in 1415). who was the eldest son of the 

Serbian despot George Brankovich (1427-1456), has been analyzed. Since it was painted over a new fresco 
layer and on an unusual place, such was the doorpost of the south chapel in Gračanica monastery, it has 
been discussed on many times. Although it was discovered in 1962, there are many questions which are still 
open. Older investigators mainly thought the portrait must had been a posthumous, even a funeral 
representation. But the latest research has clearly showed Theodore’s portrait was surely done when he had 
been still alive and as a result of his illness. It is known that he had died when he was only fifteen. The 
analysis of his insignia, then of the inscription beside his figure and of the way his face was represented -  
undubitably showed Theodore’s portrait was depicted as a votive one.

Since Theodore was shown as the heir to the throne, his portrait can be dated in 1429, shortly before 
he actually died, what is to be confirmed by the portraits from the Esphigmenou charter (И. IX 1429), 
where from his portrait was already missing. Theodore’s illness came in the moments of terrible 
temptations for his father, despot George, since the Turks were advancing and the Turkish Sultan openly 
denied George’s legitimacy to rule over Serbia.

The southern chapel of the Gračanica monastery could have been chosen as a proper place to depict 
Theodore’s votive portrait probably because of a certain special significance of the monastery located on 
the family domain of the Brankovich dynasty. But there is also another possibility -  the choice might be 
interpreted regarding the fact that the bishop Theodore of the Ulpiana diocese was actually buried in the 
arcosolium in the same chapel, quite near to the portrait of the young Brankovich. So it is possible to 
assume that the cult of the bishop Theodore, of which we have no traces today, except the scene of his 
Death painted in the lunette of the arcosolium -  could have been the primal motive to place the votive 
portrait of the young prince. It can be taken only as an assumption, for the time being, but if it were right, 
then the namesake of the ill prince could have been taken as his protector, his agent before the Christ and 
His Mother, and probably as his healer.
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Сл. 1. Портрет Тодора Бранковића, довратник
Ьаконикона

Сл. 2. Тодор Бранковић, Грачаница 1429.



Сл. 3. Калк натписа на портрету Тодора Бранковића у Грачаници
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ОЛИВЕРА МИЛАНОВИЛ-ЈОВИЕ

Стубови-свећњаци у српској цркви
у Српском Ковину

У краћем тексту Прилози ироучавању кулгиурног наслеђа умешносши 
йредтурског и wypcKoï периода у Војводини скрекула сам пажњу на облик 
два камена стуба који носе преградим зид између наоса и припрате српске 
православие цркве у Сусеку1. Указала сам на стилску сличност са обликом 
камене крстионице (која je фрагмент некаквог стуба) у српској православној 
цркви у Александрову код Суботице, те са стубом у Сент Андреји, који ce 
налази пред зидом на почетку улице Дежме, означен у књизи Фоит Пала 
као „спомен-крст виноградара” . 2  Стилске аналогије за изглед стубова у Су
секу залазила сам на средњовековним споменицима у Мађарској, Аустрији, 
или у Француској. 3

Описани стубови у Сусеку уверљиво су упућивали на тражење стил- 
ских веза у уметности периода романике и готике. Стога je моја претпостав- 
ка била да израду стубова овога облика не треба датирати у период обнове 
српске сакралне уметности XVIII века.

Y овом чланку скреће се пажња на још један пример слично, или, тако- 
рећи, исто обликованих стубова-свећњака који се налазе у српској право
славно] цркви у Српском Ковину, на острву Чепелу у Мађарској. И као 
проблем стилске и хронолошке одреднице, и као разлог потребе проучавања 
малобројне у нас декоративне камене пластике, сматрам да заслужују осврт 
историчара уметности.

Y наведеној пркви, посвећеној Ycnetby Богородице, у западном делу 
храма, иза ниске преграде између наоса и нартекса, налазе се два стуба исте 
стилске концепције и обраде, као стубови у Сусеку, само су нетто мањих 
димензија и мале разлике у клесарској изради капитела. С обзиром на време

1 Зборник Матице српске за ликовне уметности 23, 1987, 186-188.
2

Pal Foil, Sentandrija, Изд, Korvina, 29, сл. 32.
з

О. Милановић-Јовић, н. д., сл. 6, 7, 8.
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настанка цркве у Српском Ковину (датира се у почетак XIII века њен први 
слој живописи), на њену нелокупну припадност готици, уз образложено не- 
гирање Д. Давидова да су капеле уз јужну фасаду брода цркве могли сагра- 
дити Срби у XV веку, 4  верујем да и ови стубови припадају оригиналном 
стилском пројекту ентеријера цркве. Налазе се у истом делу храма као у Су
секу, и док у Сусеку имају конструктивну улогу, овде je могуће, с обзиром 
на димензије храма, да су служили као свећњаци.

Овде морам да укажем на податак у мађарској литератури, где се ови 
стубови описују и датирају на следећи начин: „Држачи за свеће. Од камена. 
Два комада. Y облику стубова, са виновом лозом на стаблу стуба и пупољци 
на капителу, Y пронаосу. Барок, радови XVIII века. " 5

Д. Давидов указује такоЬе да су на острву Чепелу пронађени темељи 
цркве Св. Аврама, удаљени од Српског Ковина четири километра. 6  Утврђено 
je да су Abraham teleke (насеље посвећено св. Авраму) и Râckeve -  Српски 
Ковин, раније Kis Kevi -  Мали Ковин, два посебна локалитета, чиме je решен 
проблем да ли су Срби дошавши на Чепелско острво добили цркву Св. 
Аврама и њу обновили, или су се настанили у Српском Ковину уз цркву 
посвећену Успењу Богородице, на основу повластица потврђених од кратьа 
Владислава, између 1438. и 1440. године. 7

О припадности „castrum Kewe cum toto comitatu...” у првој половини 
XIII века византијској царици Маргарити, удовици Исака Анђсла, која je 
иначе била угарска принцеза и сестра краља Андрије II, расправља исто- 
ричар Петер Рокаи . 8  Ово истичем као додатак обимној литератури у наве- 
деној студији Д. Давидова, а и стога што може да претпостави ново гледање 
на читав збир питања о овом локалитету, као и о join некима у Срему и у 
бачкој провинцији.

За претпоставку да облици стубова у Сусеку, Ковину, Сент Андреји и 
Александрову код Суботице припадају више стилу средњовековне романо-

Д. Давидов, Сриски Ковин, у књизи: Сриски сйоменици будимске епархије, Нови Сад 
1990, 373.

5 Део оггаса цркве у Српском Ковину у студији: Pest Megye Müemléki Topogrâfiâja, Budapest 
1958. [под:] Râckeve: „Gyertyatartök. Köbol. Két darab. Oszlopformajüak, szölöinfas oszloptörzzsel és 
bimbos fejezettel. A pronaoszban âllnak. Barok, XVIII. szazadi munkâk”.

V краћем задржавању y цркви, са трупом конзерватора Војводине није нам било дозво
лено фотографисање. Колор дијапозитив који je, ипак, направио колета Миомир Петровић, 
послужио je за илустрацију у овом тексту, као и у претх одном раду о Сусеку. На свему 
најлешие захваљујем.

6 Д. Давидов, н. д.7
Радослав Грујић, Војводина /, 351.

8 Петер Рокаи, Из средњовековне историје Hoeol Сада, Зборник за историју MC, 11, 1975,
106.
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-готске пластике, чини ми се нема много дилеме и сумњи. Примерима наве- 
деним у чланку о стубовима у Сусеку (Панонхалма, Печуј, Св. Стефан у 
Бечу) додала бих још податак да су средњовековне романо-готске цркве за
падне Европе очувале камене свећњаке или предикаонице које припадају стил- 
ској целини ентеријера,9 па и стубови-свећњаци у Српском Ковину могу бити 
остаци оригиналне стилске целине, како сам у почетку текста нагласила.

Остаје питање, откуда у три храма (Сусек, Александрово, Српски Ко- 
вин), који припадају српској православној цркви, овакви облици? На дрво- 
резбареним иконостасима, на којима ce понекад јављају орнамента слични 
фасадној пластици, каткада и винова лоза на стаблима стубова, ипак се не 
наилази на форме база и капитела какве су изведене у Сусеку, у чијој се 
моделацији, као и у Српском Ковину, запажа извесна рустичност. Сусек je 
Îедини локалитет на подручју Срема где je констатовано ово клесарство. Ни- 
један од фрушкогорских манастира, у својој скромној декорацији око врата 
и прозора, нема сличности са Сусеком.

Потребна су додатна истраживања и консултације, на Тереку и лите- 
ратури, посебно на простору који везује Србију и Војводину, до Угарске и 
западних крајева бивше Југославије, да би се прецизније одговорило на 
питање које се тиче времена настанка и изворних утицаја у изради камене 
пластике ове врсте.

Olivera Milanović-Jović

LES COLONNES-CHANDELIERS DE L’ÉGLISE SERBE DE SRPSKI KOVIN

Résumé

Après la parution, dans les Annales des beaux arts, MS № 23, du texte sur les colonnes de l’église 
orthodoxe serbe de Susek, qui dans leur conception stylique, et tout particulièrement dans la forme de la 
^ase et du chapiteau, rapellent les formes de la plastique de la pierre romano-gothique, notre sujet sera ici 
.es colonnes-chandeliers, réalisation du même style, qui se trouvent dans l’église orthodoxe serbe de Srpski 
Kovin, et que l’on suppose être des parties de l’intérieur d’origine de cet édifice gothique.

9 Жермен Базен, Исшорија свегиске скулпгыуре, Београд 1976, сл. 559, 624, 654.
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Сл. 3. Стуб -  крстионица у српској 
православно] цркви у Александрову

код Суботице



OLGA GRATZIOU

Searching for the public of some Greek 
religious engravings in 18th century Hungary

About 35 years ago, Stojanovich, in his seminal study on the „Conquerring 
Balkan Orthodox Merchant” noted: „Still largely undone and comparatively unknown 
is the fascinating story of the Balkan merchant as a collector and disseminator of 
ideas”. 1 Since' then there have been numerous attempts to approach the mentality of 
these unusual merchants, who evolved from muleteers into multilingual bankers 
within a time span of three generations. Still many questions however, remain 
unanswered. In this paper I will focus on some aspects of their activity, related with 
the perception of religious engravings. Their examination reveals ideas, tastes and 
preferences of the Orthodox merchants, mainly the Greeks among them, in Hungary 
and in central Europe at a time of great upheaval in both society and mentality.

The center of the Balkan merchants social life was the Orthodox Church. There 
is abundant evidence that the Balkan immigrants in the Austro-Hungarian empire 
were engaged in the foundation, building and administration of churches, as well as 
in finding their priests. 2  In the early 18th century, the Serbian orthodox parish of St. 
George in Pest, included Greeks living in Pest or just passing through, as well as 
other Orthodox Balkans living in the city. One of them, Emmanuel Chatzinikolaou, 
sponsored an engraving portraying the church’s patron saint that was printed in 1701 
(fig. I ) . 3  The central subject, the image of St. George as a martyr holding his 
decapitated head, is framed in a rich floral decoration enlivened with angels and 8

1 Traian Stoianovich, The Conquering Balkan Orthodox Merchant, The Journal of Economic History' 
20 (1960), p. 313.

2 Except the already mentioned study by Stoianovich s. also, about the Greeks in Hungary: 2л. 
Лйрлрои, ZskiÔeç ex xx\ç, latoptaç tou ev Ouyyapia %ai Auatpia MaxeÔovixou EXXriviapou, 
N. EkÀ.r)vopvf|ptav 8 (1911) p. 257-300; Ödön Füves, Oi EX7.r|veç trjç Opyyaptaç;, Thessaloniki 
1965; Marta Bur, Handelsgesellschaften-Organisationen der Kaufleute der Balkanländer in Ungarn im 17.-18. 
Jh. Balkan Studies 25 (1982), p. 267-307; Gunnar Hering, Die griechische Handelsgesellschaft in Tokaj. Ihre 
innere Ordnung und ihre Auflösung 1801, Süddostforschungen 46 (1987) 79-93 with previous literature.

3 Dim. 48x38 cm. At the bottom: MDCCI AAn(A)NH EMM(ANOYHA) NIK(0)A(A)OY 
1701 <хфа.. Dinko Davidov, Srpska Graflka XVIII veka, Novi Sad 1978, no. 102. Dory Papastratos, Paper 
Icons. Greek Orthodox Engravings 1665-1899, Athnes 1, vol. I, no. 208.
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medallions depicting scenes from the saint’s life, martyrdom and miracles. The scene 
of the killing of the dragon, in the middle of the lower border is inscribed in the 
Austrian escutcheon. The entire engraving has several Slavonic and Greek ins
criptions, mostly extracts from the saint’s entry in the synaxarium and related 
hymnography. The inscriptions also offer information about the publication of the 
print. According to them, its purpose was to be offered to the faithful, after having 
first been blessed at the dedication of the church.

The distribution of such engravings to pilgrims or almsgivers was common 
practice. This was a way for the faithful to obtain a „blessing”, zv’koyia, something 
resembling both a talisman and a souvenir, which the monastery gave to them in 
return ,for their pious offerings.4 The fact that the inscription on the engraving of St. 
George state clearly that it had been blessed was proof that the holiness of the 
church or of the saint represented had been ceremonially transferred on the printed 
paper. Each orthodox inhabitant of Pest could obtain a copy of this engraving at the 
time of the foundation of the church. As a result, the engraving was no longer simply 
a piece of paper; it was almost an icon that would most likely soon find its place in 
the family iconostasis.

Indeed, one of the names used for such prints in the 18th century, though not 
the most common, was „paper icons”.5 They are often characterized by scholars as 
the „poor man’s icons”, since they could be obtained easily and free of charge, or for 
a very small amount. They were no doubt the icons of travelers, vagabonds, and those 
with no fixed residence, who represented a large part of the Balkan flock of the 18th 
c. orthodox church of Pest. And yet, they are not icons, in the sense in which this 
specific devotional object of the Eastern Orthodox Church developed over the 
centuries. The difference lies not only in the material used, namely paper, or the 
absence of colours, but in the mode of illustration itself. Some of the main 
differences, that can be observed in Pest’s St. George engraving as compared to an 
icon of the same subject are the following: The model of this engraving belongs to 
the Byzantine tradition: it could be an icon such a late 15th century one in the 
Kanellopoulos Museum, Athens (fig. 2).6 The core of the print repeats a Byzantine 
model depicting St. George as a martyr. He is holding his decapitated head as witness

4 In some cases this was an opportunity for the monastery to publicize the acquistion of a new cult 
object, usually a miracle working icon or a holy relic. Nr. Пажхсттрбтои, O Stvaïtris Хат^г|хилк4кгј5 
ex xa>pr|ç Boupkà, Athens 1981, p. 18 and passim. ОХуа Гхрйт^юи, Metapoptpüaetç piaç 
Baupatoupyriç: eixôvaç. Егцшфаег^ <mç 6\jnpeç rtapaXkayéç rr|Ç navaycuaç; tou Kûxxou, 
ЛНАЕ 17 (1994) (in print).

5 Papastratos, op. cit., p. 15.

6 C. Baltoyanni, Icônes de Collections privées en Grèce, Institut Français d’Athènes 1986, n. 11. The 
same iconography in a late 16th c. icon of the Benaki Museum: A Mrroupa, Atuped etxovtov 
Fewpytou Патрьарх^а, Ta Néa ttov (tnXmv tou Mouaetou Mnevàxrj, Oct.-Dec. 1987, p. 33-34, 
fig. 2 and Ikonen, Bilder in Gold. Sakrale Kunst aus Griechenland, Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle 
Krems, Mai-Okt. 1993, Graz 1993.
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of his martyrdom while being crowned by Christ -  a rather unusual theme for this 
saint. Despite the obvious similarities one can observe crucial differences between the 
engraving and the icon. To start with, the saint is surrounded in the engraving by a 
wide floral ornamental frame. Similarly the arrangement of scenes of the saint’s life 
around his portrait is Byzantine in origin. However, their integration with the floral 
decoration, as well as the style of the medallions derives from contemporary Western 
European painting. On the print, the wide frame, the horror vacui, the attention paid 
to detail, the naturalism of the scenes and of the ornament reduce the transcendental 
character of the original composition as witnessed by the icon. Even the central 
subject presents differences that change the character of the image fundamentally. 
Thus on the icon Christ emerges out of a quadrant indicating the sky, whereas on the 
engraving, the sky is denoted by clouds whithin which we find an image of the sun, 
and the moon is depicted in a similar scene in the left hand corner. Bilingual 
inscriptions are also added. Both the content and the lay-out of the text contain new 
messages: the presentation acquires a commentary, which at the same time represents 
a new artistic element, a type of background decoratin. By these means the abstrac
tion of the original Byzantine composition is transformed into a narrative depiction 
with picturesque qualities. The imperial coat of arms at the bottom of the engraving 
adds new connotations. It signifies the recognition of the imperial legitimacy by the 
inaugurated church. It also includes the sponsor’s name and the date of printing 
(1701) in Arabic, Latin and Greek. It seems that the sponsor wanted to show in this 
way the ecumenical nature of the empire, as well as his own cosmopolitan outlook. 
He was a Balkan Orthodox, probably Greek-speaking, an Austro-Hungarian citizen, 
who made a donation to the church of Serbs, Greeks and Vlachs founded in a multi
lingual European society that accepted and tolerated the meeting and merging of 
many different cultural traditions. This engraving subsequently found its way into 
private shrines where it was probably placed next to „real” icons. From there new 
artistic messages were sent out, at first to the orthodox population of Pest, and then 
to the distant homelands where several copies of it would soon arive.

A whole century had to go by before the Greeks and the Vlachs of Pest had 
their own church, that of the Dormition of the Virgin. The construction of the build
ing began in 1783 and the church was inaugurated in 1790.7 In 1791 an engraving was 
printed in Pest depicting the Dormition of the Virgin (fig. 3) . 8  As stated in the 
inscription, it was published by the fraternity of Greeks and Vlachs in order to be 
distributed as a blessing to pious Christians. The Dormition of the Virgin in the Pest

7 yГ. Гфуос;, H Ev Шатђ trjç Onyyapiag Op9oôo|oç EÀlrçvixr} Kotvotriç xat Ex- 
xXrçoia, ExxXr|aiaatixf) AXf]9eia, 14 (1883-84), P. 341-42. Ödön Füves, Gmndungsurkunde der griechischen 
Gemeinde in Pest aus dem Jahre 1802, MaxeÖovixd 11 (1971) p. 335-41.

8 / s f1 Dim. 47x40 cm. Papastratos, op. cit. no. 156. The inscription reads: ’'H яаробоа eixtpv Tfjç
x o i p r j a e o ç ,  тђд ’Yjiepayiaç 9eot6xou, èxaX.xoxapdx9ri ôan&vfl èv Шат^ xà>v Гpaixmv 
texai BMxtov ’aÔeXcpotrjtoç. iva ôtômtai toîç; E d o e p é a i  Xptatiavolç, x^ptv ehXoyiaç; тгјс; 
лар сх  tfjç 9eopr)Topoc;: ’Ev Fléota 23 Aexepßpiou 1791”.
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engraving, follows the style of Western European painting. At the same time its main 
theme exhibits a certain adherence to Byzantine tradition. On the upper part of the 
background, on a smaller scale, we observe the addition of details from the scene of 
Assumption („META2TA2IZ”) of the Virgin, a theme of purely Western origin. 
The end result is a hybrid work in baroque, no doubt conservative, when compared 
to contemporary Western European painting, but in any case alien to Byzantine art
istic tradition. The stylistic features thus obtained are shared by a series of similar 
works, for example a print of the same subject, published four years earlier in Venice 
under the sponsorship of a merchant form Epirus. 9  An exhaustive stylistic analysis is 
beyond the scope of this study. It suffices to note that both engravings present a 
similar naive submission to the Western European painting. What is of importance 
here is that the Pest engraving was probably placed in private iconostasis. The Byzan
tine iconography of the Dormition of the Virgin was well-known to the beholders of 
the Pest engraving, since it was an integral element in church decoration in their 
homelands, both as a wall painting taking up a large portion of the wall above the 
church’s main entrance, and as an icon of the Dormition usually placed on the 
iconostasis. The engraving of Pest represented this well-known subject in a different 
artistic tradition, using a different pictorial vocabulary. By the devotional use of the 
print, the Orthodox beholders became familiar with this new pictorial vocabulary.

A further engraving depicting the Assumption of the Virgin, published by the 
Serb monastery of Kovin at Rackeve in 1761, is closer to Western European baroque 
style than the Dormition of Pest (fig. 4). It was sponsored by an almsgiver from Geat 
Tyrnovo in Bulgaria. The bilingual inscription (in Greek and Slavonic) informs us 
that this print was meant to be given to „Christians who offered devotion to the 
monastery”, in other words, to those who responded to its collections, It is known 
that the frescos of the church were made a few years later; it is, therefore, natural 
that collections would take place. 1 0

Up to the end of the 18th century, in the religious engravings printed for the 
Greeks living in Hungary, the Byzantine tradition was all but forgotten. 1 1  This,

Q Op. cit., no. 155.

10 Papastratos, op. cit., no. 154. D. Davidov, Serbische Kupferstiche des 18. Jahrhunderts. Novi Sad 1983, 
no. 61. There are some discrepancies between the Greek and the Slavonic text.

11 The engraving printed in 1797 in Vienna by Rigas Velestinlis supposed to depict an ancient gem of 
the imperial collection, on which a portrait of Alexander the Great was carded, completes the range of 
public visual messages received by the Greek immigrants in Central Europe. The aim of the edition was 
explicit political, since Alexanders victories against Persians forecasted victory against the ottoman empire 
and the creation of an independent Greek -  or Balkan -  state. О TxpdT^iou. To povocpuÀÂo ton 
Prjya to r 1797, Mvr|ptov 8 (1980-82) p. 130-49. The composition of Rigas’ leaflet consists actually of 
a compilation of works of Rennaissance and Baroque. Its examination testifies that the Greeks in Central 
Europe had moved away from the Byzantine pictorial tradition, which nevertheless still survived in the 
agricultural communities of their homelands.

96



GREEK RELIGIOUS ENGRAVINGS

however, is only one aspect of the matter. The religious engravings also provide 
information about the audience for which were intended.

The available sources allow us to accept that the Balkan merchants of central 
Europe were pious people. 1 2  Their piety was expressed though participation in the 
life of the church and its ceremonies; by frequent services; ba fasting and praying at 
the home iconostasis, and also through votive offerings and donations. While these 
actions were seen as leading to the salvation of the soul, they also led to social 
recognition. Thus, they offered all kinds of gifts to the churches and monasteries, 
including pieces of land or financing building renovations and wall paintings. An
other common practice was the donation of ecclesiastical equipment, precious icon 
revetments, especially for the ones considered as miracle-working and, of course, new 
icons. The custom of monasteries to print engravings, then offering them as 
„blessings” to pilgrims, provided another opportunity for donations. From the late 
17th century onwards, an often pious contribution was the undertaking of ail 
expenses for the printing of such engravings depicting either the monastery’s patron 
saint or the monastery itself. A large number of all the known religious prints (in fact 
most editions from the 18th century) were donated by merchants active in the 
Austro-Hungarian Empire and in Venice. 1 3  One primary reason for this, was that the 
technical means for such publications were available there; the monks therefore 
looked for sponsors in these countries. Another, equally important reason is that the 
merchants were familiar with printed material more than any other social group 
among the Balkan population. They read books, were subscribers to them, 1 4  they used 
commercial manuals in their business, and also printed the leaflets necessary for their 
commercial activities themselves. 1 5  They therefore recognised the importance of 
numerous printed copies of a religious picture, which could, at a relatively low cost, 
cover the needs of the church or the monastery for a long period. Moreover they 
gladly sponsored such publications because of an additional reason. An indispensable 
feature of these religious prints is the more or less extensive text which comments on 
the engraved image and usually mentions the name and homeland of the sponsors 
along with the wish for the salvation of their soul and those of their relatives. Thus 
the engravings that were printed in numerous copies, with the names of the sponsors 
next to the image of a miracle-working icon or of a patron saint were disseminated

12 We have an insight to their mentality thanks to the excellent study by ФьХитлос; HXiou, Ало t t j v  

napdôoorj сто Atatpomapo: H papTupia evoç ларауюи, in 2TapdTT]ç Штрои, rpdppaxa 
ало то ApcTBpvxap, edited by Ф. HXiou, Athens 1976.

13 The rich material is published by Papastratos, op. cit., and Davidov, op. cit.
14 Ф. HXiou, BißXta pe auvôpoprjTéç. I Ta xpovia tolJ AiacpcoTiapou (1749-1821), О 

EpavicTriç 13 (1975) p. 101-79. Idem. BißXia рв ouvôpoprçTéç. Néa ctoixêloi, O EpavioTr)ç 
16 (1980), p. 285-95.

15 Tp. E. 2xXaßeviTr|5, Ta spnopixd вухврьбьа xr\ç BBvsToxpaTiaç; xai ToupxoxpaTtaç 
xai. r| врлорьхг) вухихХолаьбвю t o u  NixoXdou ПалаболосХои, Athens 1991. Cf. HXtou, Ало 
tt|v лapdßoar| сто Aiacpamapö, op cit. p. p-pa.
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all over the Austro-Hungarian empire, Venice, Macedonia, Epirus, Sinai, and all of 
the Eastern Mediterranean providing the sponsors with fame.

Having this in mind let us turn to two more prints from the Greek community 
of Hungary. They were both produced by the same workshop and were donated to 
the Orthodox church of Kecskemet and Gyor in 1742. Their main subject is identical, 
namely St. Nicolaus enthroned. They show only small differences in the architectural 
background and the frame. In the copy intended for the church of Kecskemet (fig. 5) 
the rich floral decoration is interrupted by medallions depicting scenes from the 
saint’s life. 1 6  In the copy intended for the church of Gyor (fig. 6 ) there are no 
medallions on the frame. 1 7  The engraver of both prints is the well-known Serbian 
painter Christofer Zefar, who settled in Vienna in the early 1740s.18 He is also the 
donor, while a second sponsor is mentioned in the inscriptions: Athanasios Roussis, 
a member of a well-known family from the town of Kozani who settled in Hungary. 1 9  

It is well known that Zefar had many connections among the Greeks of Hungary, 
especially with the ones living in Kecskemet. He received numerous orders for 
engravings as well as other artistic work. 2 0

An engraving representing the icon of the Holy Virgin Olympiotissa was printed 
in 1751, also in Zefar’s workshop (fig. 7) . 2 1  As the inscriptions inform us, Ioannis

16 Dim. 40,8x32,2 cm. Davidov, op. cit., no. 33, fig. 36. Papastratos, op. cit. no. 288. The inscription 
reads: ,,f| elxcov afttrç toft aocpoft Nixoldon axpißcng èxabcoxapdxÔB Jiapà Xpiatocpöpon 
Zecpdp xai a<piepcoftr| яар’ afttoft eie; trjv èxxkrçciav toft Keaxepetiou etg pvrçpoauvov 
aitimov tà)v yovétov aftioft Arjprjtpiou lepétog xat Fetopydvag ôpoft döeXcptöv xai auyyevwv 
autoft xai elg tiprjv Poftcr] ’AOavaaion ftnép toft t  io v ndvtcov ярёсфеие ayie Nixökxe 
a^pß^Iavouapion Ç Biévva trçg Aouctpiag”.

17 Dim. 40x30,7 cm. Davidov, op. cit., no. 34, fig 37. Papastratos, op. cit., no 289. The inscription reads: 
,,’H elxtov afttrç toft aocpoft Nixokdon dxpißtbg, èxaXxoxapdxôet яара Hpiatocpopou Zecpdp 
xai àcpiepcbOrç яар' afttoft etç tfjv èxxkrçc iav toft Fioupiou eig pvfjprçv aitbviov ttov 
yovttov ton Arjprjtpiou lepécoa xai Fetopydvag ôpoft dôeXcpwv xai auyyevtov dftïoft xat etç 
tiprjv Ponarj ’AOavaaiou ft.nép toftttov яpéaß£ne f'Ayie NixôXae aippß Tavonapiov g’ 
Biévva Aftotpiag”.

18 Davidov. op. cit., p. 105ff. with previous literature.
19 S. Kissas, Icons of a Kozani Menologion, Balkan Studies 17 (1976) p. 107. Itodvvr^g П алабр^од , 

Oi éUrjveg алобђрт ctig yionyxockxß^g x9>p£Ç (18oç -206g au). Thessaloniki 1993. P. 162.
20 Zefar made also an embroidered Epitapios for Metrophanes, a monk of the monastery of 

Olympiotissa, near Elasson (see next note) and priest in the Orthodox church of Kecskemet. E. 
Sxonßapdg, О^пряиЬпааа Athens 1967, p. 47-55. Kissas, op. cit.

21 Dim. 66x51,8 cm. Davidov, op. cit., no. 59, figs. 73-75a. Papastratos, no. 168. Kissas, op. cit. p. 106. 
M. OeoxdpT], Flepi véaç яраурагеЕад trçg texvixfjg ti]g petaßn^avtivftg téxvng, npaxtixd 
Axaôrjpiag ABryvcov 48 (1973), p. 84, pi. VI, The inscription reads: ,,’H Baupatoupyr} eixthv afttY] 
dxpißcog èxakxoxapdxOrj б id anvôpopfig Mr^tpocpdvong iepopovdxon бaяdvr| ôè toft 
èvtipotdton xnpion Itodvvou Zôpaftxon, èx яоХесод KoÇévrig, xai яар, afttoft dtpiepcpftn 
eig to povaotrjpiov tftg okuprctoticaag tf|g te èkaaôvog elg pvrjprçv ttov yovétov afttoft, eîg 
tipfjv ôè ttàv оьуло'кцтш afttoft. 1752 xatd pf^va aftyonatov ècpeupéÔrj яapd tû> tepo- 
ôiaxovcp Xpiatocpopto Zecpàp èxapdxBïl яара 0topa Méaapep”.
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Zdrakos from Kozani, most probably a trader operating in Hungary, supported its 
edition. The initiative for the edition was however undertaken by Metrophanes, a 
monk from the monastery of Olympiotissa, near Elasson, in Nothern Thessaly. 
Ioannis Zdrakos is not otherwise known, but there is plenty of evidence about 
Metrophanes. The available information provides insight into the conditions under 
which the Olympiotissa print was published and also explains its iconography. From 
1746 to 1753 Metrophanes already a monk of the Olympiotissa monastery -  served 
as a priest in the church of Kecskemet. 2 2  The Macedonian immigrants of the town 
used to choose their priests from among the monks of Olympiotissa. In the 18th 
century at least seven monks of that monastery served in the orthodox church of 
Kecskement, also acting as teachers in the local community school. 2 3  At the time of 
the edition, abbot of the monastery was Dionysios, who had also served as a priest 
in Kecskemet for 15 years (1721-1735/6). After his return to Olympiotissa he 
undertook the monastery’s reorganisation. He took particular interest in its finances 
and he also reintroduced the worship of an old palladium, the icon of the Virgin. 2 4  

According to the sources, „the grace of the Holy Virgin began to perform miracles 
once again” while Dionysios was the abbot. Due mainly to his activities, the fame of 
Olympiotissa (both the icon and the monastery named after her) expanded, especially 
among the Greeks of Hungary, many of whom originated from Northern Thessaly 
and Central Macedonia. Actually, in the 18th century, a representative of the 
Thessalian monastery settled down in Kecskement and was responsible for collections 
and donations offered to it. 2 5  We can therefore safely assume that behind 
Metrophanes’ initiative to publish the print with the image of the venerated icon of 
Olympiotissa lies the wish to increase the fame of the monastery, as well as the 
number of the pilgrims visiting it or eventually donating to it.

Metrophanes and Ioannis Zdrakos ordered the engraving from Zefar’s work
shop in Vienna. Zefar worked in most cases together with the Viennese engraver, 
Thomas Messmer. The first designed the composition, the later engraved it, as stated 
in the inscriptions. The main subject of the print is the portrait of „the Holy Virgin 
of Elasson, namely the Olympiotissa”. This means that the depiction represents not 
the Virgin herself but her icon. The Virgin is shown full-length and enthroned. The 
portrait is surrounded by a rococo frame at the lower side of which the inscription is 
written. Over the frame the Holy Trinity is depicted. Underneath, a landscape,

22 Emyy. A. Zxoußapac;, OXuprticbTioaa, Athens 1967, p. 5. A. X. Méyaç -  N. AeXiaXriç, 
ApcpiXoxLOÇ Ilapaaxeudç, Maxeôovixd 5 (1961-63), p. 415-37.

23 Zxoußapag, p. 93 ff, 465 ff, and passim. Msyaç-AeHcAriç, A. По>атг|д, lÔicoTixéç ßißXioÖfjxe  ̂
péoou тблои. 18oç aubvaç, NeoeUtivixéç Biß)aoBf|xec; (17oç -  19oç ai.). Tetpdôia Epyaaiaç;. 
NE/EIE 9, Athens 1987, p. 139 ff, 142.

24 He initiated the composition of an Acolouthia for the icon of Olympiotissa. Zxoußapdc;, p. 421. 
466. noXitrjç;, p. 139-41.

25 FloXitriç, p. 142.
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dominated by the triangular hill of Elasson, is to be seen. Scattered in it appear 
various towns identified through the accompanying inscriptions: Siatista, Serbia 
(=Zepßia, та) Elasson, Sternitzani (=Tsaritsani?), Thessaloniki (fig. 7). They cover 
a wide area around the location the Olympiotissa monastery. Further down the 
Dormition of the Virgin is depicted, to which the Monastery is dedictaed. In two 
columns to the left and to the right appear 14 framed scenes from the life of the 
Virgin and Christ. The last one presents the Virgin as the Source of Life.

The relationship between the iconography of this engraving and that of the 
original icon, still kept in the Olympiotissa monastery, is very instructive (fig. 8 ). The 
icon is today not fully visible, as it is partly covered by a metal revetment. Its 
dimensions are 66x58 cm, almost the same as those of the engraving, measuring 
66x5lcm. However the icon consists of two parts: a small one seen uncovered in the 
center, measuring 11x7 cm. This was presumably the original icon. It was surrounded 
by a comparatively wide, illustrated, frame, now hidden underneath the revetment. 
The small center part, the actual cult icon, is said to be badly damaged and therefore 
very dark. The monks have covered it with an old coloured drawing, thought to be a 
faithful copy of the original. 2 6  The icon has never been shown or photographed 
without both covers. An opening on the upper side of the revetment allows the sight 
of an incrustated stone, another cult object relating to the miracles of the icon. On 
the drawing covering the central part of the icon the Virgin is represented standing, 
without Chirst. It differs completely from the enthroned Maria with Child of the 
engraving. We know virtually nothing about the decoration of the frame underneath 
the metal revetment. Enough is known, however, about the 14 framed scenes 
surrounding the central subject of the print. These are almost exact copies of an 
illustrated Bible, printed in Vienna in 1695 by Christoph Wiegel, the well known 
„Biblia ectypa” . 2 7  Only the depiction of the Source of Life at the lower righit side 
does not derive from Wiegel’s book, and is in general similar to an earlier 
composition by Zefar himself. 2 8

These observations lead to the conclusion that the representation on the 
engraving is a new composition and not a copy of the original icon. It appears that 
Metrophanes gave the general guidelines of the decoration program. In its execution 
Zefar used the models available to him in Viena. He signs the engraving with 
precision: „ecpeupéfhi” translating into Greek the commonly used in similar cases 
latin verb „invenit” and uses for the engraver Thomas Messmer the verb „вхарйх^П” 
corresponding to „sculpsit”.

26 Sxoußapdc;, p. 29 ff.
27 M. Jovanović, La „Vierge Olympique” gravée par Zefarović et la „Biblia Ectypa”, Musée des Arts 

Décoratifs. Recueil de Travaux 8 (1962), p. 85ff. M. Bauer, Christoph Wiegel (1654-1725). Kupferstecher und 
Kunsthändler in Augsburg und Nürnberg, Frankfurt/M. 1983, p. 889 ff.

Davidov, no. 40, figs. 47-49. Papastratos, no. 169.
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The stated differences between the engraving and the icon strengthen rahter 
than hinder the objectives of the edition. It seems that the engraving was not 
primarily addressed to the pilgrims of the monastery, who could note the dis
crepancies betwen the print and its prototype, but rather to the immigrant Orthodox 
population of the Austro-Hungarian empire. The identification of the topographical 
location of the monastery through the depiction of the landscape strengthens this 
suggestion: the monastery is shown in the middle of sites well-known to the 
beholders. At the same time the town views could serve to call in mind the distant 
homelands of a great part of the Greek population settled in Vienna and Hungary. 
Similar landscapes figure on a great number of religious prints providing evidence of 
the origins of their audience. Such landscape depictions also indicate that the 
editions were destinated for a public of emigrants. A similar topographical landscape 
exists on a print of 1742 by Zefar depicting St. John Bladimir and his monastery at 
Elbasan (fig. 9). Around the saint, who is portayed as a martyr, scenes from his life 
are arranged. In three medallions at the lower side of the sheet three town views are 
depicted: Moschopolis, Elbasan with the monastery and Velegrada (Berati). Sponsors 
of the publication were, as the inscriptions inform us, Balkan merchants settled in 
Austria-Hungary. At least one of these, N. Argentis, operated in Pest. 2 9  The person 
who instigated the edition was however Konstantine, archimandrite at Elbasan, 
whose initiative also led to the publication of another print depicting a characteristic 
Macedonian landscape.

This last engraving portrays Hosios Naum. 3 0  Scenes from the saint’s life are 
arranged arround the main, subject. The landscape expands at the lower part of the 
sheet. It was also printed in Vienna by Zefar and Messmer during 1743.31 In contrast 
to the engravings of the Virgin Olympiotissa and St. John Bladimir, the depiction of 
the Naum’s Monastery is a dominant feature in the landscape, placed in the center 
of the composition. The towns visible, around the Lake of Ochrid are, according to 
the inscriptions: Ochrid, Episkopi, Elsian (sic), Livanistia, Pestiani, Trapezitsa,

29 Davidov, no. 32, figs. 34-35. Papastratos, n o .  262. Cf. C%a TxpdxÇiou, Ало t iç  pexaßi^av- 
Ttvéç; eixoveç; cmç anapxéç xriç ßn^avxivf)g хаР°ит*П£> Ta Iaxopixd 7, (dec. 1987), p. 223-34.

30 Dim. 47x37 cm. By Zefar and Messmer. Davidiv, no. 35, fig. 38. Papastratos, no. 287. The 
inscription reads: ,,’H sixtbv aëxî] pexà xcàv rcépt  ̂ 0ai)pdx(ov топ ocnon xat Ôeocpopou яа- 
xpoç npcov NaotJp xot) BaupaxoupyoD mtpißü>£ èxakxoxapdxÔT] bià auvôpopfjç той лavo- 
aiu)xdxou àpxiuavôpixou Kupiou Ktovaxavxivou, ôandvr] ôè tou evTipoxdxou xai xPWmoxdxou 
К. и p ion Mixaf)X roxoïjvr) xat лар’ аитой ёборьбт] elç xfjv povrjv xot) àyiou Naoup eiç 
pvrjprjv Tôv yovérov той 1743. ’Елютаоаа Xpiaxocpöpou Zecpàp Ы xwv ’IAÀupixmv той yé- 
vouç xoivâ) Loypd<pq) ©topdç Méapep ха^°УР^Ф°ъ Biévvrf\

31 The only known copy of this engraving is kept in the Orthodox church at Miskolts. There is 
information suggesting that a copy of a further edition, with some differences in the inscriptions, was found 
in the Orthodox church of Pest. Papastratos, op. cit. This is an evidence that these prints were distributed 
among the Orthodox (Greek-speaking or not) population of Hungary.
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Naum, Panteleimon, Semestia, Starova, Pogradets, John Prodromos, and at the right 
side larger than all the rest, is Moschopolis (fig. 10) . 3 2

Such depictions of landscape with town views served a dual function. On the 
one hand, they called in mind the geographical setting of the monastery. On the 
other, they presented the recipients of the prints with a souvenir of their remote 
homeland. At a time when the iconographical theme of town view got its greatest 
expansion in central Europe, it was adopted in the religious engraving acquiring a 
special meaning. Thanks to these views, we have today indirect but safe evidence * 
regarding the public of such prints: it consisted of Greeks and other Orthodox 
Balkans, who were immigrant in central Europe.

As noted at the beginning, the religious engravings used a new mode of 
illustration even when their main subject derived from icons painted in the Byzantine 
tradition. They developed some particular artistic forms, which were alien to the 
prototype but characteristic of the new medium: the engraving. The most essencial 
feature of engraving is the mechanical reproduction of multiple identical copies. This 
in turn, makes possible a quicker dissemination of the new mode of illustration and 
of the new style to many different directions simultaneously. The engraving of St 
George we have seen at the beginning, was printed for the inaugaration of the first 
orthodox church in Pest in 1701. The distribution of its copies however was not 
confined to that city. In 1779 Parthenios, a monk in the monastery of Iviron at Athos, 
who was born in Elasson, copied the engraving of Pest making only minor changes 
to the floral decoration of the frame and to certain details of some scenes. 3 3  Similarly, 
during the whole of the 18th century earlier prints continued being copied. This 
process of copying constitutes only one of the ways through which the new 
iconography and style were spread. Far more interesting from the point of view of 
the history of culture, is another form of dissemination: the transfer of the engraved 
images to devotional icnos painted on wooden panels.

This is the case of an icon depicting St Naum, now kept in National Museum 
of Belgrade (fig. 11). It is an exact copy of the print by Zefar (fig. 10). This is also 
the case of an engraving portraying the Virgin Eleousa, with the surname 
Spelaiotissa, related to the Greeks of Hungary. 3 4  It depicts the miracle-working icon

32 A further engraving depicting the monastery of the venerated saint whithin a topographical 
landscape is known from old photographs, since it is no longer preserved. It was a publication of the 
monastery of St John in Moschopolis, printed in 1767 in Vienna. Its main subject was St John the Baptist 
and the Virgin. The landscape showed the monastery, as well as views of Moschopolis, Ochrid, St Naum, 
Siniska, Korytsa, Monastiri, Berati. Papastratos, no. 536.

33' Papastratos, no. 212.

34 Davidov, no. 50, figs. 57-58. Papastratos, no. 167. The inscription reads: ”’H Oaupatoupyr) 
eixcbv autr| axpißaig xak*oxapdx0Tb cruvôpopfj tob ôoitotdtou lepoöiaxövou TaßpirjX, ôandvfl 
ôè tob èvtipcotdtou dpxcovtoç; xupUru Kwvatavtivou Гвсоруюи Робот), èx rtokecoç Ko^évriç 
xai n ap 'autob dcpieptbOrj eiç tô Movaatrjpiov to èv to ’cbpr] T^oupépixa xoipevov, Еяг̂ Хео- 
tiaaa xaXobpevov blç trjv ènapxrjav tob Icoavvivcov 1749 ôxttop 26 Btévva. èo^eôida0r| ла-
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of a monastery on Mount Tzoumerka of Epirus, that is nowadays forgotten (fig. 12) . 3 5  

The print is divided into three areas of which the largest one in the center represents 
the Virgin. The area above her depicts the miraculous discovery of the icon by a 
shepherd in a cave, and its ceremonial transportation to the monastery. The area 
below the Virgin is taken by the inscription giving the identity of the icon and the 
monastery. The inscription also names as the sponsor of the publication, Konstan- 
tinos Roussis, a merchant from Kozani, who was a member of the well-known Rous
sis family, that was active in Hungary. The engraving was printed by Zefar and 
Messmer in Viena, in 1749. A year later, in 1750, a painter and priest at the island 
of Leukas, Eustathios Staikopoulos, painted an icon on wood using as a model the 
engraving of Spelaiotissa (fig. 13). The inscription on the icon, slightly changed from 
that of its model, informs about its patrons, the brothers Nikolaos and Ioannis Tha- 
nos. It is worth noting that the icon’s inscription copies up to a certain point the one 
of the print, even using the formulation „this miracle-working icon was engraved. . . ” 3 6  

The known evidence concerning the painter Staikopoulos indicates that he never left 
Leukas, especially not in the mid-18th century. 3 7  It appears that the Thanos brothers 
were responsible for the transportation of the print to their home island. By ordering 
Staikopoulos to paint an icon after it, they evidently wished to obtain a real icon of 
the miracle-working Spelaiotissa for their personal devotional needs. This procedure 
was not an isolated incident. The same Spelaiotissa print by Zefar and Messmer has 
been copied at least once more, by an anonymous painter some years later than the 
one by Staikopoulos (fig. 14). The second copy was presumably made round about 
1800 and reproduces the engraving precisely. There are some alterations in the floral 
decoration of the frame, the inscription, however, copies the print exactly. 3 8

A small, yet significant, series of icons, dated from the 18th century on, are 
faithful copies of religious engravings aimed at an Orthodox public. 3 9  It was an 
ancient tradition to copy accurately the most venerated icons. Both painters and 
patrons continued this well known practice even when the prototype depicting the

pà tot) lepoôiaxovou Xpiatocpopou Zecpap xal xoivoO taw aepßcov Çcoypdcpou. ’Exapdx0rj ôè 
лара 8wpd Méapep”.

Kissas, op. cit., p. 108. P. Soustal, Nikopolis und Kephalenia. Tabula Imperii Byzanlini 3, Vienna, 
1981, p. 160.

36 Athens, Byzantine Museum, Loverdos Collection Inv. Nr. 139. Dim. 47x36,2 cm O. TxpdtLou, 
Metapopcptbaeiç piaç 9avpaToupyf)Ç etxovaç, ЛХАЕ 17 (1994) [in print].

37 П. Povtoyidvvriç, H xPLaTLaVLX11 T̂ Xvrl aT*l Aeuxdôa, Athens 1974, p. 339-42.
38 Athens, Byzantine Museum, Inv. Nr. 7705ЛГ2504. Dim. 51,8x39,8 cm. The painter (?) HpuaavOoç 

wrote his name erasing the words „Xpiatocpopoç Zecpap”, initially written in the inscription of the icon. 
This inscription was an accurate copy of the one of the print. Ex0ear| yia та ехато xpovia ttjç 
XpiaTtavixrjç ApxaioXoytxriç; Etaipetaç (1884-1994). KatdX-oyoç, Athens 1985, Nr. 28.

39 Further examples in FxpdTLou, op. cit. Cf. D. Davidov, Aus der Geschichte des serbisches Kup
ferstichs des XVIII. Jahrhunderts, ZLUMS 1 (1965) p. 245 ff.
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miraculous icon was a print. However they hesitated to copy only the main subject, 
namely the image of the Virgin or the Saint. Since it was a matter of devotion to 
create a faithful copy of the archetype, they also painted on the wooden panel all 
those features that wrer created especially for the print, but were unknown and alien 
to older icon painting: i. e. floral frames, crowded scenes illustrating the invention 
and the miracles of the icon, angels crowning the venerated holy icon, views of the 
landscape and the monastery itself in which the icon was kept. Moreover they copied 
the inscriptions referring to the publication of the engraving. Iconographical and 
stylistic elements deriving from Central European Baroque painting, as well as 
contemporary folk art, were thus interpolated into traditionally painted icons. The 
result was a new type of painted icon. Such icons deriving from prints were 
commonly destined for private instead for public devotional usage. They testify to the 
persistent need for panel icons over prints; they also attest to the changing pictorial 
vocabulary of segments of the Balkan population which blend two different cultural 
traditions: that of their original agricultural homelands, and that of their adopted 
Central European Orthodox communities. One group among them, the traveling 
traders, was recognised by Stoianovich as contributing to the dissemination of ideas 
in the Balkans. This group also helped modify the character of public cult icons 
bridging their usage with that of private devotional icons. This process is extensively 
examined by H. Belting, who studied the encounter of the Italian West with 
Byzantine icons during the late Middle Ages and the Early Renaissance. 4 0  In the 
Balkans this process was much longer, and lasted until the time of Enlightment.

Олга Грацију

ТРАГАЈУИИ ЗА КОНСУМЕНТИМА ГРЧКИХ РЕЛИГИОЗНИХ ГРАВИРА
У УГАРСКОЈ, У XVIII ВЕКУ

Резиме
Студија представља прилог проучаваљу културе балканских трговаца ХУШ века који су 

путовали у Угарску, или живели у њој са правима на своје обичаје. Првопристигли необра- 
зовани слојеви преобразли су се током три генерације у трговце и банкаре, заувек ту настањене. 
Они су одржавали некад чвршће, некад слабије везе са далеким крајевима свог порекла, а ве- 
ћина њих припадала je обема културним традицијама. Средигите ньиховог друштвеног живота 
у местима која су настањивали, била je православна црква. Старање о њеном штићењу, њеном 
делању и о изналажењу свештенства, једна je од њихових делатности о којој су остала многа 
сведочанства. Црква je штампала гравире и делила их као благослов верницима и дародавцима. 
РЬима су се давале и гравире које су издавали манастири у њиховој отаџбини. Издања тих ма- 
настира нису се само растурала по Аустрији и Угарској, већ су се тамо и штампала. Проучава 
се, у овом раду', не само намена гравира, него и нов ликовни језик који оне уводе, као и однос

Н. Belting, Das Bild und sein Publicum im Mittelalter, Form und Funktion früher Bildtafeln der 
Passion, Berlin 1981. Idem, Bild und Kult Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 
1990, p. 457 ff.
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заједничких обележја тих гравира и сликаних икона. Штампане религиозне представе место су 
биле предлошци за сликање икона које су, међутим, стваране у балканској отаџбини, а не у 
средњој Европи где стоје на породичним иконстасима. Тако се нов ликовни језик, стваран у 
условима чију поуздану реконструкцију дозвољава сачувана грађа, преноси у сеоску средину 
отаџбине под турском влашћу, доприносећи на свој начин кидању веза са једном далеком ли- 
ковном традицијом.

105



Fig. 1. St George. Engraving. 1701
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Fig. 4. The Assumption of the Virgin. Engraving. Vie

Fig. 3. The Dormition of the Virgin. Engraving. Pest 1791
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г:2. 5. St Nicolaus. Engraving by Zefar and Messmer.
Vienna 1742
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Fig. 6. St Nicolaus. Engraving by Zefar and Messmer.
Vienna 1742
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Fig. 7. Virgin Olympiotissa. Engraving by Zefar and Messmer. Vienna 1751



v w  X

л > у< ј

Fig. 8. Virgin Olympiotissa. Icon. Monastery of Olympiotissa
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10. Hosius Naum.'Engraving by Zefar and Messmer.
Vienna 1743
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Fig. 11. Hosius Naum. Icon. Belgrade. National Museum
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Fig. 14. Virgin Eleousa of the Spilaiotissa Monastery. Icon. Athens, Byzantine Museum T 2504
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Hypothèse concernant l’activité du zographe 
Stan dans le Banat du XVIIIe siècle

L e  catalogue de la collection d’art religieux ancien de l’Archevêché de 
Timisoara mentionne le nom de Stan parmi ceux des zographes (peintres d’icônes) 
qui ont travaillé au Banat pendant la première moitié du XVIIIe siècle. On lui 
attribue deux icônes provenant de l’église roumaine de Banloc: la Sainte Vierge 
Dirigeante et Jésus Enseignant. 1 Dans le même texte, on précise que l’identification 
a été faite par comparaison stylistique avec ’’une icône signée Stan -  zographe qui 
existe dans la collection du Vicariat orthodoxe serbe de Timisoara” . 2

Après vérification du matériel iconographique de la collection du Vicariat 
orthodoxe serbe, nous n’avons trouvé aucune icône qui porte la signature du 
zographe Stan, par contre, un groupe de quelques pièces de cette collection révèle 
une réelle unité de style avec les deux icônes de Banloc qui font l’objet de notre 
étude. Il s’agit de fragments sauvegardés de l’iconostase de l’église serbe d’Ofsenita 
(localité proche de Banloc) , 3  parmi lesquels: la croix de l’iconostase, 4  5 les portes 
impériales, l’icône de saint Dimitrie, l’icône de saint Georges, onze des icônes de la 
frise des apôtres, et les icônes impériales.

Pour élucider le problème du nom de Stan, nous nous intéresserons tout 
d’abord aux portes impériales d’Ofsenita. Celles-ci sont scuptées dans le bois avec la 
technique du méplat, dorées, et ont une riche décoration végétale soumise à un 
équilibre géométrique de lignes sinueuses en huit. Du point de vue stylistique, elles 
s’inscrivent dans l’aire d’influence de la sculpture de l’époque de Brancoveanou. Elles

1 Les icônes se trouvent dans la Collection d’art religieux de l’Archevêché du Banat à Timisoara, inv. 
4608. 4609; I. B. Muresianu, Catalogul Colectiei de arta religiosa veche a Arhiepiscopiei Timisoarei si 
Caransebesului, 1978, p. 34, 40; cat. 15, 100.

2 I. B. Muresianu, Catalogul, p. 40.
3 La tradition mentionne l’année 1743 comme date de la construction de l’église; Raspuns la 

chestionarul istorico arheologic al Muzeului Banatului, Arh. Muzeului Banatului /718; mss.
4 L’inscription du donateur qui se trouve à la base de la croix de l’iconostase, mentionne la date du

5 octobre 1743, confirmant l’information de la tradition orale.
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sont tout à fait différentes des exubérantes portes impériales baroques typiques de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. 5

Dans des cadres rectangulaires, profilés sobrement, se trouvent six icônes sur le 
thème de l’Annonciation, ainsi que les portraits des évangélistes groupés par deux sur 
chaque volet de la porte. Sur le battant gauche, en bas, en marge de l’icône représentant 
l’évangéliste Luc, on peut lire avec quelque difficulté, sculpté dans le bois, le nom de 
Stan. Nous soulignons que le nom est inscrit dans le cadre en bois, sur la partie sculptée 
de la porte donc, et non pas sur l’image peinte de l’évangéliste. Ce détail, jusqu’à 
maintenant insuffisamment noté, constitue, à notre avis, la clé du problème: il impose la 
conclusion que la ’’signature” 5 6  de Stan ne se réfère pas à l’auteur de la peinture -  le 
zographe d’Ofsenita -  mais au maître sculpteur sur bois qui a réalisé ce merveilleux 
exemplaire d’art, dans la meilleure tradition de l’époque de Brâncoveanou.

On sait que cette tendance au décorativisme, spécifique de l’époque de Brânco
veanou a déterminé, entre autres, les métiers de la sculpture sur bois et sur pierre 
pratiqués par de nombreux artisans spécialisés qui sont malheureusement restés 
anonymes. On connait aujourd’hui uniquement les noms de tailleurs de pierre 
comme Vucasin Carages de Hurezi et Lupu Saratan de la région de Buzau, fondateur 
d’une véritable génération de sculpteurs de pierre dans cette région. Quant aux 
sculpteurs sur bois, comme nous l’avons indiqué, ils sont tous restés anonymes, peut- 
être aussi en raison de la rareté des oeuvres conservées jusqu’à nos jours. 7

Prenant en considération l’influence de l’art de Brâncoveanou dans le Banat, 
dans la première moitié du XVIIIe siècle, nous ne pouvons pas exclure la possibilité 
que les zographes des Pays Roumains qui y ont travaillé aient été secondés par des 
maîtres sculpteurs sur bois, comme par exemple Stan, le maître sculpteur d’Ofsenita. 
C’est ainsi que les portes impériales d’Ofsenita acquièrent une précieuse charge 
documentaire, faisant partie des rares monuments en bois nous livrant le nom de leur 
maître sculpteur et perpétuant, d’autre part, le style de Brâncovenou au-delà les 
frontières de la Valachie pendant la cinquième décennie du siècle.

Donc, si nous excluons la présence d’un zographe du nom de Stan à Banloc et 
à Ofsenita, la question de la paternité du groupe d’icônes ci-dessus mentionnées reste 
ouverte.

De l’ancienne église de Banloc, à côté des icônes jusqu’à présent attribuées à 
Stan, on a aussi conservé deux icônes royales: la Vierge à l’Enfant, sur le trône, et 
Deisis, cette dernière étant signée de Nedelcu Popovici et datée de 1741.8 Cette

5 F. Dumitrescu, Obser\>atii asupra stilului brincovenesc. Decoratia iconostasului, Studii si cercetari de 
Istoria artei (SCIA), séria Art a Plastica, tom 15, I, 1968, p. 25-40.

6 I. B. Muresianu, idem, p. 76.
7

8

St. Ionescu, Epoca brincoveneasca, Buc. 1981, p. 200.

La Sainte Vierge sur le trône, inv. 4592; Deisis, inv. 4593. Collection d’art ancien religieux de
l’Archevêché du Banat, Timisoara; I. B. Muresianu, idem, p. 34, 40; cat. 14, 101.
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unique signature de zographe et la similitude de style des icônes de ces deux églises 
peuvent nous conduire à conclure qu’elles sont l’oeuvre exclusive du zographe Ne- 
delcu Popovici. En effet, nous y retrouvons la préciosité de ses calligrammes, sa ten
dance au decorativisme, l’usage qu’il fait de l’or pour les saints militaires Georges et 
Dimitrie, icônes d’Ofsenita que nous pouvons lui attribuer avec certitude, même si 
elles ne sont pas signées. 9  Quant aux deux icônes de Banloc, non-signées, les portes 
royales et les apôtres d’Ofsenita qui forment un groupe d’une unité certaine du point 
de vue du style, ils semblent exécutés par la main d’un autre zographe, et se distin
guent des icônes de Nedelcu Popovici par leur réalisation nettement plus sobre.

Les personnages sont construits avec la tête disproportionnée, tous les visages 
sont ovales, les yeux cernés, la carnation ocre, avec de faibles accentuations de la 
couleur qui suggèrent le relief du visage. Ces personnages, bien que proches de ceux 
de Nedelcu Popovici, ont une expression plus sereine, moins sévère. Plus révélatrice 
encore, la manière très spécifique de représenter le volume et les vêtements. Les 
ellipses, les cercles, et la direction linéaire avec diverses nuances de la couleur de 
base donnent des surfaces puissamment vibrantes, suggérant la corpulence des per
sonnages et un certain dynamisme. C’est de la même manière que sont traités les plis 
des tuniques, surpris dans un mouvement illogique, maintenus dans les limites d’une 
géométrie spécifique à la peinture de la première moitié du XVIIIe siècle. L’identité 
de ce groupe d’icônes est décelable aussi dans la manière de traiter les fonds. Ceux-ci 
sont divisés de la même façon en deux registres: le supérieur en bleu-vert occupe les 
trois quarts de l’icône, l’inférieur en rouge anglais aux valeurs tonales assez puis
santes.

En suivant l’activité de Nedelcu Popovici, dont la présence est recensée avec 
certitude à Banloc entre 1741 et 1743, on constate facilement que le zographe n’a 
jamais travaillé seul, mais a toujours fait équipe avec Serban Popovici ou avec 
Gheorghe Ranite, non seulement dans le Banat historique, mais aussi dans certaines 
localités du sud de la Hongrie peuplées par des Serbes. C’est ainsi que nous le 
rencontrons dès 1737, participant à la peinture de l’église du monastère de Vraéev- 
šnica (Serbie) au milieu d’une grande équipe de zographes parmi lesquels sont cités 
Serban (Popovici) et Gheorghe Ranite, 1 0  puis à Lipova jusqu’en 1740 avec Serban, 1 1  

en 1741 à Banloc, entre 1740 et 1742 avec Gheorghe Ranite dans des églises du sud 
de la Hongrie, 1 2  enfin, en 1743, nous le trouvons à Ofsenita dans le Banat. Le fait 
que les trois zographes aient travaillé en équipe -  tous trois ensemble, ou par deux 
-  a eu pour résultat que leurs oeuvres sont très ressemblantes du point de vue du

9 Umetničko blago Srba и Rumuniji, Katalog, Beograd-Novi Sad, 1991, p. 28, cat. 14, 15.
10 L. Šelmić, Srpsko zidno slikarstvo XVÎÎÎ veka, Novi Sad, 1991, fot. 6-9; D. Davidov, Spomenici Bu- 

dimske eparhije, Beograd, 1990, p. 60.
ь V. Tigu, Zugravul Nedelcu Popovici, Buletinui Monumentelor Istorice (BMI), XL, 2, 1971, p. 68.
12 D. Davidov, Spomenici, p. 60.

* HYPOTHÈSE CONCERNANT L’ACTIVITÉ DU ZOUGRAVE STAN

109



DORI NA PIRVULESCU
*

style. On en est même arrivé à ce qu’elles puissent être confondues. C’est ce qui s’est 
passé pour Nedelcu et Serban Popovici qui ont été considérés comme une seule per
sonne du nom de Nedelcu Serban Popovici, confusion qui n’a été tirée au clair qu’a- 
près la découverte et la publication des icônes d’Ostrovo sur lesquelles les signatures 
des deux zographes apparaissent bien distinctes. 1 3 Les ressemblances stylistiques, 
parfois frappantes, entre les oeuvres des zographes de ce groupe, s’expliquent non 
seulement par leur travail en équipe, mais aussi par l’emploi probable des mêmes 
modèles picturaux et par leur formation artistique commune dans la meilleure 
tradition de l’école de Hurezi.

Pour les icônes de Banloc et d’Ofsenita, un parallèle stylistique étroit est fait 
avec les icônes qui forment la frise des apôtres dans les églises d’Ostrogoni et de 
Saint André (Hongrie), attribuées avec certitude aux zographes Nedelcu Popovici et 
Gheoghe Ranite, sur la base du protocole qui mentionne leurs noms. 1 4

La ressemblance commence par le style des figures, rendues presque identiques, 
et elle devient plus frappante encore en ce qui concerne la technique de la représen
tation des volumes, c’est-à-dire des vêtements avec leur géométrie spécifique dérivée 
du cercle que nous avons estimée définitoire du style des icônes des églises mentionnées.

C’est en nous basant sur cela que nous considérons que les icônes en question 
ont été peintes par Nedelcu Popovici et Gheoghe Ranite, sans pouvoir établir avec 
certitude la contribution exacte de chacun d’entre eux. Nous inclinons quand même, 
à attribuer au zographe Gheoghe Ranite les deux icônes de Banloc, jusqu’à présent 
attribuées a Stan, les apôtres d’Ofsenita, ainsi que la peinture des portes royales de 
la même église.

Nous excluons donc la présence d’un zographe du nom de Stan dans les deux 
églises en question, et surtout nous soulignons le fait que jusqu’à présent, il n’y a 
aucune trace de ce nom dans les églises du Banat historique ou de la Hongrie.

Cependant, une note documentaire d’un cahier de modèles pour les zographes 
fait exception. Dans les lignes qui suivent, nous ferons une brève référence à cette 
note. Ce document intéressant, 1 3  dont on n’a pas encore élucidé la paternité, a été 
attribué à un certain zographe Stan sur la base de l’inscription acest izvod iaste (a) 
lui Stan zugrav, iul 1734 (ce document appartient au zographe Stan, juillet 1734).

Une première analyse de ce cahier de modèles de peinture, conservé mal
heureusement de façon fragmentaire, nous permet d’affirmer que la plupart des 
dessins sont en lien étroit avec la peinture de la Valachie. On peut supposer que son 
premier propriétaire a été un zographe valaque qui a travaillé dans le Banat ou en 
Transylvanie ou bien un zographe formé dans l’esprit de la peinture de Valachie. A * 15

1 'î
O. Milanović, Iz slikarstva i primenjene umetnosti Vojvodine, Građa, II, 1958, p. 132.

Л A

4 D. Davidov, Spomenici, p. 60.

15 Le cahier se trouve dans la Collection d’art du Musée du Banat à Timisoara, inv. 1366; A. Podlipny, 
Caietul de modele al lui Stan zugravul, Revista Muzeelor, 2, 1970, p. 166-170; D. Pirvulescu, Un caiet de 
modele apartinind unui zugrav din secolul al XVIII-lea, Ars Transsilvaniae, Cluj, tom II, 1992, p. 127-136.
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notre avis, la mention Stan ne se rapporte pas au propriétaire du cahier mais 
uniquement à un des modèles de peinture acquis d’un zogaphe qui portait ce nom. 1 6

Ces deux apparitions du nom de Stan dans notre province sont, à notre avis, le 
résultat d’une interprétation erronée des inscriptions. D’ailleurs, dans cette première 
moitié du XVIIIe siècle, époque de laquelle nous proviennent les pièces en question, 
le seul zographe qui nous préoccupe vraiment est Stan, faisant partie de la grande 
équipe de Glogova (1734), à laquelle appartiennent Vasile Diaconule, Serban (pro
bablement Popovici) et les frères Ranite qui ont travaillé dans le Banat. Malheureu
sement, cette variante n’est attestée d’aucune façon. 1 7

Revenant à Nedelcu Popovici et à Gheorghe Ranite, il faut noter que seul Ne- 
delcu Popovici a signé presque toutes ses oeuvres, tandis que Gheorghe Ranite a 
préféré dans la plupart des cas rester anonyme. Sa présence n’est révélée que par les 
documents, en 1742, dans le protocole de l’église serbe de Saint André (Hongrie) et 
dans un document extrêmement important de 1754 où il apparait pour la première 
fois avec son nom complet -  Gheorghe Ranite -  à côté de ceux de Nedelcu Popovici 
et Serban Popovici, ce qui rend toute confusion impossible. 1 8

Si nous admettons donc que Gheorghe Ranite et son collègue valaque Serban 
sont des zographes de Glogova, formés probablement dans l’esprit du vieux Ranite, 
ils font donc partie des maitres valaques dont la formation artistique est de l’époque 
de Brancoveanou. Aux côtés d’Andrei sin Andrei ou de Grigore Ranite, ils ont con
tribué à la revigoration artistique des provinces roumaines de l’ouest du pays, dans 
les premières décennies du XVIIIe siècle, en contribuant à la formation artistique des 
premiers zographes autochtones. Ils est plus sûr encore, que les valaques Gheoghe et 
Serban dont on trouve les premières traces aux côtés de Nedelcu Popovici a Vra- 
ćevšnica en 1737 se sont trouvés parmi les maitres de ce dernier, ils ont formé équipe 
ensemble et ont contribué, comme nous l’avons dit plus haut, à la formation du style 
de zographe de Nedelcu, dans l’esprit traditionnel de la peinture de Valachie. La 
rareté des cas où les zographes valaques signaient leurs oeuvres prouve justement

Pour les acquisitions des modèles, voir: T. Voinescu, Modele traditionelle si observatii din realitate in 
pictura munteneasca a secolului al XVIII-lea; Caietul de modele a lui Radu Zugravul, Studii si Cercetari de 
Istoria Artei, séria Arta Plastica, tom 14. I. 1967, p. 215.

17 L’inscription de l’église de Glogova mentionne un groupe assez nombreux des zographes: „Diniu 
(?), Vasilie, Grigore, Stefan, Gheorghe, Serban, Stan”. Nous croyons que Serban est le zographe qui, venu 
en Banat avec les frères Grigorie et Gheorghe Ranite est resté travailler dans nos regions sous le nom de 
Serban Popovici. Il est devenu d’ailleur l’un des camarades, même l’un des maîtres de Nedelcu Popovici.

18 Gheorghe Ranite semble être un des zographes très actifs de l’époque. Il travaille, dans des périodes 
très actifs de l’époque. Il travaille, dans des périodes très proche en Banat, Oltenie, dans le sud de la 
Hongrie, la Transylvanie. C’est possible qu’après sa participation à Vraćevšnica (Serbie) il ait employé la 
graphie serbe de son nom, parce qu’un Gheorghe Ranite est signalé en 1740 dans l’inscription de la 
Monastère de Bistrita (Valachie). Lit. R. Creteanu, Zugravi din judetul Vilcea, Revista Muzeelor si 
Monumentelor, séria Monumente Istorice si de Arta, 2, 1980, 92; Д. Давидов, Иконе српских зоГрафа 
XVIII века, Београд 1977, 34; idem, Иконе зографа Темигиварске и Арадске епархије, Зборник за 
ликовне уметности, 17, Нови Сад 1981, 125.
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que leur formation était étroitement liée à la tradition. Par contre, Nedelcu Popovici 
est un des représentants typiques de la nouvelle génération de zographes, qui affirme 
sa personnalité à la mesure de son talent, conscient de sa valeur personnelle et de 
l’importance du métier qu’il pratique.

En conclusion, les pièces conservées dans les églises de Banloc et d’Ofsenita 
s’ajoutent aux oeuvres réalisées pendant la cinquième décennie du XVIIIe siècle, avec 
deux noms importants pour le développement artistique du Banat de cette époque. 
La peinture murale et les icônes de l’aire géographique du Banat historique et de la 
Hongrie du sud prouvent l’étroite collaboration qu’il y a eu entre les zographes vala- 
ques de la génération formée dans l’esprit du style de l’époque de Brâncoveanou et 
les premiers zographes autochtones connus au Banat. Il s’agit, dans le cas présent, de 
la collaboration du valaque Gheorghe Ranite avec l’autochtone Nedelcu Popovici. 
Les icônes de Banloc attribuées jusqu’à présent au zographe Stan et, à notre avis, les 
apôtres et les portes royales d’Ofsenita, complètent les preuves peu nombreuses 
concernant l’activité de Gheorghe Ranite au Banat. D’autre part le ’’zographe Stan” 
est, d’après nous, le sculpteur des portes royales d’Ofsenita.

A cette occasion, on confirme une fois encore la présence, dans l’ouest du pays, 
de l’une des sources du développement artistique, précisément de celle qui est liée à 
l’aire d’influence de l’époque de Brâncoveanou, s’exerçant parallèlement à d’autres 
influences venues des milieux ukrainien ou occidental, ce qui a résulté à une création 
artistique spécifique au Banat historique, avec des accents légèrement différents dans 
le milieu roumain et le serbe, mais résultant substantiellement des mêmes influences 
hétérogènes.

Дорина Пирвулеску

ПРЕТПОСТАВКА О ДЕЛОВАЊУ ЗОГРАФА СТАНА У БАНАТУ У XVIII ВЕКУ

Резиме
Зограф Стан се сматра аутором двеју несигнираних икона из румунске цркве у Банлоку 

због стилских сличности с иконом на царским дверима у Овсеници (данас у збирци Српског 
православног викаријата у Темишвару).

Аутор овог рада сматра да су све три иконе приписане сликару који није ни поетојао: име 
„Стан ’ које je урезано на дрвеном оквиру иконе из Овсенице највероватније припада дуборесцу 
и оно не означава иконописца. Ово име се нигде више не помиње и потпуно je непознато међу 
зографима који су у ХУШ веку сликали у Банату.

Напротив, све три иконе, израђене 1741. и 1743, треб ало би приписати двојици сликара 
који су заједно радили: то су Недељко Поповић и Георге Ранита (Gheorghe Ranite). На то упу- 
ћује стилска анализа ових икона с иконама ових сликара у Сентандреји и Острогону за које 
постоје архивски докази. У ствари, иконе из Овсенице и Банлока употпуњују она њихова дела 
по којима су њих двојица познати. Као што се зна, два иконописца радили су као тим све до 
шесте деценије ХУШ века.
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МИРJAHA ЛЕСЕК

Константин Лекић (1780-1838)

У метничка делатност мало познатог сликара Константина Лекића за- 
хвата трећу и четврту деценију XIX века. Он спада међу сликаре чије je ства- 
ралаштво везано не само за Војводину него и за Србију. Иако се Лекићево 
име доста често помиьъе у стручној литератури, његово сликарство још није 
у довољној мери испитано и проучено. Најчешће се говори о његовим био- 
графским подацима, док се за његове радове углавном зна из архивске гра- 
ђе. Алекса Ивић je у бечким архивима пронашао документа која у извесној 
мери осветљавају живот Константина ЈТекића. Наиме, Лекић je, неколико 
година пред своју смрт, 1835, затражио аустријско држављанство од петро- 
варадинске Генерал команде. Уз молбу je приложио своје биографске по- 
датке и уверење београдског суда да у Србији не поседује никакво имање. 
Из кратке и непотпуне биографије види се да je после пада Србије под Тур
ке 1813. године заједно са својим оцем Леком Милинковићем прешао у Аус- 
трију, да je био сликар и да je био ожењен кћерком једног аустријског гра- 
ђанина . 1 С обзиром на то да je с оцем напустио Србију, Ивић je претпоста- 
вио да je Константин Лекић наведене године био још дете. Претпоставку о 
раном Лекићевом доласку у ове крајеве прихватили су доцније сви истражи- 
вачи новије српске уметности. 3  Миодраг Коларић je допунио његову био- 
графију мишљењем да je рођен y Београду . 4  Ово мишљење je оповргнуто 
открићем сигнатуре на икони св. Николе коју je Лекић 1826. године сли- 
као за породицу Василић из Сремске Митровице. Уз овај потпис додао je 
„белопољац”, указујући тиме на своје порекло, односно родно место Бе-

1 А. Ивић, Архивски прилози за биоГрафије југословенских сликара, Летопис Матице срп
ске, KH). 324, св. 2-3, Нови Сад 1930, 223, 226-227.

2 Исто, 226.
3С. Весовић, Димитрије БрагиоГлић -  један заборављени сликар КараЬорЬевог доба, 

Зборник Матице српске, с. д. н. бр. 7, Нови Сад 1954, 183; М. Коларић, Класицизам код Срба 
7, Београд 102; S. Šakota, Lekić Konstantin, Enciklopedija likovnih umjetnosti 3, Zagreb MCMLXIV, 300.

4 M. Коларић, Наведено дело, 102.
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лопоље. 5  Павле Васић je пронашао још комплетнији Лекићев запис који не 
само да показује његово порекло већ и открива годину његовог рођења. На 
полеђини портрета непознатог мушкарна сликаног 1829. године који ce на- 
лази у власништву породице Царина у Панчеву, Лекић je уз име и место 
рођења Белопоље у Херцеговини забележио и 1780. годину, датум свога ро- 
ђења . 6  Овај биографски податак, записан руком самога аутора на његовом 
делу, уверљиво говори да ce 1813. године већ ради о личности у зрелом добу.
На основу приложене потврде о имовном стању од београдског суда, може 
се извести заюъучак да je Лекић као дете са својим родитељима дошао из 
Херцеговине у Србију и то највероватније после Свиштовског мира. Тур
ским ферманима од 1793-94. и 1796. године одобрена je нека врста аутоном- 
не управе у Србији, те су тада настале повољније прилике за живот . 7  Лекић 
je свакако у Београду или у његовој најближој околини боравио до 1813. 
године, када je с оцем и осталим избеглицама прешао на тле Хабзбуршке 
монархије. Он je најпре био настањен у Панчеву чији су становници прихва
тили знатан број избеглица из Србије после слома устанка. 8  Приликом за- 
кључења уговора 1826. године са црквеном општином у Огару за сликање 
иконостаса, Лекић je био житељ Панчева, 9  а 1829. године израдио je портрет 
непознатог панчевачког грађанина . 1 0  Тек 1830. године Лекић се појављује 
као становник Земуна када упућује писмо кнезу Милошу којим се препору- 
чује за сликарске радове у Конаку кнегиње Љубице . 1 1 Најзад, две године 
доцније (1832), као што показује архивска грађа панчевачког магистрата, он 
званично постаје граћанин Земуна, 1 2  где остаје до краја живота . 1 3

О школовању Константина Лекића ништа се не зна. Коментаришући 
архивску грађу, А. Ивић je напоменуо да je Лекић учио сликарство у Аус
трии. 1 4  Слободанка Весовић je његово уметничко формирање везала за ра-

5 М. Лесек, Уметничка делатност у XVIII и X IX  веку, Сремска Митровица (моногра- 
фија), Сремска Митровица 1968, 168.

6 П. Васић, Уметност у Панчеву, Уметничка топографија Панчева, Нови Сад 1989, 204; 
П. Васић и М. Вејновић, Топографски каталог уметничких споменика Панчева, Уметничка 
топографија Панчева, 314.7 т

Д. Пантелић, БеоГрадски пашалук после Свиштовског мира 1791-1794, Београд 1927, 
139-154.

g
П. Трајковић, Панчево кроз исторщу, Уметничка топографија Панчева, 76.

9
М. Коларић, Класицизам код Срба 3, Београд 1966, 182.

1 0  _  ___П. Васић, Умехыничка шоиоГрафија Панчева, 204, 314.
11 М. Коларић, Топчидерска ирква, ььени градитељи, њени сликари, Зборник Народног му

зе] а I, Београд 1958, 337.
" П. Васић, Умегиничка шоиографија Панчева, 204.

13 Умро je 1838. године у Земуну, С. Весовић, Наведено дело, 183.
14 А. Ивић, Наведено дело, 226.
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дионицу земунског сликара Димитрија Братоглића, чијом je кћерком био 
ожењен . 1 5  Неоспорно, Лекићеви сачувани радови показују да он по своме 
ликовном опредељењу припада српској уметности која je негована на под- 
ручју Хабзбуршке монархи]е. Но, чињеница да je Лекић као тридесеттрого- 
дишњак дошао на њено тле наводи на заюъучак да je он у то време већ мо- 
рас бита формиран сликар. Стога почетке Лекићевог учења треба тражити 
у самој Србији у којој после Свиштовског мира долази до преображаја ду- 
ховног и културног живота што je посебно изражено у уметничком ствара- 
лаштву. Током последње деценије XVIII века знача]ну улогу у уметничком 
животу Србије имао je Хаџи Рувим Нешковић, познат као писац, дуборезац, 
иконописац, златар итд. Нешковић je створио трупу младих уметника чији 
je био предводник приликом декорисања најпознатијих манастирских и па- 
рохијских цркава. 1 6  Није исюьучено да je Лекић још као дечак упознао овог 
вишеструког уметника, који je такође био пореклом из Херцеговине. Овоме 
у прилог би ишао и садржај већ раније поменутог Лекићевог писма из 1830. 
године, којим скреће пажњу кнезу Милошу да je још од детињства „отважио 
себе за искуство молераја” . 1 7  Y Хаци Рувимовој радионици Лекић je могао 
да проведе више година и то најпре као шегрт и калфа, а потом и као сарад- 
ник. Након трагичне Хаџи Рувимове смрти 1804. године, 1 8  Лекић je вероват
но остао са трупом сликара чији предводник тада постаје Петар Николаје- 
вић, синовац поменутога уметника и некадашњи ученик карловачког слика
ра Стефана Гавриловића.

После стицања знања у Србији, Лекић je свакако наставио с усавршава- 
њем сликарског заната код неког уметника на подручју тадашње Карловач- 
ке митрополије. Претпоставка о школовању у радионици код Димитрија 
Братоглића, која je доцније прихваћена y стручној литератури, 1 9  није без 
основе. Сем чињенице да je Лекић био ожењен Братоглићевом кћерком, 
постоје и стилске сличности са делима овога уметника, посебно видљиве на 
иконостасу цркве у Брестачу. Чини се да су Лекићеви контакта са Димитри- 
јем Братоглићем каснијег датума, односно с почетка четврте деценије XIX 
века, из времена кад он сарађује са својим тастом на изради иконостаса Кон- 
тумацке цркве у Земуну. Много je вероватније да je Лекић провео извесно 
време и у радионици код Стефана Гавриловића у Сремским Карловцима, На 
ову помисао наводи то што je Стефан Гавриловић уступио Лекићу сликар- 
ске радове на иконостасу цркве Св.. Николе у Шимановцима за које je заюъу-

15 С. Весовић, Наведено дело, 183.
16 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије (1791-1848), Београд 1986, 205.
17 М. Коларић, Топчидерска црква, 337.
18 Б. Вујовић, Наведено дело, 209.

М. Коларић, Класицизам код Срба /, 102.19
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чио уговор 1820. године. Сликање иконостаса je завршено 1822. године, о 
чему постоји запис на полеђини „Тајне вечере” . 2 0  Чињеница да je Лекић 
преузео сликање иконостаса шимановачке цркве као четрдесетогодишњак и 
да je то прво познато његово самостално дело упућује на заюъучак да je он 
морао тада бита дутогодишњи помоћник и сарадник Стефана Гавриловића. 
Засада није јасно када je Лекић доспео до радионице овога уметника. Стога 
остаје да се нагађа да ли je он још пре 1813. године долазио у Сремске Кар
ловне код Стефана Гавриловића, који je већ y првој деценији XIX века 
одржавао везе са устаничком Србијом и за коју je сликао заставе. 2 1

Но, ипак je највероватније да je Лекић тек после 1813. године ступио у 
радионицу овог уметника. Y ранијим годинама сем Петра Николајевића, 
свакако најстаријег ученика Стефана Гавриловића, спомињу се још Дими- 
трије Бурковић и Георгије Бакаловић . 2 2  Међу Гавриловићевим помоћници- 
ма редовно ce појављује као позлатар његов брат Илија приликом сликања 
иконостаса, 2 3  мада није искључено да je учествовао и у сликарским радовима 
на споредним деловима. Током прве дененије XIX века изгледа да je Стефан 
Гавриловић имао и других помоћника и сарадника. Може се претпоставити 
да je Давидовић Опшић помагао Гавриловићу при сликању иконостаса 
цркве у Платичеву. На ово указује сачувани „атестат” из 1805. године Гри- 
горија Давидовића Опшића којим потврђује да je Гавриловић сликао два 
барјака за владику Јовановића, 2 4  јер неће бити случајно да су се оба сликара 
нашла истовремено у Платичеву. 2 5  И поред бројних сарадника и помоћника, 
Гавриловић je закашњавао са пословима јер их je узимао више него што je 
могао да реализује. Највећи застоји у послу код Стафана Гавриловића нас- 
тају од 1807. године, након смрти његовог брата, позлатара Илије, верког 
сарадника у изради обимнијих сликарских целина. Тих година je Стефан 
Гавриловић препустио сликање иконостаса цркве у Доњим Петровцима Jo- 
вану Пантелићу, уметнику који je сврстан међу гьегове ученике и следбени-

О. Батавељић, Неколико докуменахиа о Стефану Гавриловићу, Зборник Матице српске, 
с. д. и. бр. 9, Нови Сад 1954, 168.

М. Коларић, О иореклу и аушорима неких застава из КараЬорЬевох доба, Зборник Му- 
зеја првог српског устанка И, Београд 1960, 65-66.

“ М. Коларић, Георшје Бакаловић, Зборник Народной музеја 1, Београд 1958, 226.73
О. Батавељић, Наведено дело, 150-158. ^

24 Исто, 145.
Према уговору, Гавриловић je морао да заврши иконостас до краја 1804 (О. Батавељић, 

Наведено дело, 153), али je вероватно каснио са сликарским радовима и свакако je помагао у 
осликавазьу иконостаса Давидовић Опшић. Мада je иконостас цркве у Платичеву нресликан, 
примсћује се да су поједипе фигуре анатомски слабије решене и без пластицитета као код Да- 
видовића Опшића.
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ке. 2 6  Бранко Вујовић претпоставља да je Јован Пантелић учествовао са Сте
фаном Гавриловићем на изради иконостаса цркве у Сурчину између 1807. и 
1809. године. 2 7  Истовремено, клијентела из црквених Кругова губи поверење 
у Гавриловића, раскида уговоре с њим и за исте послове ангажује друге 
уметнике (општине Богородичине цркве у Земуну и цркве у Белеги- 
шу) . 2 8  Године 1810. црквена општина у Бингули запретила je Гавриловићу
да he, уколико не заврши сликарске радове на иконостасу у договореном 
року, ради „штрофа” (казне) задржати 1 . 0 0 0  форинти приликом исплате. 2 9  

Из уговора црквене општине у Буковцу за сликане иконостаса, сачињеном 
исте године као и претходни, закључујемо да je Гавриловић морао бит и дос- 
та стар или болестан, јер му je наглашено да мора обезбедити наследнике 
који би у случају негове смрти завршили започети посао . 3 0  Сликарске радо
ве на иконостасима иркава у Бингули и Буковцу Гавриловић je добио да зав
рши до 1. јула 1812. односно до 1. јула 1813. године . 3 1  Имајући у виду Гав- 
риловићеву немарност у пословима, можемо претпоставити да je Констан
тин Лекић, када je ступио у иегову радионицу после 1813. године, затекао 
недовршене иконостасе за цркве у Бингули и Буковцу. Највероватније да je 
доспео до радионице Стефана Гавриловића посредством Петра Николајеви- 
ћа, који je такође после катастрофалних догађаја 1813. године побегао у 
Срем. Сасвим je извесно да Гавриловић у то време већ више није био спо- 
собан за извођене обимнијих послова и да je био упућен на с ар а дну својих 
ученика и помоћника. Но, Гавриловић je покаткад са својим ученицима до- 
лазио и у сукоб, као са Георгијем Бакаловићем, јер како изгледа, овај умет- 
ник je доста рано напустио иегову радионицу и самостално узимао посло
ве. 3 2  Константин Лекић je једини остао веран сарадник Стефану Гаврилови- 
ћу све до краја неговог живота. Овоме у прилог иде и Гавриловићево пре- 
пуштане сликарских радова у шимановачкој цркви Константину Лекићу. 
Није искључено да je током друге децсније XIX века Константин Лекић 
учествовао са Стефаном Гавриловићем у извођењу већих сликарских цели
на. Нажалост, иконостас цркве у Бингули je потпуно уништен за време Дру-

2ß
М. Лссск, Joe ап и Константин Пантелић сликари из Руме, Црвепи Чот, бр. 12, 1964; 

О. Батавељић, Сликарство Стефана Гавриловића, Зборник Пародног музеја V, Београд 1967, 
411; М. Лесек, Јован Пантелић, Рад војвоћанских музеја 18-19, Нови Сад 1969-1970, 250-251.

27
Б. Вујовић, Црквени сиоменици на подручју Града БеоГрада, Саошитсња 13, Београд 1973, 

332.
О. Батавељић, Неколико докумената о сликару Стефану ГавриловиНу, 158-161.

29 Исто, 164.
30 Исто, 165.

Исто, 164.
32 ^М. Лесек, ИрилоГ биографији Геортја Бакаловића, Свеске Друштва историчара уме- 

тности Србијс 14, Београд 1983, 70-72.
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гог светског рата . 3 3  Иконостаси цркава у Буковцу и Новом Бечеју (у цркви 
Св. Николе) доцније су пресликани и тек после скидања новијих премаза 
биће више могућности да се испита да ли je у њиховом остваривању имао 
удела и Константин Лекић . 3 4  *

После смрти Стефана Гавриловића 1823. године, може се претпостави- 
ти да je Константин Лекић допуњавао своје ликовно образовање у неком 
већем уметничком центру, и то највероватније у Бечу. На овај закључак упу- 
ћује Лекићева изјава кнезу Милошу, уколико му повери радове у Конаку 
кнегиње Љубице, да ће имати прилику „сва своја искуства показали, како у 
молерају, тако и у златарству, у историјама и портретима”Л Данас нису по- 
знате Лекићеве историјске композиције, док je сачуван само портрет непо- 
знатог мушкарца у власништву породице Царина у Панчеву. 3 6

Засада најстарији познали рад Константина Лекића био би иконостас 
цркве у Шимановцима из 1822. године. Као што je већ познало, мајстори 
Стефан Гавриловић и Димитрије Лазаревић, позлатар, закључили су 1820. 
године уговор са црквеном општином у Шимановцима за израду сликарских 
и позлатарских радова. Из уговора се види да je Стефан Гавриловић добио 
да измолује темпло (иконостас) које се састоји од 53 различите иконе, обе 
певнице са десет столова, епископски трон, рипиде, тетрапод, иконостас и 
на првом своду четири јеванђелиста. Наглашено je да изради чистом фарбом 
тачно и по узору на иконостас митровачке цркве. Димитрију Лазаревићу су 
били поверени сви златарски радови. Уметницима je скренута пажња да уко
лико приликом пријема радова комисија установи неку грешку, дужки су да 
je поправе о свом трошку. На крају je уметницима напоменуто да морају 
сами да израде иконостас, а у случају болести обавезни су да нађу калфу 
који he завршити сликарске радове, Црквена општина се са своје стране оба- 
везала да he за наведене послове исплатити Стефану Гавриловићу 2.500 фо
ринта у бечкој валути, a Димитрију ЛазаревиЬу 3.500 форинта. Договорено 
je да се целокупна сума у износу од 6 . 0 0 0  форинта исплати мајсторима у пет 
рата и то у пропорцији са изведеним пословима. 3 7

Константин Лекић je вероватно под истим условима преузео рад на 
иконостасу цркве у Шимановцима од Стефана Гавриловића под чијим je 
„настојанијем” завршио сликање 1822. године . 3 8  Данас није јасно колико je

33 Црква je потпуно уништена и на истом месту саграЬена je нова.
Иконостас цркве у Новом Бечеју сликан je 1814. године (О. Милановић-Јовић, Иконос

тас цркве светоГ Николе у Новом Бечеју\ Зборник за ликовне уметности 7, 317).
М. Коларић, Тоичидерска црква, њени Градигиељи, њени сликари, 337.

36~ П. Васић, Уметничка топографија Панчева, 204.
О, Батавељић, Неколико докуменагиа о сликару Сгиефану Гавриловићу, 166-167.

38 Исто, 168,
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Лекић поштовао услов поставлен Стефану Гавриловићу да иконостас уради 
по узору на иконостас митровачке цркве. Клаузула се сасвим сигурно одно- 
си на иконостас тада нове цркве Св. Стефана (данас Саборне), који je само 
неколико година раније (после 1815) сликао Арсеније Теодоровић. 3 9  Крајем 
XIX века иконостас митровачке цркве je потпуно пресликан, 4 0  тако да се 
упоређења не могу вршити. Преузимајући сликарске радове на иконостасу 
шимановачке цркве, Константин Лекић je био обавезан да поштује упутства 
Стефана Гавриловића приликом њихове реализације. Анализирањем ико
ностаса шимановачке цркве примећују се велике сличности са старијим де
лима Стефана Гавриловића -  иконостасом цркве Св. Кузмана и Дамјана у 
Кузмину, који je остао поштеђен нестручних рестаурација и недавно очи- 
шћеним иконостасом цркве Св. Богородице у Сремској Каменици. Стојеће 
фигуре Христа и Богородице на нрестоним иконама шимановачке цркве у 
великој мери подсећају на фигуре Христа и Богородице на истоименим ико
нама у поменутим црквама. Концепција на икони Богородице из цркве у 
Шимановцима разликује се у томе што Богородица, стојећи на облацима из 
којих се лево и десно појављују анђелчићи, сем крина држи дете Христа, 
што није случај са иконама из Кузмина и Сремске Каменице. На обе иконе 
Богородица je приказана са крином и без детета испред пејзажа, односно 
облака и без стафажних фигура анђелчића. Физиономија Богородице у 
Шимановцима има оштрије црте и угластије облике, као и Богородица из 
Сремске Каменице. Одећа je, међутим, на сличан начин третирана са готово 
идентично аранжираним наборима и падом тканине. Христос на престоној 
икони у Шимановцима има кошчатију физиономију наглашених јагодица, 
обучен у невешто набрану одећу тако да открива анатомске недостатке, док 
je Гавриловићева фигура увијена у раскошно драпирану тканину с обиљем 
вертикалних и хоризонталних набора. Утицаји Стефана Гавриловића видљи- 
ви су и у композицијама празника, поставци фигура, покретима и гестовима, 
као и рокајно светлој палет и сазданој од најфинијих и најнежнијих светло- 
плавих и ружичастих боја, слично иконостасу цркве у Кузмину. Константин 
Лекић на иконостасу цркве у Шимановцима понавља композициона решена 
празника са иконостаса цркве из Сремске Каменице, или до детаља као у 
сцени Преображена, или са неким изменама -  додаванем или сманиванем 
броја фигура као у сценама Вазнесена, Васкрсена и Силаска Св. духа на 
апостоле. Фигуре у композицијама су издужене, покаткад предимензиони- 
ране, мало погнуте са реалистички третираним мушким ликовима, о штрих 
црта и угластих форми. Насупрот овим помало искарикираним мушким фи- 
зиономијама, женски ликави су нежни, округластих и овалних облика, меко

39 Л. Шелмић и О. Микић Дело Арсенија ТеодоровиНа (1767-1826), Нови Сад 1978, 22.
40 М  Лесек, Уметничка делатност у XVIII и X IX  веку, 164.
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моделисани у најфинијим валерским дифсренцијацијама ружичастих и зеле- 
них тонова (Сусрет Богородице и Јелисавете). Beh je раније запажено да je 
Константину Лекићу служила као узор Библија аугзбуршког гравера Фили
па Андреаса Килијана коју су сачињавале репродукције дела ренесансног и 
барокног сликарства. 4 1  Композиције Сусрет Богородице pi Јелисавете, Миро
носице на гробу Христову, сцене изнад певница, илустрација из Друге књи- 
ге о царевима и Давид са харфом скоро je до детаља поновио из поменутог 
приручника. Позајмине из Килијанове Библије нису случајне с обзиром на 
то да je исти приручник поседовао сам Стефан Гавриловић, који je Лекићу 
уступио сликање иконостаса и под чијим je надзором он извео радове.

После паузе од три године (1825), Лскић je насликао икону са предста- 
вом Сабора светих арханђела, која се чува у Галерији Матице српске. 4 2  Годи
не 1826. сликао je славску икону св. Николе за породицу Василић из Сремске 
Митровице (данас у Музеју српске православие цркве у Београду) на којој je 
приказана стојсћа фигура светитеља, старачког лика у епископском орнату 
са круном на глави. 4 3  Y истој години je настала и икона Св. тројице -  Круни- 
сање Богородице за Саборну цркву у Сремским Карловцима. 4 4

Константин Лекић je, такође 1826. године, у сарадњи са сликарима Дими
трием Лазаревићем и Теодором Дрезмановићем, закључио уговор са црквеном 
општином у Огару за сликање иконостаса. Занимљиво je да je први потписник 
овога уговора био Димитрије Лазаревић, уметник који се више бавио позлатар- 
ским радовима него сликарским, а тек други Константин Лекић, тада всћ рено- 
мирани сликар познат по своме раду на иконостасу цркве у Шимановцима. Из 
самог уговора се вида да je Димитрије Лазарсвић био јсдва познат као сликар 
jep je с позлатаром Теодором Дрезмановићсм морао за извршеьье послова га- 
рантовати кућом и виноградом у Сремским Карловцима.4- Истина, и Димитрије 
Лазарсвић je у то време имао матьих сликарских радова, 4 6  али чини се да није

41Н. Симић, Нейознати приручник српских сликара у XVIII и X IX  веку, Политика од 21. 
марта 1961. године.

42 М. Коларић, Класицизам код Срба 7, Београд 1967, 104.
43 _  _

М. Лесек, Умешничка делатност у XVIII и X IX  веку, 168.
Љ. Вујаклија, Из инее) пиар а сремскокарловачке Саборне цркве, Грађа за проучавагье 

споменика кулгуре Војводине VI-VIII, Нови Сад 1976, 307; II. Васић, Умешничка топографија 
Панчева, 204.

45 М. Коларић, Класицизам код Срба 3, 182-183.
46 Године 1810. Лазаревић je са Теодором Дрезмаповићем сликао певнице и владичански 

сто за цркву у Крчедину, а 1824. године са Теодором Дрезмановићем декорисао je унутрашњост 
цркве Св, Теодора Тирона у Иригу (М. Лесек, Делови иконостаса из цркве у Охару, Гласник, 
службени лист СПЦ бр. 1, Ьеоград 1974, 158-159). Недавно су објављене Престоне иконе Христа 
и Богородице са Христом, рад Димитрија Лазаревића из 1826. годане (Л. Шелмић, Сликар Ди- 
митрије ЛазаревиН у светлу новых откриНа, Свеске Друштва историчара уметности Србије 18, 
Београд 1987, 89-92.
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v/кивао иски већи углед. Лазаревић je готово редовно учсствовао као позла- 
тар када су били у питању обимнији послови. 4 7

Прва два потписника, Димитрије Лазаревић и Константин Лекић веро
ватно су равноправно учествовали у осликавању иконостаса цркве у Огару. 
Нажалост, иконостас цркве у Огару je највећим делом страдао у Другом 
светском рату. Данае су од њега сачуване четири Престоне иконе, Христос, 
Богородица са Христом, Св. Никола и Св. Јован, царске двери са представом 
Благовести, мале двери са стојећим фигурама св. арханђела Михајла и св. 
арханђела Гаврила, два медальона изнад двери са Св. Димитријем и Тајном 
вечером, композиције празника (5 икона), као и икона Св. Јована Златоуста 
са владичанског стола. 4 8  Од сачуваних делова иконостаса раду Константина 
Лекића припадају престоне иконе Христа и Богородице са Христом и Тајна 
вечера. Лекићев je начин поставке и пластична обрада ломало скулптурално 
решених фигура, племенитији ликови, што се посебно примећује на Богоро- 
дици Kojg има изванредно лепу физиономију издуженог овала, правилних 
црта и нежног израза, као и аранжирање набора одеће, који откривају ана- 
томске недостатке.

Y власништву Градског музеја у Вуковару налазила се икона Богороди
це са Христом, коју je Лекић 1828. године сликао у Мединцима. 4 9  50

Портрет непознатог мушкарца, сликан 1829. године, из власништва поро- 
дице Царина у Панчеву, 3 0  приказује средовечну особу оштрих црта лица и 
озбильног израза са наглашеним карактерним особинама, што показује да je 
уметник добро простудирао свој модел. Претпоставльа се да je Лекић сликао и 
портрет Савете Милутиновић, који се такође налази y истој породишь5 1

Почетком 1830. године, као што je познато, Лекић се молбом обратно 
кнезу Милошу да га упосли на сликарским радовима у Конаку кнегиње Љу- 
бице. 5 2  Молба je стигла са закашњењем jep je кнез већ био ангажовао уметни- 
ка за декорисање Конака, али je обећао Лекићу да га неће заборавити. Не- 
што доцније ово обећање je одржао и купио je од Лекића три „контрафе” за 
своју збирку. 5 3  Од ових портрета данас нема никаквог трага, пошто je збирка 
за време Првог светског рата пропала у топчидерском конаку . 5 4  Исте, 1830.

47 М. Коларић, Класииизам код Срба 3, 147-149 и 236.
48с М. Лесек, Наведено дело, 160.
49 М. Коларић, Класицизам код Срба 7, 104.
50 П. Васић, Уметничка шопографија Панчева, 204 и 314, сл. 92,
51 Исто, 314, сл. 92 а.
' “ М. Коларић, Топчидерска црква, њени Градитељи, њени сликари, 337.
53 Исто, 337-338.
5 4  Л.. Симић-Константиновић, Нскадашњи музеј кнеза Милоша, Зборник Народног музсја 

IV, Бсоград 1964, 413-414.
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године Лекић je сликао икону Крунисање Богородице, која се чува y Гале
реи  Матице српске у Новом СадуЗ5

Између 1830. и 1831. године Константин Лекић, са својим тастом Ди
митрием Братоглићем, учествује у сликању иконостаса Контумацке цркве у 
Земуну, задужбини Теодора Апостоловића, оца познатог сликара Николе 
Апостоловића. Из њиховог уговора са црквеном општином сазнаје се да им 
je поверено сликање, позлата и марморирање иконостаса, као и израда рез- 
барије по цени од 1.400 форинти у бечкој валути. 55 5 6  С обзиром на то да се 
ниједан од ове двојице уметника није бавио дрворезбарством, они су били 
дужни да пронађу мајстора и да се старају о реализации резбарских 
послова.

Крајем XIX и почетком XX века иконостас je обнављан и тада су начи- 
њене мале двери (северне и јужне), али су постављене иконе Св. архиђакона 
Стефана и Св. арханђела Михајла са старих двери. Данае je тешко на ико
ностасу К опту майке цркве раздвојити руке Константина Лекића од руку 
његовог ортака и првог потписника уговора Днмитрија Братоглића. Сликар- 
ски радови су рукописно и колорнстички до те мере усклађени да изгледају 
као дело једног уметника. Недостатак радова оба уметника, Димитрија Бра- 
тоглића и Константина Лекића, који би могли послужити за компарацију, 
још више отежава утврђивање ауторства на иконостасу Конту мацке цркве у 
Земуну. Братоглић je започео своју сликарску каријеру крајем осамдесетих 
година XVIII века, тачније 1788. године сликањем иконе Св. Јована Златоус
та на епископском трону у цркви села Угриноваца. 5 7  После великог времен- 
ског размака од 42 године, насликао je иконостас за цркву Св. Петра и св. 
Павла, тзв. Дону цркву у Сремским КарловцимаД5 а у периоду између нас- 
танка ова два дела бавио се трговином и одржавао везе са устаницима, које 
je снабдевао муницијом и оружјем . 5 9  Што се тиче дела Константина Лекића, 
као што je позанто, она су сведена на два обимнија сликарска ансамбла -  на 
иконостасе цркава у Шимановцима и Брестачу, на три преостале иконе од 
иконостаса цркве у Огару . 6 0  Но, без обзира на стилску и рукописну уједна- 
ченост, пој едини делови иконостаса ближи су једном или другом уметнику.

55 М. Коларић, Класицизам код Срба 7, 104.
56 С. Весовић, Димитрије БратоГлић -  један заборављени сликар Kapahopbeeoï доба, 182- 

183.
П. Васић, Непознашо дело Димширија Братоглића, Зборник Музеја првог српског ус- 

танка П, Београд 1960, 150-151 (прештампано у књизи Доба барока, Београд 1971, 62-64).
58с С. Весовић, Наведено дело, 180; М. Коларић, Класицизам код Срба /, 101; М. Лесек, 

Иконостаси цркве св. Петра и ce. Павла у Сремским Карловцима (каталог изложбе), Нови 
Сад 1991, 37-40.

59 С. Весовић, Наведено дело, 180.
60 М. Лесек, Делови иконостаса из цркве св. Николе у Oîapy, 160.
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Y Контумацкој цркви на престоној икони лик Богородице, поставка фигуре, 
распоред маса, покрети и гестови, начин аранжирања набора одеће слични 
су као и на истоименој икони на иконостасу Доьье цркве у Сремским Кар- 
ловцима. Тајна вечера из Контумацке цркве композиционо се везује за исту 
икону из Доьье цркве с том разликом што су на првој инвентивније распоре- 
ђени апостоли те сцена не делује монотоно као на икони карловачке цркве. 
Физиономија Христа оштрих црта и угластих форми на престоној икони из 
Контумацке цркве ближа je физиономији Христа Престоне иконе у шимано- 
вачкој цркви. Сцене у соклу je највероватније радио Лекић, што би се могло 
заюъучити на основу издужених и предимензионираних фигура светитеља 
које подсећају на фигуре са иконостаса шимановачке цркве. Сличне изду- 
жене фигуре срећу се и у сценама на парапетима иконостаса Доьье цркве у 
Сремским Карловцима. Из последњег уговора Константина Лекића закљу- 
ченог 1836. године са црквеном општином у Старим Бановцима за сликьье 
иконостаса сазнајемо да му je поставлен услов да добро изведе радове и да 
буду пријатни за око као и они које je недавно испоручио у Карловце и у 
Контумацку капелу у Земуну . 6 1  Сасвим сигурно да се Лекић није само ста- 
рао о превозу икона и монтирању на иконостасе него je имао већег или ма- 
њег учешћа и у њиховој изради. Као што се да заюъучити по иконама из 
сокла иконостаса Доње цркве, Лекић je помагао Братоглићу у завршавању 
сликарских радова. Међутим, у Контумацкој цркви највећи део иконостаса 
je израдио сам Лекић. Димитрије Братоглић je, због својих поодмаклих го
дина, а вероватно и због болести био принућен да препусти већи део радова 
своме зету Константину Лекићу.

Y истој години (1831) Лекић je начинио цртеж за књигу Светолик и 
Лепосава од Василија Јовановића, који je изрезао пештански гравер Самуел 
Ленхард. 6 2  Најзад, 1834. године, кнез Милош je Лекићу поверио сликање 
иконостаса Топчидерске цркве. 6 3  Y стручној литератури ce претпоставља да 
je Лекић ове послове добио као зет Димитрија Братоглића, који je снабдевао 
устанике оружјем и био близак Карађорђу, a такође и кнезу Милошу. 6 4  На 
самом почетку рада, Лекић je подношењем рачуна са високом свотом y

М. Коларић, Класицизам код Срба 3, 248.
62 В. Васић, Илустрација српске књте у почетку X IX  века, Библиотекар IV, Београд 1958, 

288; 3. Јанц, Наслоена страна књиге, Београд 1965, 77; П. Васић, Уметничка топоГрафија Пан- 
чева, 204.

° М. Коларић, Топчидерска црква, њени градитељи, њени сликари, 338-339; М. Јовановић, 
Сликари Топчидерске и Вазнесењске цркве у Београду, Зборник радова Ослобоћење Градов а у 
Србији од Турака 1862-1867, Београд 1970, 677-678; Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју 
града БеоГрада, Саопштења 13, Београд 1973,11-12, сл. 4 и 5; Исти, Уметност обновљене Срби- 
је 1791-1848, 266, 304.

64 М. Коларић, Наведено дело, 338.
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износу од 286 форинти у сребру изазвао револт кнеза Милоша те je овај 
убрзо прекинуо њихов уговор и за наставак радова потражио другог умет- 
ника. 6 5  Лекић je у Топчидерској цркви позлатио трон и певнице, а за иконос
тас je насликао само две Престоне иконе Христа и Богородице са Христом, 
које се данас налазе на иконостасу црквс у Баричу. 6 6  Ове иконе по своме 
квалитету заостају за Лекићевим делима из сремских цркава. Надајући се да 
ће одобровољити кнеза Милоша, Лекић му je након раскида уговора послао 
писмо у којем je поред осталог изнео своје тешко здравствено и материјално 
стање. 6 7  После неуспелог покушаја да скрене пажну кнезу на своје тешке 
прилике, Лекић се вратио у Срем и заједно са Димитријем Лазаревићем je 
прихватио сликање иконостаса и декорисање унутрашњости цркве у 
Брестачу. Из уговора се види да су уметници добили да израде иконостас, 
певнице и епископски престо и то, како je наглашено, „фином фарбом и 
најбољим искуством у отменом и красном вкусу измалати и златом чистим 
и финим позлатити. ” 6 8  Y погодбу je ушло још и осликавање зидова са 14 
икона, од којих je предвиђено 3 у олтару, 5 на првом своду и 6  на осталим 
сводовима. За наведени посао договорено je да се мајсторима исплати 3.000 
фл. у готовом новцу, затим 1 0  хвати дрва, од сваке куће по пар пилића и 1 0  

кокошијих jaja. Одређен je превоз од дванаест пут а за доласке и одласке 
мајстора и пренос материјала. На крају je црквена општина поставила услов 
уметницима да послове изводе само за време лета а никако зими. 6 9

Радови Константина Лекића у брестачкој цркви су приликом доцнијих 
обнављања делимично изгубили свој првобитни изглед. Најтеже су страдале 
зидне слике које су у последним пееудорестаураторским захватима потпуно 
пресликане. На самом иконостасу највише су премазане престоне иконе, та
ко да нови слојеви готово потпуно прекривају рад Константина Лекића. 
Престоне иконе су још и доста оштећене ус лед нестручног чишћења и пра- 
ња. Y последњој зони иконостаса, свакако због висине, остале су поштеђене 
иконе нестручних обнављања, али су под слојевима чађи и прљавштине.

Стилска анализа иконостаса брестачке цркве показује да je Константин 
Лекић сликање појединих његових делова уступио своме ортаку Димитрију 
Лазаревићу, који je био заду жен за позлатарске радове. Лазаревићу се могу 
приписали сцене у соклу и изнад двери. Y овим композицијама цртеж je сла
бли, моделовање несигурније, покрети мирнији, а колорит тамнији и хлад
ней  него на осталим деловима иконостаса. 7 0  *

65 Исто, 338-339.
66 Б. Вујовић, Црквены споменииы на подручју града БеоГрада, 11-12.
67 М. Коларић, Наведено дело, 338-339.
68 М. Коларић, Класицизам код Срба 3, 236.
6 9  тдИсто.
70 _

М. Лесек, Делови иконостаса иркве у Охару, 159.
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Y сликарству брестачког иконостаса примећује се да се Константин Ле- 
кић ослободио ретардираних барокних и рокајних елемената наслеђених од 
Стефана Гавриловића, који су јасно изражени на иконостасу шимановачке 
цркве. Он je на брестачком иконостасу створио свој сопствени стил који се 
већ може наслутити на његовом заједничком делу са Димитријем Братогли- 
ћем, иконостасу Контумацке цркве у Земуну. Иконостас Контумацке цркве 
Лекић je или највећим делом сам израдио или je дао последнее ретуше ради 
стилског и колористичког усклађивања. Y поређењу са шимановачким ико
ностасом, виде се велике разлике у сценама празника у којима je изменио 
композициона решења размештањем фигура у простору, тј. њиховим поме
ранцем из првог плана у други или премештањем са леве стране на десну 
(Рођење Христово). Фигуре Богородице и апостола у композицији Вазнесе- 
ња Лекић je поставио у истом реду не раздвајајући их у две трупе. Y сцени 
Силаска Св. духа на апостоле смањио je број фигура, а архитектуру из поза- 
дине заменио je небом са то иски издиференцираним облацима. Фигуре нису 
више крхке и мало погнуте као на иконостасу шимановачке цркве, оне су 
овде сигурно постављене у простор, наглашеног волумена у богато драпи- 
раним тешким тканинама које повећавају њихову запремину. Ликови су до 
те мере реалистички третирани и индивидуализовани да делују портретски 
са наглашеним карактерним особинама. Светлу и рокајну палету заменио je 
топлосмеђом у коју се изванредно утапају црвене, плаве и зелене боје ства- 
рајући најфинија тонска решења.

Последњи Лекићев рад ће свакако бити из 1836. године декорисање 
цркве у Денти (Румунија) за који се данас зна само из архивске грађе , 7 1  по~ 
што je унутрашњост цркве доцније премазана. 7 2  Лекић je ове радове изводио 
са позлатаром Алексијем Теодоровићем. Нажалост, њихов уговор са цркве- 
ном општином није откривен, али по великој своти новца у износу од 8 . 0 0 0  

форинти одобреној за исплату мајсторима, 7 3  можемо закључити да су то би
ли обимнији радови.

Последњих година свога живота Лекић ja морао бити доста болестан, 
јер већ 1834. године, када долази у сукоб с кнезом Милошем, он у писму 
износи своје тешко здравствено, а и материјално стање наглашавајући при
том да треба својој „сиродној” деци да набави „зимно препитаније” . 7 4  Изгле-

Архив Војводине, Темишварска епархија, Protocollwn Consistoriale, Anni 1836, инв. бр. 190, 
6. На овај документ ми je скренула пажњу колегиница мр Лепосава Шелмић на чему joj се и 
овом приликом најлепше захвал>ујем.

79
“ За ове податке најсрдачније се захвал>ујем вишем кустосу Вукици Поповић из Зрењани- 

на.
73 Acta Темишварске епархије.
74 _

М. Коларић, Топчидерска ирква, њени градишељи, њени сликари, 338-339.
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да да Лекић после осликавања унутрашњости цркве у Денти због болести 
није био више способан за рад. Лекић je вероватно умро на самом почетку 
1838. године, jep су старатељи његове малолетне деце преко Конзулата у 
Београду јула месеца исте године молили кнеза Милоша да исплати заоста- 
ле дугове за његове позлатарске радове у Топчидерској цркви. 7 5  Сликарске 
радове на иконостасу цркве у Старим Бановцима за које je Лекић закључио 
уговор са црквеном општином у септембру 1836. године, 7 6  свакако није ни 
започео и, као што показује запис на полеђини Taj не вечере, иконостас je 
сликао Живко Петровић 1840. године. 7 7

Из изложеног се види да Лекићево стваралаштво припада трећој и че- 
твртој деценији XIX века. Претпостављало се да je рођен у Београду и да je 
као дете са својим оцем прешао у Земун. Из ауторског записа који je оста- 
вио на полеђини портрета непознатог мушкарца, сликаног 1829. године, са- 
знаје се да je рођен у Белопољу у Херцеговини 1780, године.

Лекић je као дете са својим родитељима дошао из Херцеговине у Срби- 
ју и то највероватније после Свиштовског мира, jep су биле повољније при
лике за живот. Y последњој деценији XVIII века у Србији je имао значајну 
улогу у уметничком животу Хаџи Рувим Нешковић и вероватно je Лекић 
прва знања из сликарства примио од овог уметника. После слома устанка 
1813. године, Лекић je са својим оцем пребегао у Аустрију. Hajnpe je био 
настањен у Панчеву, a доцније се преселио у Земун, где je и умро.

Y Сремским Карловцима Лекић je наставио да учи еликарство у ради- 
оници код Стефана Гавриловића, чији je верни сарадник остао до краја ње- 
говог живота. Извесно време je сарађивао са својим тастом Димитријем Бра- 
тоглићем. Сем школовања у радионици код Стефана Гавриловића, верова
тно je допуњавао своје ликовно образовање у Бечу, као и многи српски сли- 
кари тога времена. Из архивске грађе сазнаје се да се, осим живописа, бавио 
сликањем историјских композиција и портрета. Данае нису познате Лекиће- 
ве историјске композиције, а од од портретног сликарства сачуван je само 
портрет непознатог мушкарца из 1829. године у породици Царина у Панче
ву. Од већих Лекићевих радова данас су познати иконостаси цркава у Шима- 
новцима и Брестачу, три преостале иконе са иконостаса цркве у Огару, сли
каног у сарадњи са Димитријем Лазаревићем и иконостас Контумацке цркве 
у Земуну сликан у заједници са Димитријем Братоглићем, као и неколико 
појединачних икона.

75 М. Коларић, Класицизам код Срба 3, 261-262.
76 Исто, 247-249.
77 _

М. Лесек, Делови иконостаса цркве у Огару, 160; О. Микић, Сликар Ж ивко Петровић 
(1806-1868), Зборник Матице српске за ликовне уметности 23, Нови Сад 1987, 77-78, сл. 3.
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Y старијим делима Константина Лекића јасно су изражени барокни и 
рокајни елементи и утицај његовог учитеља Стефана Гавриловића (иконос
тас цркве у Шимановцима), као и светла и нежна палета сачињена од светло- 
плавих и ружичастих боја. Међутим, на иконостасу цркве у Брестачу Лекић 
je створио свој сопствени стил који се већ може нас луг иг и на иконостасу 
Контумацке цркве у Земуну. Фигуре наглашеног волумена постављене су 
сигурно у простор, а богато драпирана тканина одеће повећава њихову за- 
премину. Ликови су реалистички третирани и индивидуализовани да делују 
портретски са наглашеним карактерним особинама, Светло рокајну палету 
заменио je топло смећом у којој се складно утапају црвене, плаве и зелене 
боје чинећи најфинија тонска решења. Y начину осветљавања се приближа- 
ва назаренима, што указује на то да je пратио најновија збивања у европској 
уметности прве половине XïX века.

Mirjana Lesek

CONSTANTIN LEKIĆ 
(1780-1838)

Résumé

La période de création artistique de Constantin Lekié s’étend sur les troisième et quatrième dé
cennies du XIXe siècle. On supposait qu’il était né à Belgrade, et qu’encore enfant il était allé vivre avec 
son père Leka Milenkovié, à Zemun. Une note de l’auteur portée sur le dernier portrait d’un inconnu, peint 
en 1829 (aujourd’hui propriété de la famille Carina à Panèevo), nous indique qu’il est né en 1780, à Belo- 
polje, en Herzégovine.

Lekié est venu d’Herzégovine en Serbie avec sa famille pendant son enfance, et cela très certaine
ment après la paix de Svištov (1791). Les Turcs ayant reconnu une certaine forme d’autonomie à la Serbie 
à partir de 1793-94 et de 1796, les conditions de développement culturel et artistique s’ en trouvèrent 
améliorées. Pendant la dernière décennie du XVIIIe siècle, Hadji Ruvim Nešković jouait un rôle très im
portant dans la vie artistique en Serbie, et Lekic a sans doute acquis ses premières connaissances en 
peinture auprès de cet artiste. Après l’échec de la révolte en 1813, Lekié a fui de Serbie avec son père, 
pour se réfugier en Autriche. Il a d’abord résidé à Panèevo puis à Zemun où il est resté jusqu’à la fin de 
sa vie.

A Sremski Karlovci, Lekic a poursuivi ses études en peinture dans l’atelier du célèbre peintre 
Stéphane Gavrilovié dont il est resté le fidèle collaborateur jusqu’à la mort de celui-ci. Il a collaboré un 
certain temps avec son beau-père Dimitrie Bratoglié, artiste célèbre lors du premier soulèvement serbe. A 
côté de sa formation dans l’atelier de Stéphane Gavrilovié, il a sans doute complété son éducation artistique 
à Vienne, comme beaucoup de peintres serbes de cette époque. Le matériel d’archives révèle qu’il peignait 
aussi des compositions historiques et des portraits. Aujourd’hui, on ne connaît pas les compositions 
historiques de Lekié, et de ses portraits on n’a conservé que le portrait d’un homme inconnu datant de 
1826 et qui fait partie d’une collection privée. Parmi les oeuvres importantes de Lekié, on connait

V

aujourd’hui les iconostases d’églises du Srem, à Simanovci et à Brestaè, trois icônes conservées provenant 
de l’iconostase de l’église d’Ogar (l’église et une partie de l’iconostase ayant été détruites pendant la
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seconde guerre mondiale) qui avait été réalisée en collaboration avec Dimitrie Bratoglié, ainsi que quelques 
icônes isolées.

Dans les oeuvres les plus anciennes de Constantin Lekié, on trouve très accentués certains éléments 
baroques de rocailles et l’influence de son maître Stéphane Gavrilovié (iconostase de l’église de Šimanovci), 
ainsi que sa palette de teintes claires et tendres, allant du bleu clair au rose. Cependant pour l’iconostase 
de Brestač, Lekié a crée son propre style que l’on perçoit déjà dans l’iconostase de l’église de la Contumace 
à Zemun.

Les personnages d’une volume accentué sont installés de manière très sûre dans l’espace, et des 
étoffes richement drapées augmentent encore ce volume. Les visages sont traités de manière réaliste et 
individualisés pour donner l’impression de portraits aux traits de caractère soulignés. La palette claire de 
rocailles a été remplacée par une brune, chaude dans laquelle se fondent harmonieusement ie rouge, le vert 
et le bleu, donnant des ensembles de tons des plus subtils. Dans sa façon, on voit poindre un 
rapprochement avec les adventistes ce qui montre bien qu’il suivait les courants les plus nouveaux dans l’art 
européen de la première moitié du XIXe siècle.
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МИЛЕНА BP БАШКИ

ЈТитографије Павла Чортановића

П ојава  графичких листова са мотивима из националне историје, 
махом обрађивана у оквиру синтетичких прегледа српске уметности датог 
периода, или посматрана из угла самог ствараоца и његових мотива, пружа 
кроз своје значајне тираже и формулисање тема које до данас окупирају 
ликовне уметнике, довољно материјала и за истраживање са друге стране, у 
контексту нараслих потреба широке публике, феномена манифестованог по 
први пут на домаћем тлу управо током трајања српског романтизма, између 
четврте и осме деценије XIX века.

Идеално полазиште за овако померени угао посматрања не може се 
тражити у репрезентативним достигнућима српског романтизма, већ у дели
ма пратилаца епохе, попут Павла Чортановића. Његово укупно стварала- 
штво периферне уметничке вредности, на полу графичке делатности попри- 
мило je нови квалргтет, поставши жижни документ демократизације уметно
сти, илустрација и манифест створеног конзументског укуса.

Прву вест о Павлу Чортановићу (1830-1903) у изворима налазимо 1845, 
када у пратььи оца, неуког али предузимљивог Петра (1799-1868), напушта 
Нови Сад и стаже по прврт пут у Беч . 1 Y Протоколима бечке академије убе- 
лежен je те, 1845. године, а потом у зимским семестрима 1851/2. и 1852/3.2 
Његово даље кретање и послове могуће je пратргти релативно лако комби- 
новањем објављених података. 3

Уп. Југословенски дневник, 1934, бр. 131, Jedem сриски сликар, НовосаЬанин на сшуди- 
јама у Бену, Год. 1845, прештампано из Сербских народних новина од 28. X 1845.

2 _
Уп. К. Амброзић, В. Ристић, Прилох биоГрафијама сриских умегиника XVIII и X IX  века

из архива академије ликовних умешности у Бену, Зборник радова Народног музеја, књ. П, Бе-
оград 1958/59, 423.

з
Реконструкција на основу података објављених у штампи, радова на полу црквеног сли- 

карства евидентираних у Пописима (Popis slikarskih i vajarskih delà и društvenoj i privatnoj svojini na 
području Srema, Нови Сад 1977: Popis...Ill, Popis...V, (Банат) Нови Сад, 1981, Popis...VI (Бачка), Но
ви Сад 1981, биографије коју je објавио Васа Стајић (Новосадске биоГрафије, Нови Сад 1940, 
св. V, 254-257), периода Чортановићевог живота у Србији детаљно обрађеног у чланку P. Тре- 
бјешанина Павле ЧортановиН академски живописец и учитељ вештина у неГотинској Гим-

129



МИЛЕНА ВРБАШКИ
*

Поред бављења на академији, Павле Чортановић je знања за одабрани 
позив стицао и уз свог оца. О томе нам сведочи податак да je од августа 
1852. боравио у манастиру Врдник где je Петар Чортановић ангажован да 
позлати нови иконостас кога управо тада слика Димитрије Аврамовић (1815- 
1855), један од најобразованијих уметника тога доба. * 4  * Да je боравак у Врдни- 
ку, средишту косовског мита од 1718, када су у њега какой Сеобе смештене 
мошти кнеза Лазара, пресудно утицао на Павла, сведочи тематика дела нас- 
талих у то време, као и стално враћање косовском репертоару у будућностиг 
Утицај на Павла Чортановића извршио je, свакако, и сусрет са самим Авра- 
мовићем, који још 1848, у предговору своје књиге Света Гора са стране 
вере, художества и повеснице, тврди да би и... „Рафаило и Мијаило Ашдело 
и Корецо и Тицијан и Рубенс и сви после њи највећи повеснички живопис- 
ци радо били Срби”... само да су знали за славне догађаје из српске историје.

Распрострањеност сличних мишљења, типичних за дух епохе, манифес- 
тована je у свим областима стваралаштва романтичарског доба у којима се 
српска средњовековна историја, трагична и догађајима и ликовима, појављу- 
је као идеална подлога, управо због своје недовољне расветљености и слабог 
познавања историјских чињеница. Идеја националне величине очувана je до 
времена романтизма под окриљем цркве. V уметности која je претходила. 
она je у популарном виду негована искључиво кроз усмену традицију народ- 
не песме. Нове путеве за продор до публике створило je ширење писмености 
и техничка достигнућа доба.

назији 1883-1897. год. Развитак, Зајечар 1974, бр. 3, 90-96, у: М. Врбашки, Павле Чоргаановић 
(1830-1903). Пионир популарне уметности, Нови Сад 1990, каталог изложбе ГМС.

4
О боравку Павла Чортановића у Врднику уп. Павел Чортановић академически живо- 

писац, Србски дневник од 10. X 1853, бр. 80. Уговоре Д. АврамовиНа и Петра ЧортаыовиНа са 
управом манастира Врдника објавила Л. Шелмић у: Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине, Нови Сад 1978, св. VITI-ÎX, 257-270.

За време бављења у Врднику Павле Чортановић je поред осталог насликао и композиииЧ' 
Тело Стефана Високог доносе Бурђу БранковиНу. (У манастиру се чувао мач деспота Стефана. 
Лазаревог сина. Наведена слика се налазила у приватном власништву у Сремским Карловцима. 
уп. П. Васић, Уметничка топографија Сремских Карловаца, Нови Сад 1978, 151 и репродук- 
ција бр. 94). Тада je, по свему судећи, настао и припремни цртеж за литографију Манастир 
Раваница задужбина кнеза Лазара, издату тек 1862. (Уместо Раванице на литографији je при
казан врднички живот, мајсторски рад Николе Недељковића из 1707. године, искован у облику 
Лазареве задужбине.) У трпезарији манастира налазила се композиција Косовски бој уз коју je 
Петар Чортановић досликао Лазареве потомке и која je, с обзиром на то да je радња била раз
орена у више целина праћених текстом, несумњиво послужила Павлу као инспирација за бу- 
дућа дела. О овој композицији, уништеној у П светском рагу, уп. М. Коларић, Бој на Косову 
Амвросија Јанковића, Зборник радова Народног музеја, књ. Ш, Београд 1960/61, 233-237. О пше
ном изгледу сведоче верзије у црквама у Шаренграду и Товаришеву, те гравира Косовска бит
ка на Видов дан 1389. објављена у Сербском народном листу 1837. Наведено према: Д. Меда- 
ковић, Косовски бој у ликовним уметностима, Београд 1990, 17-18.
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Хватањем залета упоредо са распространим писмености, нова култур- 
на клима попримила je масовни карактер. Она се исполнила у хиперпродук- 
цији родољубиве поезије, представама тек основаног позоришта, популар- 
ним беседама на којима се уз музички програм одушевљено говори о славној 
прошлости. Сви родови уметности теже подизању температуре публике. 
Број листова и часописа који објављују књижевна дела у наставцима са 
врхунцем заплета хотимично смештеним на крај да би тензија ишчекивања 
расплела достигла врхунац, непрекидно ce умножава. 6

Путоказ удовољавања конзументском укусу на пољу ликовне уметнос
ти дале су замисли Анастаса Јовановића (1817-1899), првог српског литогра
фа. Идеја издавања серија литографија и репертоар тема које je Јовановић 
формулисао већ 1847. г. у позиву на претплату на „Споменике српске”: Ве
чера кнеза Лазара, Милош йод Мурашовым шатором, Побуна на дахије, 
Патријарх Чарнојевић са српским народом прелази у Аустрију, оставши не- 
довољно исцрпен од њиховог инвентора, завештан je родољубивим поколе- 
њима. 7  Упражњен простор на пољу издавања популарних литографија са на- 
ционално-историјском тематиком и, следствено, на домаћем тржишту, у 
Кнежевини и Српској Војводини, појављује ce крајем шесте деценије про- 
шлог века када након одлука Светоандрејске скупштине Анастас Јовановић 
напушта везано издавање литографија и са Обреновићима одлази из Беча . 8

Мада je први припремни цртеж за литографију био спремио још за бав- 
љења у Врднику 1852, прву литографију Свети Сава Павле Чортановић 
издао je тек крајем 1859. године у Бечу. Излазак и продају ове графике огла- 
сио je у неколико махова у тадашњој штампи. 9  Већ у најранијем огласу от- 
крио je јасно и своје побуде. Просветитељи су, каже... „Наисјајније звезде на 
Небу србске прошлости, време њиовог живота сачиььава наилепшу епоху у

6 Први фељтон у српској журналистики, Јулинчева српска историја која je сва писана у 
патриотском духу, штампан je још у 18. веку (1791) у Сербскија новини браће Маркидес у Бечу, 
уп. В. Б. Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791-1914, Нови Сад 1980, 17. Клица 
онога што he пред 1848. у српском народу завладати под именом панславизма развијана je дале 
у Новинама сербским Д. Давидовића (излазиле 1813-1822), нав. дело, 29. Даље пропагирање на- 
родне просвете, развијања културе, народног језика и књижевности вршио je Т. Павловић у 
Сербском народном листу (излазио 1835-1848), нав. дело, 39. Потом следе листови које су по- 
кретали браћа Медаковић: Напредак (1848-9), Србски дневник са клижевним додатком Седми- 
цом (1852-1864), Застава (1866-1884), и многи други мањи и краткотрајнији, али махом сви у 
функцији распростирала истих патриотских идеја о чему су драгоцене информације дате у нав. 
делу.

7 _
Уп. ЈБ. Никић, Сиоменици сриски Анастаса Јовановића, Београд 1958, каталог изложбе 

у Галерији београдског графичког колектива, П. Васи h, Живот и дело Анастаса Јовановића, 
Београд 1962, Исти, Анастас ЈовановиН (1817-1899), Нови Сад 1964, каталог изложбе ГМС.

g
ЈБ. Никић, нав. дело, И.
Уп. Србски дневник 1859. (бројеви 59 и 83) и 1860. (бр. 13), сва три с насловом Обявление.

9
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нашој Истории. Ако света наша црква у њима свое заштитнике слави, то им 
/ј/е народ наш уз многе задужбине, јошт и у своим песмама вечити споменик 
подигао”. Публика je истовремено обавештена и о томе да je свети Сава са
мо први у низу ликова које Чортановић намерава да из да. Излазак и продаја 
ове литографије су означили и преокрет у Чортановићевој оријентацији, 
преокрет на основу кота он, мада се то по теми прве литографије не би ре- 
кло, може бита сматран следбеником и настављачем програмског издавања 
графика каквим се претходно бавио Анастас Јовановић. 1 0

Програм прокламован на литографијама које следе у пуној мери одсли- 
кава Климу у градовима у којима живе Срби изван Кнежевине, Климу која 
je нешто касније, 1866, резултирала стварањем Уједињене омладине српске. 
Чортановић се окреће косовском миту и издаје свој први циклус од четири 
литографије: Цар Лазар и његова породица je изашла на Малу Госпођу
1860, Југ Богдан и његови сыновы на Ваведеније 1860, Кнежева вечера на 
Цвети 1861. и Бој на Косову на Бурђевдан 1862. Претплатници који су по
ручили све четири поред попуста у цени добијали су на дар и литографију 
Манастыр Раваница задужбына цара Лазара , штампану такође 1862. Поред 
бројних огласа који су најављивали излазак, 1 1  синхронизовано с литографи- 
јама појавиле су се и књижице са историјским објашњењем приказаних ли
кова и догађаја. Текстове у пратећим књижицама сачинио je Константин 
(или како се у духу народњачких идеја прозвао Станоје) Бошковић (1839- 
1864), правник и историчар, стипендиста Текелијанума, припадник тек ста- 
салог европски образованог слоја српске младежи . 1 2  * Y Текелијануму од
1861. делује ђачка дружина из које je израсло омладинско књижевно дру- 
штво Преодница, један од покретача формирања Уједињене омладине срп-

На овакав закључак упућује Чортановићев исказ:... „цркве сам радио само зато да 
издржавам Литографиски рад”, у писму Јовану Бошковићу писаном у Неготину 15. II 1885, уп. 
Преписка Буре ЈакшиНа, приредио Милан П. Костић, Београд 1951, 427.

и
Сроски дневник 1860, ор. 18 (О'гласъ), 1861, бр. 45 (Обява у Додатку СД), Данина 1861. 

бр. 4, стр. 62, 1861. бр. 18, стр. 288, 1862. бр. 10, стр. 172 (у сва три броја у рубрици Гласник). 
Библиографију огласа са најавом изласка литографија Павла Чортановића љубазно ми je усту
пила Мирјана Пепина, кустос Музеја града Новог Сада, којој искрено захваљујем.

12
О Константину-Кости-Станоју Бошковићу уп.: Ж. Милисавац, Историја Матице срп

ске, Нови Сад 1968, књ. I, 804-806; као организатору беседе у Даниил, 1862. бр.27; вест о смрти 
у Даници 1864. бр. 28. К. С. Бошковић je рођени брат филолога Јована Бошковића који у пред- 
говору уз постхумно објављену књигу Слике из српске историје од Станоја Бошковића, Бео
град 1882, на стр. I објављује редослед издавања Чортановићевих литографија. V Библиотеци 
Матице српске сачуване су две засебне књижице С. Бошковића: Jyl и ЈуГовићи, Нови Сад 1860. 
(штампарија епископа Платона) и Бој на Косову, Нови Сад 1862, (штампарија Ипъата Фукса), 
а у Библиотеци Сечењи у Будимпешти једна: Цар Лазар и њехова породица, Нови Сад 1860. 
(штампарија епископа Платона), некомплетна (недостају јој корице). У свима je испред Бошко- 
вићевог текста увод Павла Чортановића. Датуми издавања литографија у сачуваним књижица- 
ма истоветни су онима које je накнадно објавио J. Бошковић.
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ске, којој je основни задатак да буди живот народни, надокнађује радњу 
цркве, школе и учених друштава” . 1 3  Остварењу истоветних просветитељских 
цщьева стреми и прва Чортановићева серија литографија базирана на косов
ском миту, саобразна литерарним панданима популарних књижевних дела у 
наставцима, или позоришним „живим сликама” у којима костимирани глум- 
ии ћутке и без покрста дочаравају публици сцене из српске средњовековне 
историје. 1 4  15

Истовремено са издаваньем свог првог циклуса са косовском тематиком, 
Чортановић je издао и три литографисана портрета: Јована Суботића, Вла
дике Платона Атанацковића и Луке ВукаловиНаД

Из 1862. je и литографија Сеоба Срба, издата код новосадског штампа- 
ра Игњата Фукса, која je на више места препознавана као дело Павла Чор- 
тановића. 1 6  Ово je „прва велика слика” штампана у Новом Саду, како стоји 
у Даници бр. 18, 1861. године. Уколико je аутор ове литографије Павле Чор- 
тановић, крајње je необично да се као такав не наводи у оновременој штам- 
пи која његову делатност прати с великим публицитетом. (Y истом броју 
Данице и у истој рубрици Гласник објављена je вест да je Павле Чортановић 
издао литографију Кнежева вечера уз коју поклања Раваницу.) Исто тако, 
просто je неспојиво са односом какав je Чортановић до тада, а и убудуће, 
испољавао према сопственом делу, мада ликовне карактеристике говоре у 
прилог његовом ауторству.

Y време изласка Сеобе Чортановић je афирмисан аутор, који се креће с 
лакоћом у вишим друштвеним круговима. Он тих година у круг својих лич- 
них пријатеља поред Станоја и Јована Бошковића убраја и Ьенерала Борђа 
Стратимировића, вођу српских побуњеника 1848, доцније дипломату и на- 
родног заступника на Благовештенском сабору. Бенералу Стратимировићу 
Чортановић поверава доставу писма и молбе које je 14. јануара 1861. упутио

я
Одлуке и рве омладинске скупштине у Новом Саду 1866, чл. П, РОМС, инв. бр. 1866;

наведено према: Зборник радова Уједињене омладине српске, Нови Сад 1968, 499.
н тт . .На позориште, поред костима, ynynyjy и композиииопа решења прве две литографије 

овог циклуса -  све се одвија на штиткој позорници иза раскриљеие завесе Щар Лазар), или 
широко отвореног лука (Jyî Богдан).

15 Најава изласка Суботићевог портрета у Даници 1861, бр. 4, стр. 62; Атанацковићевог на 
истом месту 1862. бр. 10, стр. 172; Вукаловићевог на истом месту 1862. бр. 13, стр. 220; све у
рубрици Гласник.

1 6 Уп. П. Васи h, Анастас ЈовановиН (1817-1899), нав. дело, 7; В. Ристић, Композиције о сео- 
би Срба у новијем српском сликарству, Зборник Народног музеја, књ. V, Београд 1967, 419; В. 
Краут, Историја српске Графике од X V  до X X  века, Горњи Милановац 1985, 162-163; Ж . Мар
ковичу Редак мотив сеобе, Дневник, Нови Сад, 5. X 1990. Податак да се у Библиотеци Сечењи 
у Будимпешти чува варијанта Сеобе као рад Павла Чортановића, како тврди Ж . Марковић, на- 
жалост, оповргнут je у преписци коју сам водила са Библиотеком.
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бискупу J. J. Штросмајеру у Баково, где моли потпору за своје „велико пре- 
дузеће”, односно за наставак рада на издавању графика. Y писму се обаве- 
зује да ће бискупу Штросмајеру посветили цело своје дело уколико се при
хвати улоге мецене. Најинтересантнији део молбе односи се на Чортанови- 
ћеве мотиве за издавањем „ликова особа из повеснице”. Он пише да жели да 
цео народ лакше дође до знања ко je био, шла су му дедови били, шла ли je 
имао. Он уопште није у заблуди да су јунаци које приказује само национал- 
не звезде српског народа, већ подразумева њихов свесловенски значај. 1 7

Помоћ за наставак рада није стигла од бискупа Штросмајера, али je при- 
стизала са другог краја, као шло се вида из већ помињаног писма које je Чор- 
тановић упутио 1885. Јовану Бошковићу из Неготина, где каже да je ...,,ca 
покојним Костом”... почео... „најжешће радити 1862-63. године”... и да их je 
у раду... „подупирао... покојни... Кнез Михаило”. Потпора добијена од кнеза 
заслужена je, вероватно, радом на реконструкции изгледа и кроја „старог 
српског одела” о коме je реч у наставку: „Y Пешти Текелином Пантеуму... 
преко свега рада, из радисмо српски журнал ношњу Душанке Лазарице, Гу- 
њац дуги, и кратки, и. т. д. и разасласмо кројачима, а за Србију слали смо г. 
М. Кујунџићу...” YnpaBo лада кнез Михаило je унео романтичну ноту у уни
форме новоорганизоване народне војске, како примећује П. Васић: „... наро- 
дни војници носе црне калпаке, душанке разных боја према сукну у сваком 
округу, налик на девет Југовића у литографијама Павла Чортановића” . 1 8

Последњу сарадњу Станоје Бошковић и Павле Чортановић имали су. 
по свему судећи, на припреми две графике најављиване у Даници бр. 29, 21. 
јула 1863. г . 1 9  Таблои са „старом” и „новом школом” српских писана никада

Обо je у сагласју са будућим правилима Уједињене омладине српске, која мала наци- 
онална, није била и националистички искључива организација, залажући се за еманципацију 
свих словенских народа. Чланови У ОС су могли бити и Хрвати. Да се Чортановић обратно 
правој особи сведочи и Јован Суботић у Автобиографии (Нови Сад, 1905, књ. Ш, 180), где 
каже да су бискупа Штросмајера сремски Срби „...већма волели и славили него католици”. Фо- 
токопије писама које je Чортановић упутио Штросмајеру и које се данас чувају у струйном 
архиву ГМС добила сам августа 1990. љубазношћу др Андрије Шулка из Дијецезанског архива
у Бакову, који je управо тада радио на сређивању Штросмајерове кореспонденције.

18
П. Васић, Уроьа Кнежевић, Опово 1975, 73.

19
Оглас je објављен у рубрици Гласник и у целости гласи: „Г. Павле Чортановић намерава 

издати слике србских списатела и то у два таблова; у првом he бити „стара школа” са овим 
списатељима србским: „Бурђем Бранковићем, Рајићем, Мушицким, Доситијем, Давидовићем, 
Видаковићем, Ј. С. Поповићем, Исајловићем, Аврамовићем, Тоном Павловићем, Вуком Марин- 
ковићем, Платоном Атанацковићем, Светићем-Хацијћем, Јанком Шафариком, Никанором Гру- 
јићем, Медаковићем, Димитријем Матићем, митрополитом Михаилом, Герасимом Петранови- 
ћем, Костом Николајевићем, Алекс. Стојачковићем, Васом Ивковићем, Милетићем и Милицом 
Стојадиновића. У другој слици биће „нова школа” и слике ових списатела: Вука С. Караџића, 
Даничића, Симе Милугиновића, Јована Суботића, Богобоја Атанацковића, Бранка, Јоксима 
Новића, Утјешеновића, Милоша Поповића, Натошевића, Јована Борђевића, Матије Бана, Јако-
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нису угледали светлост дана, у чему je свакако имала удела прерана смрт 
Станоја Бошковића следеће године. Чортановић je већ располагао са неко- 
лико припремљених ликова (претходно издао засебне литографије Ј. Субо- 
тића и П. Атанацковића), али му сигурно није било лако да нађе новог оду- 
шевљеног сарадника који би написао текстове у пропратним књижицама. Y 
то време je све чешће западао y финансијске тешкоће , 2 0  а свакако je био по- 
гођен губитком пријатеља и оданог сарадника. После „... смрти Којине... сам 
одма престао радити, и одпутујем за Америку Сјеверну за то јер сам сву наду 
изгубио на предузећи рад...” стоји у наставку цитираног писма Јовану Бош- 
ковићу. Y Америци je, изгледа, боравио током целе 1865. године. Остало je 
непознато чиме се бавио за време свог „бекства од стварности”, тако преко 
потребног у биографији романтичара. Y Неготину, дубоко у седмој деце- 
нији живота, желео je још једном у Америку ~ тада je сликао композицију 
Срйски йастир с намером да je изложи у Чикагу . 2 1  По повратку из Америке 
1866. године задржао се у Бакову где je за бискупа Штросмајера обновио 
„старинске портрете” и „историјске слике”, тек приспеле из Италије . 2 2

Издавању литографија вратио се тек 1871. када je пронашао новог са
радника. Као и до тада, о најновијим замислима излази вест, сада у Заставы. 
Партнера je пронашао у сликару сличних способности, Адаму Стефановићу 
(1832-1887) с којим борави у то време у Бечу и на чију бечку адресу се и 
примају поруџбине. Y огласу се набрајају готове и најављују нове литогра- 
фије. Изашле су „... четири најважније сцене из косовске битке (први напа- 
дај на Турке /1/, Милош, Милан и Иван полажу оружје /2/, Милош пробада 
Мурата /3/, и погублена цара Лазара /4/)... на омањем формату... За врло

ва Игњатовића, Петра П., А. Вукомановића, Панте Срећковића, С. Каћанскога, Јована Илијћа, 
Јована Јовановића и Б. Јакшића. Уза сваку слику додаће се и књижица, у којој he се казати y 
кратко за свакога писца његов књижевни рад. Цена за слике касније he се одредити”. Намера 
да уз овако састављен пантеон српских писаца дода и писану реч опет кореспондира са зами
слима А. Јовановића. Уз Пантеон славјански били су планирани животописи приказаних ли
чности; уп. Љ. Никић, нав. дело, 10.

20
Уп. В. Стајић, нав. дело, 225. Стајић наводи да je ради измирења неког дуговања 

Чортановић 1864. нудио да прода „пресу од трукераја”. Било би интересантно сазнати о каквој 
се преси радило с обзиром на то да je поседовање сопствене штампарије изискивало знатна 
средства. (Владика П. Атанацковић своју типографију прибавио 1859. г. за 15.750 форинти, нав. 
према: Новосадска химназща 1810-1985, настанак и развој, Нови Сад 1986, Н. Гавриловичу
Први део 1810-1868, 80-81.)

21 Р. Требјешанин, нав. дело, 96. У Чикагу je 1893. одржана Светска изложба. Србија није 
имала своје представнике. Интересантно je напоменути да je тада по пројекту Николе Тесле 
први пут изведена јавна електрична расвета.

22 Према сопственом сведочењу садржаном у писму које je Чортановић упутио бискупу 
Штросмајеру 26. децембра 1898. из Београда. И ово писмо се, као и претходно, чува у Дијеце- 
занском архиву у Бакову. У струйном архиву ГМС налазе се фотокопије.
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кратко време изићи ће дал>е: велики табло свију владалаца српских до најно- 
вијег доба, Цар Душан у свечаном орнату, бој на Косову, св. Сава, Петар 
Велики, цар руски итд. ” 2 3

Прве четири од наведених композиција: Цар Лазар са девет JyweuHa 
(Преи удар на Турке), Милош Обилић после заеере пред шатором цари Му
рата, Милош ОбилиН пробада цара Мурата на месту Мазтту и При из- 
дисању цара Мурата, цара Лазара главу секу литографисане су руком Вин- 
пенца Кацлера у штампарији Reiffenstein 38 Rösch у Бечу 1870-1871. и у адре- 
си носе потписе обојице „компоњитера”. Проблем настаје због литографија 
које као своје четири месеца касније, већ у априлу 1871. на истом месту, 2 4  25 

оглашава само Адам Стефановић: Табло свију српских владалаца од Нема- 
ње до данас, Бој на Косову -  момент кад je под царем Лазарем, коњ убијен, 
Вечера кнежева на Косову (нова композиција), Војвода Мирко у боју са Тур- 
цима. Табло и Бој на Косову су се већ појавили у заједничком, претходно 
објављеном огласу, те их у најмању руку треба сматрати заједничким радо- 
вима, попут литографија из другог косовског циклуса, мада je на овим гра
фиками штампаним код Хајнриха Герхарда у Бечу потписан само Адам Сте- 
фановић. Адам Стефановић je потписан и на обновљеним верзијама Jyïa 
Богдана и његових сынова и Кнежеве вечере, издатим такође код Герхарда, 
које нису никакве „нове композиције”, већ дословно копиране, мада дотера- 
није верзије оригиналних, десетак година старијих Чортановићевих реше- 
ња.2!> Заједничким делом Стефановића и Чортановића сматра се и литогра- 
фија Спаљивање моштију светог Саве, која у адреси има само потпис 
штампара Герхарда.

Досадашњи истраживачи ове материје нису ce бавили проблемом разре- 
шавања ауторства и појединачног удела сваког понаособ у наведеним лито- 
графијама. 2 6  Доиста, овом проблему се мора приступили крајње обазриво.

23 Застава бр. 4, 1871 (без наслова).
24 Застава бр. 45, 1871 (рубрика Књижевне вести).
25

Колорисани примерци ових литографија налазе се у графичким збиркама Народног му
зе] а у Београду и Галерији Матице српске у Новом Саду: Jyl Богдан и њехови синови (инв. НМ 
гр. 1048) и Кнежева вечера (инв. НМ гр. 1048, инв. ГМС 2471). НМ и ГМС располажу и при- 
мерцима литографије Цар Лазар и његова породица на којој je потписан само издавал X. Гер
хард, мада je издавањем несумњиво руководио A. Стефановић (инв. ИМ гр. 1214, инв. ГМС
1830).

26 Н. Кусовац у Зборнику за ликовне уметности Матице српске бр. 2, Нови Сад 1966, 329- 
342, обрадио делатност Адама СтефановиНа. Као коауторске евидентирао je 4 литографије из 
другог косовског циклуса. Спаљивање моипиију светог Саве атрибуирао je П. Чортановићу 
(стр. 338). (П. Васић je претходно био мишљења да je ову лигографију радио А. Стефановић. 
уп. исти, нав. дело, Нови Сад 1964, 7). Како није знао за верзију Косовског боја коју je Чорта- 
новић издао сам 1862, Кусовац je верзију издату 1871. евидентирао као аутентично Стефанови- 
ћево решенье (исти, нав. дело, Нови Сад 1966, 337). В. Краут у нав. делу, Г. Милановац 1985.
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Сарадња на пољу техничког извођења при изради графика уобичајена je и 
код способнијих уметника. Y Чортановићевом случају, она се пружа и даље, 
како смо већ видели у случају сарадње са С. Бошковићем. Основних замисли 
он je увек имао на претек, али његово знање и способности нису били дос- 
татни за самосталну реализацију. Податак да je Чортановић илегално пребе- 
гао y Београд маја 1872, под сумњом аустроугарских власти да одржава везе 
са Кнежевином, баца додатно светло на покушај да ce овај проблем разре
ши. 2 7  Вероватно je да je у право ово омогућило Стефановићу да присвоји 
Чортановићева решења. Могућност да je Чортановић своја решења продао 
Стефановићу чини се мало вероватном -  пребегом у Србију правни основи 
за разрешенье евентуалног спора сасвим су изгубили на снази; с друге стра
не, Чортановић je морао сматрати да je својим радом познат и признат ши- 
ром српства и због тога обезбеђен од заборава.

Ствари су се, мећутим, одвијале друкчије. Већ 1875. један од првих про- 
учавалаца наше ликовне баштине, Лазар Николић, истине само Стефанови- 
ћа, поредећи га са Данилом, величајући његов дар „... голему и снажну фан- 
тазију. ” 2 8  Као нарочито успелу истине композицију Бој на Косову. „Од не 
мање су лепоте Југовићи и др. његове слике...” сматра Николић, не знајући 
да je први и прави аутор решеньа Павле Чортановић, а да се удео Адама Сте- 
фановића своди на ретуше и на брисање Чортановићевог из адреса понов- 
љеног тиража првог косовског ииклуса, пуштеног у промет након Чортано- 
вићевог одласка у Србију. Y том смислу не сме се одбацити претпоставка да 
je Чортановић имао удела и у изради других литографија које je потписао 
Адам Стефановић. Композинија литографије Мирко велики војвода црно- 
Горски пристаје уз ранија Чортановићева решења, а уклапа се и концепциј- 
ски у његов дотадашњи опус -  већ je издавао јунаке сувремених борби за 
ослобођење (1862. издао лик војводе Луке Вукаловића) . 2 9  Из цитираног пи- 
сма Јовану Бошковићу види се да су га окупирали и српско-турски ратови 
1875-76. и 1877-78. из којих има много радова за издавање”.

154-155, само набраја радове једног и другог као и заједничке (oner исте 4 из другой косовског 
циклуса), без упуштања у коментарисање постојања истоветних решегьа са различитим потпи- 
сима.

27 Уп. Р. Требјешанин, нав. дело, 91.
“8 Застава бр. 2, год. X, 3/15. I 1875. 2-3.
99 _

Опис ове литографије дао В. Поровић у: Лука Вукаловић и херцеговачки усшаниии 1852- 
1862, Београд 1925, 143: „У великој бојадисаној слици, што je радио Павле Чортановић, и коју 
je Србски дневник за 1862. донео у посебном прилогу, Вукаловић je идеалшсана фигура роман- 
тичарског витеза. Висок, мрк, окомит, са дугим црним брцима и оштрим оком, он je показивао 
одлучност и понос и остављао импресију Хајдук Вељкове појаве, с којом га je, y осталом, Ми- 
летићева Застава потпуно изједначила”. (Остало ми je непознато да ли се до данас било где 
сачувао примерак ове литографије.)
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Колико je данас познало, Чортановић након трајног пресељења у Срби- 
ју није издао више ниједну литографију, настављајући да се бави само сли- 
карством. Y погледу тема није одступио од дотадашње преокупације, негу- 
јући уз портретско, црквено и пејзажно сликарство и национално-историј- 
ску композицију.Управо слике које су настале у Неготину могу пружити 
додатну помоћ у утврђивању ауторства литографија. Y Музеју Крајине y 
Неготину и данас се чувају слике Милош Обилић пред шашором цара Му
рата и Кнежева вечера које je поновио у увеличаном формату и измењеном 
медију. Од изгубљених композиција у Неготину су, између осталих 1896. 
настале и Сеоба Срба и Спаљивање моштију светог Саве. 3 0

Да ли су сами називи слика у овом случају довољни да се додатно пот- 
крепи ауторство истоимених графика? Одговор на ово питање битан je за 
историју уметности, али ако се тежиште премести на мисију какву je лито
граф^ а им ала у време када су идеје које je популарисала чекале остварење, 
он je у сасвим другом плану. На измаку епохе романтизма којој Чортанови- 
ћево дело у целости припада, 1878, Србима je поново признало право на не- 
зависну државу.

Join за његова живота, 1892. у Ка/гендару Орао уредник С. В. Поповић 
даје веома тачну процену Чортановићеве делатности:

„Нека уметничка вредност ових слика није епохална али je неоспорна 
заслуга Павла Чортановића да je он... уносио свим својим историјским лито
графским сликама српски дух и успомену на српску славу и српске јунаке у 
сваку српску кућу . ” 3 1

Он je био пионир делатности која je доживела замах даљим усавршава- 
њем графичке технике. Појавом популарне олеографије решен,a чији je тво- 
рац био Павле Чортановић, a која je дотерао и приближио још широј публи- 
ци Адам Стефановић, постају национални прототип, шло и јесте била су- 
штина њиховог појављивања. О вс сличице су отеловиле и подупрле с духом 
епохе саображено осећање историјске традиције. Када 1911. године на крају 
књиге Велики српски кувар Катарине Поповић-Миџине новосадски кньижар 
Лука К. Алексијевић препоручгује „... српске историјске слике у масној боји 
колорисане на хартији, a имитација платна: Спаљење мошшију Ce. Саве; Ве
чера цар Лазара; Бој на Косову; Дугиан силни, на коњу и Српски владари 
од Немање до данас, оне у кућама родољубивих купаца стоје тик уз иконе 
кућног свеца заштитника и као и иконе, јесу оно шло представљају. Оне ис- 
пуњавају своју мисију, постајући аутономне у односу на свога креатора. На 
Алексијевићевом издању Кнежеве вечере нема више ни Чортановићевог ни 
Стефановићевог потписа, већ само: „издање творнице црквени утвари Луке

30
Уп. Р. Требјешанин, нав. дело, 95.

31
Уп. Календар Орао за 1892. г, 1891, 125.
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К. Алексијевића у Новом Саду” и „умножавање се судски забрањује”. 
Упркос прокламованој забрани, ове композиције су наставиле да живе и 
издају се и данас на постерима и разгледницама.32

*

КАТАЛОГ ЛИТОГРАФИЈА ПАВЛА ЧОРТАНОВИБА

1. СВЕТИ САВА (1859)

литографија на хартији; лист: 45?3 х 68,2 
цм; отисак: 40,5 х 64,6 цм; сигн. д. л.: Ри- 
совао у Н. Саду а литографисао у Бечу 
Павле ЧортановиБъ Год. 1859.; д. д: 
Druck V. W. Zoller Wien; сред, (у два ре- 
да): СТЫЙ САВВА (Првый
Арх1'спископъ й просветитель Србсюй); 
инв. ГМС 3393 (горња маргина од- 
сечена); (по један примерак у цркви у 
Черевићу, ЦО у Сомбору и у збирци 
Балтазара Богишића у Цавтату).

2. ДР ЈОВАН СУБОТИП (1860)

литографија на хартији; лист: 28,7 х 35,8 
цм; отисак: 14,3 х 15,7 цм; сигн. слева 
надесно: по фотограф, цртао. и лит. П. 
Чортановић.; сред.: Др. Јован Суботић; 
инв. ГМС 616

3. ЦАР Л A3 АР И РЬЕГОВА ПОРО ЛИ
ЦА (1860)

литографија на хартији; лист: 82,8 х 56,9 
цм; 71,4 X 48,1 цм; сигн. д. л. (само гор-

гьа половина слова): Павле Чортановић; 
слева надесно, испод ликова: Милева. 
Десна. Вукосава. Јелена. Мара; Царица 
Милица. Цар Лазар. Вук. Стеван. Ми
лош; сред.: ЦАР ЛАЗАР И НьЕГОВА 
ПОРОДИЦА; („Штампана у Пешти код 
Карла Верфера” -  Даница бр. 24, I860.); 
инв. ГМС 2386

4. ЈУГ БОГДАН И РЬЕГОВИ СИНО- 
ВИ (1860)

литографија на хартији; лист: 79 х 62 
цм; отисак: 71 х 49,5 цм; сигн. д. л.: На- 
чртао и Литографисао, Павле Чортано- 
вић; д. д.: Тискао у Пешти, Драгутин 
Верфер; слева надесно, испод ликова (у 
четири реда): Радмило. ЛЬубодраг; Мар
ко. Милко. Воин. Бошко. Стојан. Весе
лии. Влас1чЧ)је; ДУГ БОГДАН./ и /њего- 
ви синови./; инв. ГМС 821, 1322

5. ЈУГ БОГДАН (1860)

литографија на хартији, корице књижи- 
це Jyl и Југовићи; лист: 14,8 х 21,8 цм; 
отисак: 12 х 17 цм; сигн. сред.: ЈУГ-

32 Већ 1889/90. Фердо Кикерец je у технику олеографије пренео композицију Убиство цара 
Мурата. Издата je у Бечу код Хаупта а у адреси пише да je власништво и наклада твртке С. 
Кочонда у Загребу (примерак у збирци олеографије ГМС). Подаци о штампању олеографија 
сабрани у каталогу: К. Каменов, ОлеоГрафија и Хрватској 1864-1918, Осијек, 1988. О општој 
распрострањености ових композиција сведочи и репродуковање у књизи Историјски албум за 
Ьаке народных школа и народ, Београд 1926, приређивача Милана Рабреновића. У књ. I репро- 
дуковано je: Спаљивање моштију (стр. 32), Кнез Лазар и н>. породила (стр. 68), Вечера кнежева 
(стр. 70), Jyl Богдан и Jyïoeuhu (стр. 71), Бој на Косову -  цару Лазару убише коња (стр. 72), Бој 
на Косову -  I удар на Турке (стр.73), Милош пред Муратовым шатором (стр. 78), Милош убија 
Мурата (стр. 79), и Погубљење цара Лазара (стр. 81), све без одредница о аутору. Последњи 
повод за издаванье мотива које je у нашу уметност увео Павле Чоргановић био je обележавање 
петстогодитшъице Косовске битке 1889. када су у издагъу Српске православие цркве изашли 
постери и разгледнице.
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-БОГДАН.; испод предговора, стр. 1: 
Павле Чортановић, сликар и издаватељ; 
Станоје Бошковић, Jyl и JyîoeuHu, H. Сад 
I860, „Платон. Штамп.”; Библиотека 
Матице српске, сигнатура: Р19СхП78

6. КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА (1861)

литографија на харији; лист: 76 х 52 цм; 
отисак: 70,9 х 44,5 цм; сигн. д. л.: На- 
чртао и Литографисао, Павле Чортано- 
вић; д. д.: Тискао у Пешти, Драгутин 
Верфер; сред.: ВЕЧЕРА -  КНЕЖЕВА; 
инв. ГМС 1323 (из првог тиража)

6а. КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА (1861)

литографија на хартији; лист: 80 х 57 
цм; отисак: 71 х 44,7 цм; сигн. д. л.: На- 
чртао и Литографисао, Павле Чортано- 
вић; д. д.: М. Бепра штампао у Бечу; 
сред.: ВЕЧЕРА -  КНЕЖЕВА; инв. ГМС 
822 (из поновљеног тиража)

7. БОЈ НА КОСОВУ (1862)

литографија на хартији; лист: 73,7 х 49,1 
цм; отисак: 71,6 х 44,2 цм; сигн. д. л.: На- 
чртао и Литографисао Павле Чортано- 
вић; д. д.: Јосиф Мозес штампао у Бечу
сред, (у два реда): БОЈ НА КОСОВУ; 
ГА BATAILLE DE KOSSOVO; /(год 1389. 
15 јунија)/; вл. Историјског музеја Срби- 
је Београд, инв. ИМС 5404

8. МАНАСТИР РАВАНИЦА ЗАДУЖ- 
БИНА ПАРА ЛАЗ АР А (1862),

загубљено? За једини публиковани при- 
мерак уп: О. Милановић-Јовић; Из сли- 
карства и примењене у меткости у Ба- 
нату, ГраЬа за проучавање споменика 
културе Војводине, Н. Сад 1978, књ. 
VIII-IX, 138 и 202. У нав. делу изостале 
димензије, наведена према Инвентару 
III Јоце Вујића -  фотокопија која се на- 
лази у струнном архиву ГМС; литогра- 
фија на хартији; сигн. д. л.: Начертао и 
Литографисао Павле Чортановић; д. д.:

Druck V. F. Metz b. Comp. Pest. 1862; лист: 
50 X 68 цм

9. ВЛАДИКА ПЛАТОН АТАНАЦКО- 
ВИЕ (1862)
литографија на хартији; лист: 35,4 х 55,7 
цм; отисак: 19,5 х 26,5 цм; сигн. сред, у 
три реда: ПЛАТОН АТАНАЦКОВИЕ / 
ВЛАДИКА БАЧКИ./ ПАВАО ЧОРТА- 
НОВИЕ ИЗДАВАТЕЉ; инв. ГМС 1351

10. ВОЈВОДА ЛУКА ВУКАЛОВИЕ 
(1862)

непубликовано; подаци према Инвента
ру III Јоце Вујића -  фотокопији која ce 
налази у струнном архиву ГМС; лито- 
графија на хартији; лист: 31,5 х 44 цм

И. СЕОБА СРБА (1862)
литографија на хартији; лист: 55,6 х 72,2 
цм; отисак: 47,2 х 63 цм; сред, (у два ре
да): ПРЕСЕЛ EHIE СРБАЛЯ ПОДЪ 
ПАТР1АРХОМЪ АРСЕХНЕМЪ ЧАР- 
NOEBH4B, У Ц. К. АУСТРШСКЕ ДЕР
ЖАВЕ 1690,/лит. кодъ Игнята Фукса у 
Н. Саду 1862./; власништво Музеја Вој- 
водине, Н. Сад (раније у збирци Ј. Ву- 
јића; инвентар III р. бр. 227); један при- 
мерак у НМ Београд, инв. гр. 1037

12. МИЛОШ ОБИЛИЕ ПРОБАДА ДА
РА МУРАТА НА МЕСТУ МАЗГИТУ 
(1870)

литографија на хартији; лист: 43,7 х 31,1 
цм; отисак: 29 х 18,1 цм; сигн. изнад 
приказа: III Сцена. На приказу д. д.: V 
Katzler 1870; испод приказа д. л.: Компо
новано од Чортанов. и Стевановића; 
средина: Druck v. Reiffenstein & Rösch. 
Wien; д. д.: Умножаваље задржав; сред, 
испод: Милош Обилић пробада Дара 
Мурата на Месту Мазгиту.
Испод (у два реда, стубачно) исто на 
руском и чешком
власништво Историјског музеја Србије 
Бгд, инв. ИМС 4923
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13. МИЛОШ ОБИЛИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕ
РЬ ПРЕД ШАТОРОМ ЦАРА МУРАТА 
(1870-71)

литографија на хартији; лист: 34,6 х 26,7 
цм; отисак: 28,5 х 18,3 цм; сигн. изнад 
приказа: II Сцена. На приказу д. л.: V 
Katzler; испод приказа д. л: Компонова
но од Чортанов. и Стевановића; среди
на: К. k. Hof-Kunstdruckerei v. Reiffenstein 
& Rösch, Wien; д. д.: Умножавање за- 
држав.; сред., испод: Милош Обилић 
после завере пред Шатором Цара Му
рата; Испод (у два реда, стубачно) исто 
на руском и четком; власништво Исто- 
ријског музеја Србије Бгд, инв. ИМС 
4922

14. ПРИ ИЗДИСАЊУ ЦАРА МУРАТА, 
ЦАРА Л A3 АРА ГЛАВУ СЕКУ (1870-
71)
литографија на хартији; лист: 34,5 х 26,5 
цм; отисак 28,5 х 18,1 цм; сигн. изнад 
приказа: IV Сцена. На приказу д. д.: V 
Katzler; испод приказа д. л: Компонова
но од Чортанов. и Стевановића; среди
на: К. k. Hof-Kunstdruckerei v. Reiffenstein 
& Rösch. Wien; д. д.: Умножавање за- 
држав; сред., испод: При издисању Цара 
Мурата, Цара Лазара главу секу; Испод 
(у два реда, стубачно) исто на руском и 
четком; власништво Историјског музеја 
Србије Бгд, инв. ИМС 4924 15

15. ЦАР Л A3 АР СА ЈУГ БОГДАНОМ 
И ДЕБЕТ ЈУГОВИЕА (ПРВИ УДАР 
НА ТУРКЕ) (1871)

литографија на хартији; лист: 34,8 х 26,5 
цм; отисак 29 х 18,1 цм; сигн. изнад при
каза: I Сцена. На приказу д. д.: V Katzler 
1871; испод приказа д. л.: Компоновано 
од Чортанов. и Стевановића; средина: 
Druck v. Reiffenstein & Rösch, Wien; д. д.: 
Умножавање задржав; испод: Цар Лазар

ca Југ Богданом и девет Југовића (први 
удар на Турке.); Испод (у два реда, сту
бачно) исто на руском и четком; вла
сништво Историјског музеја Србије Бгд, 
инв. ИМС 4921; један примерак у ГМС, 
инв. 2845

16. СПАЉИВАЊЕ МОШТИЈУ СВЕ- 
ТОГ САВЕ (1871)

литографија на хартији; лист: 78,2 х 55 
цм; отисак: 70,7 х 45,2 цм; сигн. д. л.: 
Тискане и Распродад. од X. Герхарт у 
Бечу; д. д.: Забрануесе умножавање; 
средина: Спадение. Мошти Светог Саве 
од Турака на Врачару; инв. ГМС 2473
један примерак у НМ Београд, инв. фр. 
1049

МогуНе коаушорсгиво Павла Чор- 
тановића и Адама СтефановиНа:

1. ВОЈВОДА МИРКО (1871)

литографија на хартији; лист: 56,5 х 82 
цм; отисак: 53,3 х 72,2 цм; сигн. д. л.: 
Компонуе и издаје A. Стефановић сли- 
кар; сред.: Druck v. Н. Gerhart Wien; д. д.: 
Умножавање се задржава; средина (дру
га ред): MIPKO ВЕЛ1К1 ВОЈВОДА 
ЦРШГОРСК1; инв. ГМС 3378

2. ТАБЛО СРПСКИХ ВЛАДАРА (1871)

литографија на хартији; лист опсечен: 
51,4 X 79 цм; сигн. д. л.: Компонуе и из- 
даје A. Стефановић Сликар; сред.: Druck 
v. Н. Gerhart Wien; д. д.: Умножавање се 
задржава; средина (друга ред): Табло 
свиу Србски владатела од Немање до 
Данае; инв. ГМС 3054, један примерак у 
НМ Бгд, инв. гр. 1209.
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3. СТАВ Л О СРПСКИХ ВЛАДАРА
(1872)33

литографија на хартији; лист: 61,9 х 83 
цм; отисак: 53,5 х 70 цм; сигн. д. л.: 
штампано од X. Герхарта у Бену; д. д.:

штампао X. Герхарт; средина (у два ре- 
да): Прве половине IX века/ до 1872. 
године; инв. ГМС 1981, 2472.

Milena Vrbaški

LES LITHOGRAPHIES DE PAVEE ČORTANOVIĆ

Résumé

La transformation profonde de la culture, commencée par la réforme de la langue et de l’écriture, 
dans les milieux urbains de Voïvodine, se manifeste fortement, vers le milieu de XIXe siècle, dans des 
formes d’activité artistique jusqu’alors inconnues. Germée sur le terrain de l’alphabétisation, le nouveau 
climat culturel a acquis un caractère de masse. Dans le domaine des arts plastiques, la nouvelle technique 
graphique, la lithographie, possède cette prédisposition à pouvoir satisfaire à ce goût de consommation 
nouvellement apparu. L’idée d’éditer une série de lithographies dans lesquelles l’idée nationale serbe serait 
exposée de manière programmée, à l’époque où les Serbes vivent divisés au nord et au sud de la Save et 
du Danube, et des deux côtés comme des administrés, sans état indépendant, a tout d’abord été concrétisée 
par Anastase Jovanovic (1817-1899).

Vers la fin des années soixante, après que Jovanovic se soit retiré et ait cessé de faire paraitre des 
lithographies à thème historico-national, en série (quatre cahiers des Monuments serbes parus en 1850-52),

V

on voit apparaitre dans le même domaine Pavle Cortanovié (1832-1903). Sa créativité, sur le plan des 
qualités artistiques n’atteint pas son apogée, mais l’action qu’elle a sur le public auquel elle est destinée 
crée un phénomène qui apporte aux chercheurs d’aujourd’hui un témoignage de premier ordre sur 
l’expansion du romantisme serbe.

Dans l’oeuvre graphique peu importante de Pavle Cortanovié, quatre lithographies en particulier du 
premier cycle de Kossovo atteignent une popularité insoupçonnable (Tsar Lazare et sa famille, Jug Bogdan 
et ses fils, Le diner des Princes, Combat au Kossovo) imprimés en 1860-62. Elles sont présentées au public 
accompagnées d’un petit livret avec les explications „historiques” relatives aux personnages et aux événe
ments qui y figurent. Les textes des livrets, comme les personnages des graphiques ont pour fonction de 
faire monter la température du public en faisant vibrer leur corde patriotique, plus qu’historique. Ce 
Premier cycle de Kossovo mérite aujourd’hui encore notre attention en raison de cette approche totale, 
encore jamais vue, du public (lithographie 4- livret + annonces publicitaires + lithographie en prime pour 
les acquéreurs de la série complète). Cette forme inhabituelle de présentation au public, et cette conformité 
aux exigence des acheteurs ont donné des résultats tout aussi inhabituels -  ces petites images connaissent 
un tel succès, que du vivant même de leur auteur elles conduisent progressivement à son anonymat. La 
raison partielle en est le fait que son collaborateur Adam Stefanovié (1832-1887) avec lequel il s’était 
associé en 1870, pour recommencer à faire paraitre des lithographies, était resté en Autriche-Hongrie et

Почетком 1991. г. од кустоса Збирке Балтазара Богишића Д. Перишин сам обавештена 
да се у Цавтату налази примерак Таблоа штампан код Герхарда 1872. г. на коме пише да га je 
цртао Павле Чортановић и да je формат „врло велики”. Збирка Б. Богишића била при JA3Y, 
Загреб.
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avait continué à faire paraitre, outre leurs oeuvres communes, les oeuvres originales de son partenaire, sous
V

son propre nom exclusivement, et cela dès le retour définitif de Cortanovié dans la Principauté serbe. Pour 
que cette confusion autour des noms d’auteurs soit encore plus grande, certaines feuilles ne portent dans 
l’adresse que le nom de l’imprimeur, sans aucun nom d’auteur, que ce soit celui de Cortanovié ou celui de 
Stefanovié. C’est justement à cause de cette impossibilité de faire clairement la part de chacun dans le 
deuxième cycle de Kossovo qui porte la signature des deux auteurs, comme dans toute une série de litho
graphies apparentées qui ne portent que la signature A. Stefanovié, ou le cachet de l’imprimeur, que la 
méthode historico-artistique habituelle se montre insuffisante, et le champs d’observation se déplace pour 
s’intéresser aux raisons profondes de la parution de ces lithographies.

Les personnages et les scènes qui ont pris corps deviennent, comme la poésie populaire, le patri
moine de tous. Des prototypes nationaux sont créés, qui dans les maisons des acheteurs patriotiques 
prennent place auprès de l’icône du saint patron, protecteur de la famille, et comme les icônes ils sont 
réellement ce qu’ils représentent. Ils remplissent directement leur mission, aident à ce que l’idée de la 
grandeur nationale qu’ils s’appliquent à populariser, se répande. Le sentiment d’enracinement historique 
qui est soutenu par ces images est tout à fait conforme aux tendances de l’époque à laquelle ils ap
partiennent et qui aboutiront en 1878 à l’obtention d’un état indépendant.
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Сл. 1. Свети Сава (1859) Сл. 2. Др Јован Суботић (1860)

Сл. 3. Цар Лазар и његова породица (1860)
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Сл. 4. Предговор Павла Чортановића (1860)
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Сл. 5. Југ Богдан (1860)

6 . Југ Богдан и његови синови (1860)
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Сл. 7. Владика Платон Атанацковић (1862)



Сл. 8 . Бој на Косову (1862)

Сл. 9. Кнечева вечера (1861)
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Сл. 1 0 . Милош Обилић после завере пред шатором пара Мурата (1870-71)
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Сл. И. Милош Обилић пробада цара Мурата на месту Мазгиту (1870)
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Сл. 12. При издисању цара М
урата, цару Лазару главу секу (1870-71)
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Сл. 17. Табло српских владара (1872)



ЈЕША ДЕНЕГРИ

Текстови Саве Шумановића 
„Сликар о сликарству” и „Зашто волим

Пусеново сликарство”

Н и је , наравно, у модерној уметности редак случај да се сликар прихва- 
ти писања о проблемима које у својој пракси решава или пак писања о сво- 
јим погледима на природу медија и језика којима се изражава. „Текстови 
уметника” -  то je онај најшири појам под којим могу да ce подразумевају све 
врсте уметничких написа у распону од непосредних радних и техничких бе- 
лешки до врло разрађених теоријских система које су први формулисали ве
лики пионири ране апстракције. Уметник тада само за тренутак одлаже сли- 
карски прибор, привремено га замењује прибором писања али увек у једној 
истој основној намери: с циљем да своме раду прида што чвршћа упоришта, 
додатну аргументацију, с намером да другима, понекад чак и себи самом по- 
куша вербално да разјасни оно што je видљиво али није одмах и лако схвдт- 
љиво у слици. Основно je за текстове уметника следеће: да готово по прави
лу настају у подударности с праксом, да су заправо продужења праксе у 
другом медију, у писаној речи, а посебно у случајевима када je способност 
уметникових формулисања сопствених погледа веома развијена, стиже се до 
стадијума где текст поприма карактеристике и значај теорије, чак и специ- 
фичне филозофије уметности. Али чак и тада то je писање макар подстица- 
но и проверавано конкретном праксом: „ да теоретска разматрања -  рећи he 
Валтер Хес који je сачинио један од најбољих зборника текстова уметника -  
смеју да буду само накнадне рефлексије претходно пређених уметничких 
чинова и да врсно сликарство, изворно стварање не може да испуњава уна-
пред кошдипирани програм -  у томе су сви уметници модерне јединствени

•1

када се изјашњавају о своме раду”.

1 Валтер Хес, Документы за разумевање модерноГ сликарства; увод: Модерна уметност 
у сведочанствима о себи, Београд 1978, 7, наслов оригинала: Dokumente mm Verstandis der Moder
ner Malerei, Hamburg 1956.
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Међу изјашњењима српских модерних уметника о своме раду и о умет- 
ности уопште, два прилога Саве Шумановића -  Сликар о сликарству и За- 
што волим Пусеново сликарсшво, оба објављена 1924. године, имају прво- 
разредно место. 2  Може ce чак слободно рећи да до тог тренутка ни један 
српски мо дерни уметник није био у стању да с то ликом мером теоријског 
образовала и способношћу вербализације залази у питања câMe природе 
сликарства, да анализира особине сликарског језика, да се упушта у разма- 
траььа историјских примера на које се позива. Наравно да je знача] ових тек- 
стова давно уочен не само код писаца о Шумановићу него и од оних који су 
разматрали питања критичке и теоријске мисли о уметности у овој средини, 
мада се нико од њих није стигао да упусти у неко детаљније разматрање 
повода настанка ових текстова нети у анализу схватања сликарства која се у 
овим текстовима заступају.

Поменуто je да су оба Шумановићева текста о којима je реч објављена 
1924. године, оба у загребачком часопису Књижевник, први -  Сликар о сли
карству -  у мајском а други -  Зашило волим Пусеново сликарсшво -  у јун- 
ском броју поменутог годишта овог часописа. Очето je, дакле, да су настали 
један за другим у врло кратком Бременском размаку, да стоје у међусобној 
вези, да други чак представља до пуну расправе покренуте у првом. Да je та
ко, јасно се, найме, разабире већ из првих реченица другог текста, које 
гласе:

У прошлој свесци Књижевника показао сам неке генерал не ознаке које су 
видљиве код свих слика које држимо за велике. Иако je чланак писан разумљи- 
во, није схваћен (судећи барем према критикама које се пишу сада о изложби 
Прољетног салона). Тиме највише потакнут, желим пишући о сликарству Nico- 
Iasa Poussina све оно што сам рекао донекле показати и разјаснити и на једном 
примеру.3

Да би се разабрали разлози који су Шумановића могли да наведу на 
писање ових текстова потребно je, укратко, р аз м отрет и околности његовог 
формирања и његових активности до тренутка објављивања тих текстова, да
кле до средине 1924. године. Зна се из података уметникове биографије да 
je завршио Вишу школу за умјетнички обрт у Загребу 1918, приредио je са- 
мосталну изложбу у мају 1920, од септембра исте године налази се на три 
месеца у Паризу где je наставио студије сликарства у атељеу Андре Лота, а 
с тада и тамо насталим сликама враћа се у Загреб где новембра 1921. прире-

у

Sava Sumanović, Slikar о slikarstvu, Književnik, 1, Zagreb, шај 1924, 20-24. и Zašto volim Poussi- 
novo slikarstvo, Književnik, 2, Zagreb, jun 1924, 57-59, поново објављено у Антолошји српске ликов- 
не критике Лазара Трифуновића, Београд 1967. и у каталогу ретроспективне изложбе Саве 
Шумановића, Музеј савремене уметности, Београд 1984.

з
Sava Sumanović, Zašto volim Poussinovo slikarstvo, Zagreb 1924.
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ђује изложбу која изазива двојаке реакције: потпуно неразумевање у широј 
јавности али и јаку подршку критичара, међу којима посебно Антуна Бран- 
ка Шимића и Растка Петровића који управо поводом ове Шумановићеве 
изложбе пишу своје кључне текстове, Конструктивно сликарство, односно 
Сава Шумановић и естетика сувигие стварног у новој уметности, оба 
објављена у Шимићевом часопису Савременик. 4  Но иако му je подршка тих 
текстова могла много да значи, Шумановић je више био под утиском нега- 
тивних реакција публике и једног броја нестручних написа у дневној штам- 
пи, сам je изложбу доживео као неуспех, а о свим околностима око те изло
жбе, сећајући се знатно касније тих дана, записаће следеће:

Y Паризу сам радио ствари прво ближе настојањима Дерена и Фриеза, а 
под конац једног тромесечног курса код Андре Лота ушао сам у стил кубистич- 
ки везан за нарав, какав je био у то време веома у моди у Паризу. Лог je упли- 
висао на мене много али не исюьучиво jep je било уплива и Пикасовог па Гро- 
меровог и Хербеновог. Нисам био оригинал ап, али се моја свака ствар оштро 
разлиновала од њихових. Када сам дошао натраг у Загреб публика je била запре- 
пашћена тим сликама а критика није смела да пише од страха пред непозна- 
тим... Био сам дубоко увређен тиме, jep сам био свестан своје вредности, a међу 
тим сликама било их je неколико које су код мојих ондашњих пријатеља у Па
ризу као дела равна најбољима важила.5

И на истом месту још један податак који се индиректно односи на тек- 
стове о којима ће овде бити речи:

Y Загребу сам радио између 1922-25, пропагишући нетто чланцима, a још 
више живом речју по кафанама модерну француску уметност. То ми je допело 
веома много непријатности, али ja сам био везан од најранијих својих почетака 
за Французе. Како се мој положај није поправЈвао у Загребу морао сам преки- 
нути с тим животом, па сам ујесен 1925. кренуо у Париз.6

Сви писци о Шумановићу слажу се у томе да je 1921. једна од најплод- 
нијих и најважнијих година у његовом сликарском деловању; то je година 
његовог боравка у Паризу, у великој Метрополи модерне уметности где he 
овај уметнички франкофил доживети свој први непосредни сусрет с оном 
уметношћу, од Сезана даље, до које je у својој средини могао да дође само 
преко репродукција и текстова. Веома охрабрен тим директним сусретом, 
Шумановић je брзо и нагло прешао од концепције слика које ради у Загребу

Antun Branko Šimić, Konstruktivno slikarstvo, Savremenik, 3, Zagreb 1921, 184-185, поново објав-
V

гьено у Sabranim djelima, II, Zagreb 1960. и Rastko Peirović, Sava Sumanović i estetika suviše stvamog и 
novoj umetnosti, Savremenik, Zagreb 1921, поново објављено у књизи Есеји и чланци, Београд 1974.

5 Сава Шумановић, Место предговора, каталог изложбе у Новом универзитету, Београд, 
септембар 1939, поново објављено у каталогу ретроспективне изложбе Саве Шумановића, Му
зе] савремене уметности, Београд 1984.

6 Исто.
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од краја 1920. до средине 1921, у основи симболистичких и умерено експре- 
сионистичких ознака до првих париских сезанистичких и донекле кубистич- 
ких слика, „кубистички везаних за нарав”, како he сам за ту своју верзију 
кубизма рећи. Истичући „везаност за нарав”, другим речима за природни мо
тив, Шумановић he бит и свестан да његова варијанта кубизма није дошла до 
крајње тачке разлагања мотива како je то било обављено у раним примерима 
аналитичког кубизма Пикаса и Брака. Наиме, већина Шумановићевих слика 
из 1921. представљају сцене пејзажа (Парыско двориилше, Париско предгра- 
ђе, Вы]адукт и др), али у два случаја, у две у српској уметности до тада је- 
динствене слике -  Мршва природа са с атом и Скулптор у аше/ьеу, обе та- 
кође из 1921. -  мотив који у слици још увек постоји и који се у називу слике 
помиьье, доведен je до крајње границе читљивости и пределавља више пре
текст за слику као организацију пластичких података него што чини за 
уметника обавезну сликарску тему. Другим речима, тематика ових слика 
повлачи се пред пластичким проблемима и задацима које сликар у простору 
слике решава; заокушъа га аутономна грађа слике, дакле слика као „пара- 
лелна реалност” с природом, не више слика као природни мотив и мотив по 
природи, а начин постизања такве организације слике Шумановић обавља 
помоћу геометријске редукције достижући највећи степен апстраховања ко- 
ји -  уз истовремене Бијелићеве слике Борба дана и ноћи и Апсшрактни пре- 
део -  познаје дотадашње уметничко искуство у српској културној средини. 
Детально и најпрецизније тумачење ових двеју Шумановићевих кључних ра- 
них слика дао je Миодраг Б. ПротиЬ:

Осећају се трагови аналитичког кубизма, предмет je рашчлањен у апстрак- 
тне састојке и преображен у чисту геометријску схему и ритам. Реалност виђе- 
ног замеььена je реалношћу са слике. Геометрија постаје метод обликовања, ана
лизе и синтезе постојећег, доказ самобитности и духовног својства слике. Кла- 
сичан метод одабирања визуелних података претапа се у савремени метод њи- 
ховог концептуализовања и апстраховагьа. Основни пластинки елементи - 
облик, линија -  потиснути раније иконографским слојем, избијају у први план. 
Тиме се мења структура слике: целина пластичког склопа превладава над при
родом, причом. Стилизовање предмета прелази у његово смело рашчлањавање 
од чијих се елемената затим склапа нова онтолошки другачија целина: слика. 
Врхунац тог става ’естетике сувише стварног’ постигао je Шумановић у платни- 
ма Композицща са сатом и Скулптор у ате/ьеу које су у југословенској умет
ности, у класично схваћеном медију сликарства, најизразитији тренуци ’напрет- 
ка?... Пре тога постојеће нико није до те мере преобличио нити рашчланио на 
основне пластинке знаке. Сећање на аналитички кубизам очигледно je у Скул- 
йтору у атељеу настојањем да се предмет прикаже у симултаном кретању сво- 
јих обриса. Помаља се Шумановићева омиљена делтоидна схема састављена од 
два обрнуга троугла као основна регулативна схема и знак. Тек у тој макрофор- 
ми разазнајемо мушку фигуру (скулптор) на левој и орнамент женског акта на 
почетку десне њене половине. Са њом се у уверљиву целину сједињује низ там-
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них пруга, неколико светлых екрана, вертикала и засенчења која приближавају-
ћи се светлим површинама прелазе у сфумато....

Осим ова два момента највећег степена удаљавања од представе пред- 
метног света у сликама Композиција са сашом и Скулптор у ате/ьеу, Шу- 
мановић исте 1921. године ради join и низ слика које he према њиховим ико
нографским особинама М. Б. Протић поделили у три циклуса називајући их 
никлусом урбаних мотива, циклусом идеалних предела и циклусом фигурал- 
них композиција. Запазиће, притом, да поред кубистичке ове слике поседују 
и експресионистичку компоненту и то ће тумачити Шумановићевим сусре- 
том с тековинама француског „конструктивног експресионизма” по узору 
на Громера, а да помињање овог аутора није без основа сведочи и Шумано- 
вићево позивање на његов пример у напред наведеном пасусу. Шумановић, 
дакле, 1921, те веома плодне и важне године у његовом опусу, пролази кроз 
различите модалитете кубистичког искуства, то му искуство доноси и про- 
дубљује спознају о слици као аутономном пластичном предмету, наводи га 
на потребу рефлексије о природи слике и о природи сликарства, што he он 
сажети у садржају два своја теоријска текста -  Сликар о сликарству и За- 
што волим Пусеново сликар ст во -  о којима he овде б или речи.

До тренутка када пише и објављује ове текстове, дакле до средине 1924. 
године, ШумановиЬ he доживете још једну трансформацију свог сликарског 
говора. Та трансформација одвијаће се у знаку „неокласицистичког прео- 
бражаја”, како ову његову етапу назива М. Б. Протић, а под тим термином 
подразумевају се слике попут оних На извору и Три жене - полуактови, обе 
из 1921, Пасторала и Женски акт у пејзажу из 1923, Три акта из 1923-24, 
Варијација на античку тему, Предео са женском фигуром и Жена крај про- 
зора (или Жена са чагиом), све три из 1924. године. Реч je о типу сликар
ства којс се ослања на сезанистичку и кубистичку подлогу, али уместо да се 
креће путем даже редукције мотива, уметник овде обавља повратак ка фигу
ративно] композицији утемељеној на класичним вредностима, на примерима 
сликарства блиског узорима старих мајстора. Треба рећи да се такав прео- 
бражај није десио једино код Шумановића, познају га и други српски слика- 
ри који су -  попут Добровића -  прошли кроз кубистички експеримент, а 
испољавао се у знаку позивања на ренесансни тип слике, као и на онај модел 
слике у коме се откривају трагови утицаја Пусена, Давида и Енгра, на шла 
je својевремено указао још Коста Страјнић. 8  Када се , при томе, има на уму 
да je чак и Пикасо као један од твораца аналитичког кубизма после 1920.

7  _  _Миодраг Б. Протић, Сава Шумановић -  сликар „наирегика ” и „поврагика”, каталог ре-
тросиективне изложбе, Музеј савремене уметности, Београд 1984.

8 _
Коста Страјнић, Пегиар ДобровиН, Нова Европа, 8, Загреб 1924, наведено према тексту' 

М. Б. Протића у каталогу ретроспективне изложбе Саве Шумановића, Музеј савремене уме
тности, Београд 1984.
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године ушао у „класично” раздобље повратка верном изгледу предмета по- 
вукавши за собом многе тадашње уметнике a међу њима делимично и самог 
Шумановића, тада ce јасно разабирс да овде није посреди неки појединачни 
ексцес него широки талас збивања произишао из историјског „духа време
на” у складу са расположењем „повратка реду” какво влада у једном вели
ком делу европског сликарства у годинама непосредно након Првог свет- 
ског рата.

Овај повратак у „изгубљени рај” европске традиције оличен у сликар- 
ству почетка треће деценије у поменутом „неокласицистичком преобража- 
ју” није једино формални и стилски обрат него je знак једног знатно ширег 
процеса чије je разлоге настанка М. Б. Протић описао на следећи начин:

После кланице првог светског рата, заплашеп отвореним понорима и рас- 
колима ’модерних времена’ око себе и у себи, добар део европских интелекту- 
алаца покушава да пронађе синтезу као услов опстанка, самобитности, завичаја 
и Европе -  актуализовагьем и персонализоваььем познатих парадигми и кодек
са.9

А у конкретном случају, код Шумановића и његовом обраћању Пусену 
у сликарској пракси и у тексту Зашило волим Пусеново сликарство посреди 
je. заправо, датьи корак у правду пластичке аутономије слике у смеру њене 
својеврсне апстракције упркос све наглашенијих представних мотива. Према 
М. Б. Протићу,

Шумановић поново слика измаштапи простор, не оно што непосредно ви- 
ди, опажене феномене реалног уклапа у иреалну, модерно преобликовану кла- 
сицистичку схему целине слике. Слика je одмакпута од слике предмета, струк
тура пластичких знакова од предметне структуре. Представа je наглашено кон- 
цептуална -  све што je од видљивог (брдо, кућа, дрво, облак) унето у апстрактни 
склоп целине, што je уписано у њене геомегријске слике, стилизовано je и пре- 
рађено према ььеним захтевима.

И као закључак:

Овим поетичким низом, Шумановић оличава уметника свесног преплига- 
ња форме живота са формама уметности, идеала и стварпости, интелекта и осе- 
ћања, садашњости и традиције.10

Треба овде силан напор воље да се остане чисти сликар -  тако гласи 
последња реченица Шумановићевог текста Сликар о сликарству и чини се 
да je управо у тој изјави могуће сагледати и сажети основни разлог који 
Шумановића нагони на то да се у једном тренутку прихвати пера и напише 
овај свој теоријски оглед. Осећајући да неспоразуми које као сликар дожив-

9
Исто као напомена 7, стр. 23.

Исто, стр. 24-25, напомене, 2.
10
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љава у средини где ради произлазе одатле што се у Јавности те средине сли- 
ка најчешће види -  како сам каже -  као „банална анегдота”, Шумановић се 
подухвата напора да покаже и докаже како свако вредно сликарство -  од 
ренесансе до XIX века -  не само да није зависило од анекдоте, дакле од при
каза и призора, него je увек у суштини било пластинка градња слике, сво- 
јеврсна апстракција, без обзира на обавезно присуство предметног мотива на 
слици. „Рафаел je полазио од чисте апстракније коју je пунио природом, а 
Енгр je полазећи од природе завршавао у апстракцији”, рећи ће Шумановић 
инсистирајући у овој успоредби управо на појму апстракција, при чему je, 
наравно, јасно да ce овде овај термин нс употрсбљава у смислу „нефигура- 
ције”, него с цшъем да се укаже на чисто пластинку структуру сваке вредне 
слике, чак и оне изразито фигуративне као што су дела обојице поменутих 
мајстора уметности даже или ближе прошлости. Тим пре су онда модерно 
сликарство и модерни сликар -  а модел таквог уметника по Шумановићу je 
Сезан -  ту апстрактну суштину сликарства довели до дальег степена редук- 
пије: појам економије у слици означава, за Шумановића, Сезанов подухват 
свођења сликарства на његову праву пластинку (сликарску) природу, до гра
нице где слици више неће бита потребан симбол или алегорија, како би се 
изнела на видело она њена особина коју Шумановић назива „чистом предоц- 
бом слике”. Сезан je, дакле, извор и почетак сликарства „чисте предоцбе” у 
модерном смислу тога појма, даљу етапу у истом смеру чини кубизам Пика- 
са, Брака, Дерена и напокон његовог учитеља Андре Лота, а пошто у време 
када пише овај текст сам Шумановић слика на трагу поука кубизма, јасно je 
да и себе види међу заступницима идеје и праксе нистог сликарства. Отуда 
произлази заюъучак да текст Сликар о сликарству настаје пре свега као те- 
оријска одбрана уметникове сопствене праксе, нипошто као једно теоријско 
разматрање довољно самом себи; јер сваки уметник када пише о уметности 
уопште и о уметности других увек, заправо, пише о себи, о својој уметности 
и њој у прилог, а то je без изузетка случај и са Шумановићем и с његовим 
кључним текстом Сликар о сликарству.

Увиђајући да тим текстом није до краја испунио своју намеру одбране 
нистог сликарства, Шумановић се недуго након његовог објављивања, 
издвајајући један случај из историје уметности, пример сликара Пусена, при
хвата писања свог другог теоријског огледа -  Загито волим Пусеново сли
карство -  да би на том случају и примеру још једном представио своју сле- 
дећу темељну мисао: да се у структури и композицији фигуративне темати
ке сваког великог сликарства прошлости по правилу налази укључена ап- 
страктна пластинка организације слике. Y Пусеновој уметности, по Шума- 
новићу, битно je то што je овај сликар био у стању да по цену да код недо
вольно упућених створи утисак о себи као „хладном” и „тврдом” уметнику, 
материју предмета и цео призор уведе и „нови свет, непомичан, у свет сли-
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ке”, а резултати и последице таквог уметниковог подухвата састоје се у за
р у ч к у  да живот слике „није имитација вањског живота, већ je то органски 
повезан живот линија, пластике (светла и сенке) и боја. Ваььска природа je 
овде била само материјал”. И даље:

Геометријска структура, једноставност и помањкање сваке фантазије у не- 
мачком смислу (Grünewald), две-три стереотипне кретње фигура, нај прорану Ha- 
raj и колорит -  то су ознаке Пусеновог дела... Пусен je својим делима дао при
мер добре архитектонике у слици.

А управо то -  архитектура слике -  цшь je коме Шумановић тежи у 
своме сликарству између 1921-24. године, када се с великим напором, носећи 
се често и са сопственом у суштини врло емотивном природом, али и с убе- 
ђењем и вокацијом чистог сликара у себи, бори за једно еманциповано, мо
дерно, савремено, по историјском искуству европско, а нипошто провинци- 
јално/локално схватање сликарства. Да су му при писању овог текста о Пу- 
сену основне покретачке намере биле изразито полемичке и субјективне, а 
не просветитељске и објективне отворено сведоче следећи завршни редови 
овог огледа о Пусену:

Код нас се воли лажна патетика, имитација природе, илустративно слика - 
ње, шаренило колорита, јер имамо такве мозгове да волимо оно што je најбе- 
значајније и што нам се чини мистериозно. Ми не осећамо мистериј хармони- 
чног дела, али када видимо какву илустративну кошмарију или кад видимо пеј- 
саж са зеленом травом (којему би се волови врло веселили да имају мало смисла 
за сликарство) игра наша пургерска душица од весеља. Кушао сам да се од свега 
тога ослободим и вол им тога уметника који je знао да организује своје осећаје 
и стварао дела тврда, схематична и окамењена, jep je следио ону мисао коју je 
написао у писму Шантелону: ’Настојаћу из свих снага да задовољим уметност, 
Вас и себе’ ) . 1 1

Текстови Сликар о сликарству и Залито волим Пусеново сликарство, 
заправо су Шумановићеве одбране сопственог сликарског creda; то су -  мада 
се судећи по називима могу чинити као начелне расправе -  типични тексто
ви уметника писани pro domo sua, дакле превасходно у прилог свога схвата- 
ња природе сликарства и природе уметности. Али поред ове одбране субјек- 
тивних схватања, данас ови текстови показују и једну општију, за културу 
средине дуготрајну важност: у њима се, найме, по први пут из пера једног 
модерног српског уметника расправља питање аутономије дисциплине сли
карства, говори се о терминима као што су „организовани пластинки свет 
слике”, „плотна структура слике”, помиње се „сликарски говор”, „апстрак- 
тна страна слике” коју чине „ритам, пластика, геометријска структура”, пра-

11 Сава Шумановић, Zašto volim Poussinovo slikarstvo, навод према тексту поново објављеном 
у каталогу ретроспективне изложбе у Музеју савремене уметности, Београд 1984.

152



*
ТЕКСТОВИ САВЕ ШУМАНОВИЕА

ви се разлика између аналитичког и синтетичког приступа слици, говори се 
о сликарском мишљењу и о поступку сликања итд. На основу својих тексто- 
ва о сликарству а не само на основу праксе свога сликарства Шумановић се 
данас указу] е као прави модерни уметник у смислу значења који тај појам 
има у уметности почетка треће деценије: то je уметник-умник (како je от- 
прилике у то време поводом Петра Добровића писао Крлежа), другим речи- 
ма то je уметник који je свестан историје уметности и поука које одатле за 
себе извлачи, коначно то je уметник чије дело, настало у спрези свесне на- 
мере и постигнутих резултата, показу] е склад интенције и реализације, те- 
орије и праксе, јединство поетике сликарства и конкретног пластичког света 
саме слике.

Текстови о којима je овде реч написани су, поновимо, до средине 1924. 
године, дакле пред сам крај Шумановићевог пристајања уз искуство кубис- 
тичке и неокласицистичке дисциплине сликања. Следеће, 1925. године, нас- 
таје у духу томе сродних сликарских идеала Аутопортрет, али већ две сли
ке које уметник ради у исто време -  Берачице и Концерт у йо/ъу -  донеће у 
његовом сликарству неочекивану превагу анегдоте коју je управо у својим 
поментим текстовима претходно тако оштро осуђивао. Била je то, очито, 
тренутна криза коју je требало превладати да трајно или макар задуго не би 
остао у зависности од учене али већ сасвим охлађене конструкције слике. 
Осећајући то, Шумановић се још једном нашао пред потребом за преобра- 
жајсм свога језика и то he, након низа прелазних слика, почета да се дешава 
уласком у другу велику етапу његовог рада, у етапу колоризма, повратку 
реалном или реалније вићенОхМ и представљеном мотиву. Ево како ће Мио- 
драг Б. Протић окарактерисати овај преображај који ће на својим завршеци- 
ма уродити Шумановићевим ремек-делима попут Доручка на трави и Пија- 
ног брода, оба из 1927:

Године 1926. и 1927. у ствари су преокрет -  стегнута класицистичка опна 
пуца и Шумановићева непосредна осећајност се ослобађа. Уместо посткубис- 
тичке схеме -  матисовска интегрална виза]а и организација целине; уместо пу- 
сеновског и енгровског геометризма -  дионизијски занос. Своје схватање слике 
Шумановић пребацује у експресионизам боје и геста, чувајући напету равноте- 
жу унутарњег и спољњег света, визуелног додатка и пластичког знака. Као про- 
буђсн, следи осећање али и стару тежњу ка једном потпуном сликарству на но- 
вим основама.12

Из те позиције, дакле са свешћу о Шумановићевим врхунцима у ремек- 
-делима Доручак на трави иПијани брод из 1927. године, неминовно се на- 
меће следеће питање: шта je за његов развој ка тим дометима могла да значи 
претходна етапа кубизма/неокласицизма, време учења код Андре Лота, ис-

Исто као нагюмена 7, стр. 28.12
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куетво саопштено у текстовима Сликар о сликарству и Зашто волим Пу- 
сеново сликарсшво, другим речима подвргавање дисциплини сликања која га 
je y крајњој линији довела до схватања изнетих у два поменута теоријска 
огледа? О томе ce пој едини тумачи Шумановићевог сликарства не слажу, 
тачније, они на различите начине виде и процењују знача] и последице ње- 
говог проласка кроз поуке које je стицао учењем у Лотовом атетьеу. Тако по 
Димитрију Башичевићу,

Лот није био учитељ каквог je требао Шумановић. Он je требао учитеља 
који би му открио његове могућности, односно који би му помогао да их нађе. 
У место тога Лот je свој властити шаблон једноставно нренео на ученика и тиме 
га, у ствари, онемогућио. Онемогућио га je за његове властите могућности које 
су биле, како ће се касније видети, сасвим другог характера. Лот, као типични 
малограђанин сликарства, хтео je помирити нову сликарску идеју с публиком, 
односно друштвом и тако je од кубизма начинио академију. Намећући тај ака- 
демски кубизам својим ученицима, односно, у конкретном случају Шуманови- 
ћу, Лот je успорио љегов развој за добрих неколико година. Кривица, разуме се, 
нијс само на учитељу. Шумановић je, без сумње, прихватио идеју конструкти- 
вистичког сликарства свим жаром свог темперамента. Али ма колико да je тај 
жар био схватљив, он га није могао оправдати из једноставног разлога: разумно 
прихватагье није било и спонтано. Шумановићева визија била je исувише упли- 
висана конструкцијом, а премало je била спонтана да би се могла назвали поет- 
ском. 1 3

Башичевић ће, истина, у далвем току текста попустити у овој изразито 
негативној оцени Шумановићевог проласка кроз кубистичко искуство, при- 
метиће да je позитивна последица тог уметниковог искуства била у томе 
што je он као сликар размишльао у „формама у време када je преовладавао 
постимпресионизам и када су појмови о слободи сликарства били заиста ус- 
ки” . 1 4  Али зар већ то што овај критичар подразумева под „размишљањем 
формама ' 5 није довољно за утемељење једног чвршћег и трајнијег појма о 
медијским својствима сликарства у средини која таква схватања до тада једва 
да je познавала и која их ни знатно касније није сасвим усвојила? Насупрот 
Башичевићу, Лазар Трифуновић je склон да знатно повољније оцени Шума- 
новићев сусрет са Лотовим поукама:

Са Лотових курсева Шумановић je понео многа знања. Један по један от- 
кривали су се пред њим сложени закони сликарства, које je Лот с лакоћом про- 
налазио и духовито дефинисао. Читав низ аксиома који су се на Академији 
стал но понављали, протресли су из основа нашег младог сликара. ’Нема правих 
слика без композиције, а да опет нема правих композиција без ритмичког орга- 
низовања пластичких елемената5, говорио je Лот својим ђацима.

13
Димитрије Башичевић, Сава ШумановиН, монографија, Загреб 1960, 52.

14
Исто, 56.
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И даље:

Прави колориста никада не употребљава више интензивних боја, довољна 
je само једна да оживи композицију,

Или
Чиста боја не може да буде подређена покрету, нити да буде моделована. 

Због тога се моделовање предмета не врши колорисаиим плановима, већ избо- 
ром боје у сваком од њих гюсебно. Светлосиво довољна je замена за прно, у мо- 
делацији сивожутог објекта, итд. 1 5

А као последица савладавања ових поука, наравно уз друга париска 
уметничка искуства тога времена, стоји домет достигнут и савладан у слици 
Скулпшор у аше/ъеу из 1921. године, за коју ће Трифуновић рећи да je „прво 
право кубистичко платно српског сликарства, много ближе Пикасу него Ло
ту... Скулпшор у аше/ъеу представља најистуренију тачку до које je Шумано- 
вић дошао у удаљавању од природе”, И даље, као закључак;

У сликама из 1923. коначно je завршен процес започет 1921. у фази Скул- 
птора у атељеу. Шумаиовић je био у поседу изграђене ликовне концепције. И 
не само ликовне. Crioj објективизма и класицистичког захвата у живот природе 
довели су до нове естетике која се у onoiToj жудњи за идеалом форме нашла 
сасвим на ’левом’ крилу. Била je то појава ’н о в о е  реализма’, естетика ’сувише 
стварног’. Тако je у широком распону од Бијелића, преко Добровића и Милуно- 
вића до Шумановића проблем форме добио неколико различитих решења и ва- 
ријација који су сликарству на пометку треће деценије дали живот и ритам. 1 6

Y комплексу уметничких проблема и идеја треће деценије, тог за исто- 
рију српске модерне уметности изузетно важног раздобља, Сава Шумановић 
je -  према М. Б. Протићу виђен као аутор који својим делом обелсжава два 
кључна проблемска пола: пол „напретка” у сликама с почетка двадесетих го
дина, пре свега у Композицщи са сатом и у Скулйшору у аше/ъеу, обе из 
1921, уз које иду и оба његова теоријска огледа о којима je овде било речи 
с једне и пол „повратка” у сликама с краја двадесетих и током целих триде- 
сетих година с друге стране. Без обзира да ли квалитетне и проблемске 
врхунце Шумановићевог опуса видели у другој париској фази око Пијаног 
брода из 1927. или Мосша на Сени из 1929. или пак, по некима, у последњој 
фази шидских пејзажа и актова, у стилу којега he сам уметник назвали 
..зверским” или „стилом како знам и умем”, увек he у разматрању формира- 
н>а Шумановићеве укупне сликарске концепције бит и неопходно да се крене 
од ььеговог првог париског раздобља у коме он не само преко поука код

Лазар Трифуновић, Сава ШумановиН, каталог изложбе у Јајцу, 1965, поново објављено 
књизи Студије, oï/iedu, критике, 3, Београд 1990, 29.

Исто, 33.
1 6
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Лота него и посредством разумеваьъа юъучног Пикасовог доприноса савла- 
дава искуство кубизма и његових последица стижући до једног у српској 
уметности првих чврсто утемељених испољавања свести о слици као ауто- 
номном естетском објекту у смислу модерног или модернистичког значења 
тог термина. Та je свеет код Шумановића најпре, наравно, исполнена у самој 
сликарској продукцији, али je подржана и разрађена у записима о тој про
дукции и о другим питањима дисциплине сликарства, што показује да je код 
њега постојала не само потреба него и способност теоријске ауторефлексије 
као je дне од битних особина у профилу модерног уметника као уметника- 
-интелектуалца, онога који сликарство разрађује у пракси али и дограђује у 
теорији, који се упоредо служи сликом и текстом, који можда не с подједна- 
ком али ипак с довољном мером адекватног изражавања сопствених мисли 
рукује четком и пером. Тек када je у стању да из својих дотадашњих развој- 
них процеса формира лик таквог сликара-теоретичара и сликара-интелекту- 
алца једна je уметничка и културна средина спремна да пређе пут од поче- 
така до зрелих домета у савладавању идеје модерности. Са Шумановићем и 
његовим примером сликара који истовремено ради и мисли сликарство, 
српска уметност такав пут модерности дефинитивно прелази, а за историј- 
ску спознају о уметничким процесима битно je да напори унети у тај прела- 
зак и резултати који су при том преласку остварени остану стално уграђени 
у тековине модерног уметничког искуства културне средине у којој су се ти 
процеси одвијали.

Ješa Denegri

LES TEXTES DE SAVA ŠUMANOVIĆ UN PEINTRE PARLE DE LA PEINTURE
ET POURQUOI JAIME LA PEINTURE DE POUSSIN

Résumé
Le sujet de notre exposé est l’étude des conditions de parution et du contenu des textes écrits par 

le célèbre peintre serbe Sava Sumanovic (1896-1942) sous les titres de Un peintre parle de la peinture et 
Pourquoi j ’aime la peinture de Poussin, et publiés tous deux en 1924, dans la revue zagreboise Književnik.

V

Après ses études à Zagreb, Sumanovié fait un premier séjour à Paris (1920-21) où il poursuit ses 
études dans l’atelier d’André Lhote et découvre directement les expériences cubiste et post-cubiste qui, 
dans son oeuvre culmineront dans les tableaux Le sculpteur dans son atelier et Nature morte à l ’horloge qui 
datent tous deux de 1921. Formé aux conceptions rationnelles cubistes, Sumanovic acquiert une certaine 
tendance au raisonnement théorique sur son art et l’art en général, et il nous livre ses réflexions dans les 
deux textes cités dans lesquels une thèse fondamentale domine, appuyée sur divers exemples et arguments. 
Cette thèse, c’est que la peinture moderne, bien que restant attachée à la représentation de l’objet 
(paysage, nature morte, composition figurative) est tout de même essentiellement une création autonome, 
un monde en soi, et un monde soumis à ses propres lois structurelles intérieurs. „II faut un effort de 
volonté extraordinaire pour arriver à rester un vrai peintre” souligne brièvement Sumanovic dans une 
phrase exprimant sa conception de la peinture et de sa position en tant que peintre dans un milieu où, à
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l'époque de la parution des oeuvres et des textes cités (début des années 20) de nombreux préjugés régnent
V

encore liés à la fonction anecdotique et littéraire de la peinture. Le combat mené par Sumanovic pour 
l'autonomie de l’art, est confirmé dans ses tableaux et il passe par ses textes en théorie et en pratique, c’est 
le combat typique d’un artiste moderne, à une époque où le concept de peinture moderne était nettement 
minoritaire, et qui a dû surmonter d’importants obstacles avant d’être admis dans son propre milieu. Le 
mérite de Sumanovic est historique, pour avoit (avec quelques rares artistes de cette même génération) 
réussi à imposer ce concept par une suite de chefs-d’oeuvre, mais aussi par sa contribution théorique 
développée en détail dans ses textes Un peintre parle de la peinture et Pourquoi j ’aime la peinture de Poussin.
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БРАНКА КН ЕЖ ЕВИН

Друштво и уметност у источној Србији
од 1455. до 1586. године

П одручје источне Србије о давно je привлачило наше и стране истра- 
живаче и неуморне путнике који су по обиласку појединих крајева доносили 
отуда разноврсне, веома драгоцене белешке о својим виђенима, запажањима 
и размишљањима. Y најновије време извесни истраживачи су посветили па- 
жњу проучавању друштвене и привредне историје тога краја, историјске re- 
ографије и других научних грана на основу турске грађе. Њиховом заслу- 
гом преведени су и обрађени турски пописни дефтери из средине XV и из 
XVI века и на тај начин осветљена je дотле непозната материја, која омогу- 
ћује да се посредним путем предоче и оне околности које су довеле до умет- 
ничких остварења тамошњег становништва.

Понуђени рад обухвата онај део источне Србије који се почетком XV 
века нашао у саставу Видинског санцака или му je касније припојен. Подру- 
чје се простирало од Дунава на северу, до огранка Сврљишких планина на 
југу; западну страну затварала je долина Поречке реке, планина Кучај и пре- 
део јужно одатле у правду Сокобање, а источну страну граница са садаш- 
њом Бугарском (црт. I ) . 1 Сандак се делио на области настањене становни- 
штвом различитог етничког састава и имовинске моћи. Поједини друштвени 
слојеви су уживали веће или мање повластице у складу са обавезама према 
новим господарима. Прилике и околности под којима je живело хришћанско 
становништво одражавало се и на њихову спрегу с манастирима у поједи
ним областима. Y овом раду особита пажња усредсређена je на манастире 
било да су затечени по доласку Турака, обновљени или настали у другој по- 
ловини XV и у XVI веку, како би се добила представа о духовној и култур- 
ној баштини која се сачувала до данас или je неповратно изгубхьена. Оскуд-

1 За потребе овог рада прегледала сам у Историјском институту у Београду топографске 
и географске карте разних издања и годишта у размерама 1:25.000 до 1:200.000. Називе на при- 
ложеном цртежу урадио je на рачунару Љ. Гвоић, графичар, коме захваљујем на труду.
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не вести о манастирима у расположивој материји, особито за прву половину 
XVI века, оставили су празнине у нашем раду које у овом часу није било 
могућно превазићи.

ИСТОРИЈСКЕ ПРИЛИКЕ И ПОДЕЛА ВИДИНСКОГ САН1ДАКА
НА ОБЛАСТИ Y XV И XVI BEKY

После битке код Никопоља 25. септембра 1396. године султан Бајазит 
(1389-1403) je уклонио из Видина цара Јована Срацимира, а иегову земљу 
прикључио територијама под својом влашћу. Од тог времена Видин постаје 
војно и управно средиште пограничне области и упориште из којег су упу- 
ћивани походи према Србији, YrapcKoj и Влашкој. 2

Као и остале земље у којима су Турци успоставили тимарски систем, 
Видински санцак je пописиван у више наврата у XV и XVI веку. Најстарији 
попис за који се зна, сачуван у препису, био je спроведен по наредби султана 
Мехмеда Освајача (1451-1481). По свом обележју то je збирни (скраћени) 
попис, док опширни попис на основу којег je састављен овај постојећи из 
1454/1455. године, није до сада пронађен. Из полиса следи да су санцак са- 
чињавале четири нахије: Видин, Сврљиг, Бања и Белград. Подручје je било 
издељено на хасове санцак-бега, на 189 тимара у рукама спахија, посадника 
тврђава и других лица. На крају полиса издвојени су хасови румелијског бе- 
глербега. 3

Највеће пространство je захватала нахија Видин образована од неколико 
мањих области: Видин, Загорје и Поломје (све три у Бугарској), Тимок, 
Црна Река и две -  условно назване Гелвије и Винишница (у Србији). На тлу 
нахије се налазило 115 тимара, а 13 села чинила су санцак-бегов хас. Y на- 
хију Видин ушло je место Видин са тврђавама Видин и Флорентин (обе на 
Дунаву) и са селима у њиховом залеђу. Загорје се простирало на десној 
страни Тимока, дуж Старе планине, a Поломје у долини реке Лом. Облает 
Тимока обухватала je данашњи Заглавак и насеља у сливу Белог Тимока. 
Црну Реку су сачињавала села смештена у долини Злотске реке, Црне реке 
и Беле реке. Насеља Гелвије лежала су на странама Црног Тимока, a насеља 
Винишнице на простору између Црног и Белог Тимока јужно од Зајечара.

2
С. Гшрковић, Године криза и превирања, Историја српског народа, П, Београд 1982, 55.

з _
Д. Боянич -  Лукач, Видин и Видинскияги санцак ирез 15-16 век, Документа от архивите 

на Цариград и Анкара, под редакц. на Вера Мутафчиева и Михаила Стайнова, София 1975, 
57-90 (надалье: Видин).

Видински сашдак-бег био je у то време Иса-бег Хасаноглу, познати војсковођа Мехмеда 
Освајача; учествовао je у опсади Београда. У походу на Трансилванију 1479. године био je ра- 
њен и након пада с коња иреминуо (Видин, регистар, 91).

е
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Санџак су на јужној страни омеђивале нахије Сврљиг и Бања, затворене 
природним границама планинског предела, са тврђавама у средишту. Нахија 
Сврљиг се простирала у до лини Сврљишког Тимока; у свом саставу je им ал а 
31 тимар и 17 села санџак-беговог хаса. Нахија Бања je заузимала простор у 
долини Моравице, издељен на 30 тимара, са средиштем у данашњој Сокоба- 
ььи. Нахија Белград, издељена на 13 тимара, покривала je предео у околини 
тврђаве Белград (=Белоградчик ) . 4

Како из полиса следи, границе Видинског санцака нису обухватале да- 
нашњу Неготинску крајину и Кључ. Један турски извор на који се позива 
Душанка Бојанић можда најбоље говори о томе да Турци ове земље још ни
су држали у својим рукама. Наиме, по овом извору, у наддежност видинског 
сашдак-бега спадао je простор од Видина до Голупца, с тим што му je „ду- 
жност била да чува турску власт у свом сашдаку и да потчини још неосвоје- 
не земље тог подручја” . 5

Тридесетих година XVI века дошло je до промена у саставу и броју на- 
хија Видинског санцака и до разграничена највеће по обиму, Видинске на- 
хије. Издвајањем Црне Реке, Гелвија и Винишнице из Видинске нахије, обра
зована je нахија Црна Река, особена по великом броју већих и мањих насеља 
у долини Црног Тимока. Засебне нахије постале су Тимок, Загорје и Полом- 
je, док je нахија Белград укинута. Y то време основане су и две нове нахије,

4
Опис хасова, зеамета и тимара у књизи Видин се налази: за нахију Видин (стр. 57-77), 

Сврљиг (77-82), Бању (82-87), Белград (87-90), хасови беглербега (90); белешке су на стр. 91-94. 
За XV век објављени су још ови пописи: Д. Бојанић, Фрашенти збирног пойиса видинског сан
цака из 1466. Године; ФраГменти опишрноГ пописа видинскоГ санцака из 1478181. Године. Објав- 
љени су као посебан отисак из Miscellanea, 2, под насловом: Фрагмента једног збирног и једног 
опширног пописа видинског санпака из друге половине XV века (Београд 1973), 1-77 (за 1466), 
79-177 (за 1478/81), оба са факсимилима.

Y књизи: Извори за бълГарската история, XIII, Турски извори за българската история, 
серия XV-XVI, П, съставили и редактирали Н. Тодоров и Б. Педков, БАН, София 1966, обрађе- 
ни су фрагмента двају дефтера под насловом: 3. Тимари във Видинско, Берковско, БелоГрад- 
чиьико и поречието на р. Тимок, стр. 104-159. Фрагмент првог дефтера у Изворима XIII (како 
ће се убудуће наводити), с описом тимара од 1454. до 1479. године, састоји се од два одвојена 
свитка сваки са по 10 листова. Првих 10 листова (стр. 104-127, превео je Н. Попов) садрже опис 
једног зеамета и 22 тимара, док других 10 листова (стр. 127-151. превео А. Траянов) садрже опис 
29 тимара.

Фрагмент неког другог дефтера, који се састоји од два листа са осам тимара (стр. 151-159, 
превео П. Груевски), представља саставни део пописа из 1466. године, како je накнадно устано
вила Б. Кнежевић, Делови збирноГ пописа видинскоГ санцака из 1466. Године, Мешовита грађа, 
књ. XV (Београд 1986), 7-12 са упоредном табелом тимара из 1455, 1454/79. и 1466. године, ради 
објашњења поступка о препознавању овог дела дефтера. ЬЬегов je већи део раније превела Д. 
Бојанић (ФраГменти збирноГ пописа видинскоГ санцака из 1466. Године).

5 _
Д. Бојанић, НеГотинска Крајииа у време игурске владавине -  на основу извора из XV и 

XVI века, Гласник Етнографског музеја 31-32, Неготипска Крајина, 1968-1969 (Београд 1969), 
66-67, нап. 2; М. Стојаковић, О паду Поречја под турску власт, Историјски часопис књ. XXIX- 
XXX (1982-1983), (Београд 1983), 143-152.
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Кривина и Фетхислам. На основу полиса из 1560. године санџак се састојао 
од девет нахија: Видин, Поломје, Загорје, Кривина, Црна Река, Тимок, Фет
хислам, Бања и Сврљиг, са тврђавама Видин, Филурдин (Флорентин), Бел
град, Бања, Сврљиг и Фетхислам. 6

Након пада Темишвара у турске руке 1552. године и успостављања Те- 
мишварског беглербеглука, Видински санџак je  издвојен из Румелијског бе- 
глербеглука и припојен Темишварском. Помсрањем граница турске државе 
на север, Видински санџак je изгубио крајишничко обележје и стратешки 
значај који je имао од оснивања. 7

*

Y наведеној подели Видинске нахије поменуте су и две мање области 
условно назване Гелвије и Винишница. Извори их бележе различите, а вари- 
јанте читања су и ове: за Гелвије, Кливје -  Келвије, Келује, а за Винишницу 
-  Винешница, Велешница, Внешница, Велештица. 8  Пошто су ce њихови оно- 
времени називи изгубили из употребе у преведеним, нама доступним тур
ским пописима, бележене су овако: Гелвие, Велешниче (1455), Кливје, Вини
шница (1466), Гелвие, Гелвине, Вештиче, Вештица (1454-79 -  Извори XIII).

Међутим, има и друкчијих примера који непобитно доказују на какве су 
тешкоће наилазили преводиоци турских извора приликом дешифрована 
имена поменутих области. Наредни примери преузети из радова Тодорова 
(1960), Баркана (1964), Хаџибегића (1966) и поново Тодорова (1988) у вези 
с плаћањем главарине (цизје, харача) за 1490/91. годину у областима (вила-

Уопштено о полису No 370 из 1530. и No 514 из средине XVI века: М. Т. Gökbilgin, Aja let 
Rumelija (popis sandžaka i gradova na početku vladavine Sulejmana Veličanstvenog), s turskog preveo H. 
Šabanović, Prilozi za orijentalnu füologiju XVI-XVII, 1966-67 (Sarajevo 1970), 335-336.

Дефтер No 514 објавила je J l Боянич-Лукач (заједно ca пописом из 1455. године) у књи- 
зи: Видин и Видинският саниак през 15-16 век, 97-159 (опис шмара). У далъем навођењу такође 
скраћено: Видин. На основу докумената из друге половине XVI века Д. Бојанић je закључила 
да je дефтер састављен 1560. године за време владавине султана Сулејмана Величанственог 
(Предговор на стр. 11).

Y књизи; Извори за българската история, XVI, Турски извори за българската история, 
III, София 1972, 496-523 објављен je недатован фрагмент дефтера (ОАК 265/62 No 65/1965), који 
je превео А. Белков под насловом: Ошкъс от подробен ретстър на тимари в санџак Видин 
от втората половина на XVI в . Фрагмент еадржи делимичан полис нахије Баньа (497-517), и 
започет je полис Сврљига, а затим иде полис тимара које су држали посадници тврЬава Видин, 
Филурдин и Белград. Разматрајући његов садржај ради коришћења података за овај рад и по- 
редећи га с пописом из 1560. године, залазила сам да се имена насеља унеколико разликују, а ли 
су бројчани показатели без изузетка истоветни. На тај начин уверила сам се у то да je фра
гмент л/ Изворима XVI део оног полиса на основу којег je састављен збирни Дефтер No 514 из 
1560. године који je објавила Д. Бојанић.

7
Видин, 11.
Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, 37-38.
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јетима) санџака Видин, приказаних овде у виду табеле, показују и веће од- 
ступање у називима. Кад не би било бројчаних показатеља (број кућа, износ 
џизје и др.) који се до танчина свуда подударају, извесне области биле би 
спорне и у последу географског положаја . 9  Пример je Гелвије.

Број
кућа 

1490. год.
Тодоров (1960) Баркан (1964) Хацибегић (1966) Тодоров (1988)

2.576
1.933
1.490

557
641

1.729
1.560

298

Видин
Тимок
Млава и Вонештиче
Черна Река
Белград
Сврљиг
Бања

Vidin
Timok
Glavye ve Tesniç
Çerna Reka
Belgrad
Isfirlik
Bane
Kurâ-yi Vireniçler

Видин
Тимок
Млава и Тешнић
Црна Река
Белград
Сврл>иг
Бања
Село Вранићи

Vidin
Timok
Glavye et Nesbetiç 
Çerna Rika 
Belgrad 
Isferlik
Bane (Soko Banja) 
Kraj et Trebiçan

10.784

О пореклу назива ове области појавило ce тумачење Славољуба Гацо- 
вића, који сматра да назив потиче из трачког речника и да заправо означава 
подручје са пуно извора, воде и мочварног земљишта. Предложио je рекон-т
струкцију назива полазећи од индоевропског, па преко старонемачког Quelle 
= извор, с тим што се метатезом ликвида (= промене места текућих сугла- 
сника у словенским језицима) добија Гелв-ије. 1 0

На карти инж. Ебшелвица из 1718. године, у Сврљишко-бањском дис
трикту, правац пружања планинског венца Gillewidio Gebürge уцртан je на

Упор.: Н. 1одоров, За демоГрафскошо съсшояние на Балканския иолуосшров ирез XV- 
XVI в., Годишник на Софийския университет, Том LHI/2, 1959 (София 1960), 205; Н. Hadžibegić, 
Glavarina и osmanskoj državi, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja, IV, Sarajevo 1966, 53 pod 
br. 19; N. Todorov -  A. Velkov, La situation démographique de la Péninsule balkanique (fin du XVe s. -  
début du XVIe 5.), Academie bulgare des sciences, Institut d’études balkaniques, Sofia 1988, tab. No 1, No 
2, обрачун харача стр. 267-268. Баркан области чита као Glavye i Tesniç: О. Barkan, 894 (1488- 
1489) yili Cizyesinin Tahsilâtina ait Muhasebe Bilânçolari, Belgeler I, 1 (Ankara 1964), 20, 57 i dr.

По Тодорову (La situation démographique) Kpaj одговара Крајни y Србији, a Требичан, не- 
познат, y Југославији je (305, 308). Ако се прихвати Барканово читаше, ова ставка се односи на 
Вереницу у Бугарској. Ево примера: села по имену Горња и Доња Вереница са 297 кућа (у 
области Берковице) ушла су у попис Видинског сашдака 1455. године као беглербегов хас (Ви
дин, 90). Од 1478. године села су спадала у зеамет Вереница уписан на двојицу турских бегова 
(.Извори XIII, 109). Добру су припадала и села Арчар и Криводол у Загорју.

io _  _  _
С. Гацовић, Прилози шоиономасшичкој егиимолоГији на гилу Тимочке крајине, Развитак,

мај-јун, 3 (Зајечар 1985), 97-100 (пос. 99). Исти, Етимолошја несловенских основа у ојконимији 
видинског санџака XV и XVI века, Зајечар 1993, 26. Мимо стручног објашњења С. Гацовића, 
запажа се да се у свим варијантама читања назива Гелвије (Кливје) налазе исти сугласници: Г 
(К), Л и В, а између њих самогласници А, Е, И, О, што указује на тешкоћу око откривања 
правог назива.
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месту које по положају одговара планини Кучај. 1 1  Y погледу назива Гилеви- 
дио, наслућује се његова веза с именом Гелвије, предела и области у сливу 
Црног Тимока, спомињаном у турским изворима из XV века, по коме je мо- 
жда и планина добила име.

Рекло би се да je старо име планинског ланца Gillewidio с временом иш- 
чезло из употребе и неком приликом преиначено у име Голубиње, које се на 
картама и у литератури јавља у XIX веку. На пример, на карти А. Вајнгар- 
тена (Adam von Weingarten) из 1820. године на простору Кучаја име планине 
уписано je као Golubinian Geb(ürge). J. Гавриловић je, рецимо, за реку Црни- 
цу забележио да из вире из Голубињских планина изнад села Забреге. Фе
ликс Каниц у својој књизи о Србији спомиње извориште Црног Тимока које 
се налази у великој кречњачкој области између Голубиња и Ртььа. 1 2

ДРУШТВЕНИ САСТАВ И ОКВИР ЖИВОТА

Неточна Србија представља подручје на којем je y XV-XVI веку дру- 
штвени састав био веома шаролик. Преплитали су се различите слојеви дру- 
штва, на истом тлу живели су припадници војничких и полувојничких редо- 
ва, слободни и зависни сељаци, влашко становништво. Сви су они им али 
строго одређене обавезе, дужности и права, који су им налагали прилагођа- 
вање приликама и међусобну трпељивост. Основну грађу за проучавање 
друштвеног састава становништва и увид у ьъихову економску моћ пружају 
турски катастарски пописи и радови научника засновани на објављеној и не- 
објављеној турској грађи . 1 3

Карту из 1718, године приложио je уз рад Д. Пантелић, Попис пограничных нахија Србије 
после ПожаревачкоГ мира, Споменик САН, XCVI (Београд 1948), 14, Картограф je О. Т. von 
Ôbschelwiz, Kays. Ing. Hauptmann.

Кучајске планине (Chuzania mons) уцртане су на карти Ф. Роселија (F. Rosseli), насталој 
између 1476. и 1484. године. О томе: Г. Томовић, Територија Србије на картама до 1600. Го
дине, Србија и суседне земље на старим географским картама, Галерија САНУ, 70, Београд
1991, 35./

12
Вајнгартенову студију о Србији (Uber Serbien) ca картом објавио je H. Радојчић у свом 

раду: ГеоГрафско знање о Србији почетком 19 века, Посебна изд. Географског друштва, св. 2, 
Београд 1927, 1-47, 48-80; Ј. Гавриловић, О рекама у Србији. Одломак из бележака заоставших 
од пок. Јована Миленковића (ђумрукџије београдског у пензији), Гласник СУД, кн>. П, св. XIX 
ст. реда (Београд 1868), 283; Ф. Каниц, Србија. Земл>а и станов таит в о од римског доба до 
краја XIX века, И5, Београд 1991, 122, 392, 398, 405.

13 _  _
Д. Бојанић, НеГохиинска Крајина у време шурске владавине - на основу извора из X V  и 

XVI века; Иста, Зајечар и Црна Река у време турске владавине (XV-XVIII век), Гласник Етно- 
графског музеја, 42, Зајечар и околина (Београд 1978), 23-78; О. Зиројевић, Турско војно урећење 
у Србији (1459-1683), Београд 1974; М. Kiel, Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period, As- 
sen/Maastricht, The Netherlands 1985 (с изворима и литературом); P. Самарџић, Срби и режим 
турскоГ царства, у Историји српског народа, трећа књига, први том, 65-81.
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На овом подручју, у оквиру Видинског санџака, постојао je посебан 
слој војног сталежа -  походке спахије, који су служили војску са оца на сина 
и предел ављали неку врсту племства. Берат који су добијали за уживање ти- 
мара обавезивао их je на личну опрему у сразмери с приходом и на вођење 
у походе одређеног броја оклопника, момака и личних слугу. Спахије су под 
старешинством санцакбега одржавали ред на тлу санцака и обављали надзор 
над обрађивањем баштина. Били су господари тимара са којих су убирали 
приходе за своје издржавање. Међу спахијама je у XV веку било и хришћа- 
на, док попис из 1560. године не бележи више ниједног. Прелиставањем де- 
фтера лако je приметили да су ратовали на далеким пространствима Азије, на 
Еуфрату, у борбама против Узунхасана, владара Белог Овна 1473. године; бе- 
лешке о томе дописане су уз попис из 1466. године. Имена им се помиььу и 
у походима на Скадар 1478. и на Кара-Богданску (Молдавију) 1475. године. 1 4

Тимаре су добијали и припадници војног сталежа који су служили у 
тврђавама или на двору.

Војнуци су били слободни сељаци са својим војним обавезама. Њихове 
баштане, слободне у породици, биле су наследие. Организовани су били у 
кошьа. Новлашћен положај војнука трајао je све док je Османско царство 
помоћу њих штитило своје границе, У Црној Реци je 1466. године забележе- 
но 166 војнучких копаља, а у Тимоку 29,15 што показује њихов значај у то 
време.

Посебан род турске војске представљали су мартолоси, хришћани који 
су се старали о унутрашњој безбедности земље, чувајући путеве и кланце, и 
служећи као посада у тврђавама. За своју службу били су различило награ- 
ђивани: добијали су плату или су били ослобођени од баштинских пореза. 
За мартолосе из Црне Реке и Бање био je установлен посебан закон. 1 6  С об- 
зиром на чињеницу што се иначе располаже малим бројем података о ььихо- 
вим именима, наводимо она која садржи опширни попис (фрагменат) за Ба- 
њу, настао пре 1560. године. У селу Доња Чочојна уписан je мартолос Слави 
Богдан, у селу Трговиште -  Недо Павел и Никола Пејо, сва тројица били су 
ослобођени од авариза (посебних намета), Код мартолоса у селу Черковча

Д. Бојанић, Фрагменты збирноГ пописа из 1466. Године, 19, 20, 24, 34 и дал>е; за Кара-Бог - 
данску стр. 31, 32, за Скадар, 37 и дал>е; Извори XIII, 157 (Скадар), 159 (Карабогд.).

О покрету султана Мехмеда П на Узунхасана вид.: Ф. Бабингер, Мехмед Освајач и њего- 
во доба, Нови Сад, 1968, 262-264 и даље.

15
16

Д. Бојанић, ФраГменгии збирноГ иоииса из 1466. Године, 42.

D. Bojanić, Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XV 1 veka za smederevsku, kruševačkii i vidinsku 
oblast, Zbornik za istočnjačku i književnu građu, 2, Istorijski institut (Beograd 1974), 81-82, 154. Марто- 
лосима je лосветио свој рад М. Vasić, Martolosi и jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, 
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, knjiga XXIX, Odjeljenje istorijsko-filoloških 
nauka, knjiga 17, Sarajevo 1967.
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није уписано име. У Будимировцима живела су два мартолоса: Стојан Ста
нете, ослобођен од авариза и други непознатог имена (овај лист дефтера je 
оштећен). V селу Горња Врмџа уписан je Стојан Доброј, такође ослобођен 
од авариза. 1 7

Соколари и јастребари су били слободни сељаци, припадници војног 
сталежа, чије су баштине, попут мартолоских, биле слободне. Њихове оба- 
везе састојале су се у томе да лове, негују и припитомљују и шаљу Соколове 
и јастребове за потребе султановог двора. Y другој половини XVI века у 
Црној Реци су у 28 села живеле 104 породине сокол ара који су поседовали 
берат, а у 21 селу 71 породица јастребара. 1 8

Дербенџије (дервенџије) су били сељаци који су одржавали ред на опа- 
сним путевима, чували кланце, клисуре, мостове и несигурне пролазе на 
друмовима. Као награду за службу били су ослобођени изванредних држав- 
них дажбина. Y Црној Реци, рецимо, статус дервенџија у XVI веку имала су 
села Сас, Аснић (Оснић) и Криви Вир. 1 9

МеЬу најраније белешке које се тичу чувања кланаца спада она која 
претходи полису нахије Сврљиг 1455. године. Y њој пише како се муселими- 
ма који живе између Сврљига и Пирота, a поседују свети знак, наређује да 
доведу људе из туђине који не подлежу харачу и ону рају која никоме не 
припада, како би сачували теснац. Наређење су имали да спроведу: кнез 
Фружин и његова три сина, Стојан, Стојко и Станислав. 2 0

По опширном полису насталом око 1560. године, у Баььи су три села 
означена као дербенд (клисура, теснац): Доња Локва, Источиче и Јошаница. 
За житеље села Доња Локва записано je у „старом дефтеру” да су ослобође- 
ни од аваризи диванија (ванредних намета) по часној заповести на основу 
које чувају теснац. Житељи су кадији Бање упутили захтев с образложеььем 
да je „село мало, каменито, страшно и опасно место*’, након чега je уследила 
кадијина наредба према којој су имали да плаћају 1 2  акчи испенце, 2 1  уместо 
уобичајених 25 акчи.

17 Извори XVI, 503, 506, 507, 509, 510, 512.
18 О соколарима и јастребарима: Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, 60-62; Иста, Неютинска 

Крајина, 93-94.
19 Иста, Зајечар и Црна Река, 58-60.
20 Видии, 77.
21 Извори XVI, 505. У Бањи су у ово време постојала два села: Доња Локва и Горња Локва, 

од којих je прво било проход - кланац. Оба су припадала тимару Рамазана, Мехмедовог сина. У 
збирном полису из 1560. године, који представља извод из поименичног полиса, села се зову 
Долне Лукова и Горне Лукова (раније мезра, Видин, 126). Ова села више не посгоје и нису до 
данас идентификована. Можда je реч о Лукавици, ово име носи река и Седло (649 т )  у запа- 
дној подгорини Ртња, познатом превоју који одвајкада повезује Бању са Црном Реком код да- 
нашњег Лукова.
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Село Источиче (данас Истоци, заселак Читлука) налазило се на јавном 
путу, на обали Моравице. Његови житељи су радили на изградњи моста 
преко реке; за обављени посао обратили су ce кадији Бање тражећи да буду 
ослобођени од ванредних намета и да се изда часна заповест. Посредством 
кадије захтев им je уважен . 2 2

Посебан друштвени слој представљали су видински власы. Турци су вла- 
сима пружали повољне услове за насељавање и оживљавање земље, доделив
ши им статус слободних људи. Живели су у дружинама на земљи коју су 
добили за насељавање и одбрану, обављајући војне обавезе. Села на „вла- 
шкој земљи” нису могла бити додељена спахијама као тимар. Нахије Фетхи- 
слам и Кривина биле су настањене искључиво влашким становништвом. 
Преко својих старешина, кнезова и примићура, сакупљали су порез. Основна 
дажбина коју су плаћали за рајинско земљиште уместо харача, ушура и ис- 
пенце, била je филурија „влашки дукат”, па су по томе називани филурици- 
јама. По старом „влашком обичају”, дажбине су плаћали одсеком у новцу. 
За видинске, браничевске и смедеревске влахе био je из дат посебан закон по- 
четком XVI века. Власи су одлазили у војне походе на челу са кнезом, који 
je могао бити непосредни старешина влаха или, пак, управљати власима пре
ко примићура. 2 3

На земљишту које су настанили видински власи настао je највећи цар
ски хас на Балкану. По статусу je био имунитетна облает издвојена из над- 
лежности локалних органа власти, осим судске. Сва насеља ове територијал- 
но-управне јединице била су слободна. Филуриџијски статус који су имали, 
укинут 1530. па поново враћен 1542, коначно je укинут 1586. године, а фи- 
луриџије су постали раја царског хаса. 2 4

Y фрагменту опширног полиса насталог пре 1560. године, у делу који 
се односи на царски хас у Бањи, сачувана су имена једног примићура и кне- 
за. Y селу Јаступин (Јасеновик?) спомиње се примићур Гордан Смолан,

22 Извори XVI, 508.
23

Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, 36-37; М. Kiel, Art and Society, 86-89 и даље; D. Bojanić, 
Turski zakoni i zakonski propisi, 150 (o кнезовима), 174 (о видинским власима).

24 . _
О царском хасу Д. Бојанић, Неюгиинска Крајина, 83-86 и даље. Бројно стање видинских 

влаха за 1530/35. и 1560. годину с објаип-вењима, стр. 78-82.
Царски хас на тлу Црне Реке, највећи у Видинском санџаку, састојао се 1560. године од 

147 села настањених власима филуриџијама, осам манастира и 12 мезри, од којих je царска бла- 
гајна убирала приход од 329.719 акчи годишње (Видин, 103-107). У Тимоку je хас обухватао 52 
села, један манастир и четири мезре, приход je износио 70.603 акче {Видин, 107-108). Царском 
хасу у Сврљигу припадала су четири села, један манастир и једна мезра, с приходом од 14.398 
акчи, а у нахији Бања такође четири села, приход 9.871 акчу {Извори XVI, 497-499, Видин 111). 
Царски хас у Кривини обухватао je 141 село, осам манастира и једну мезру, с приходом од 
349.669 акчи {Видин, 100-103). У нахији Фетхислам у царски хас спадала су 104 села, пет манас
тира и једна мезра, с приходом од 386.175 акчи {Видин, 108-111).
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ослобођен плаћања испенџе. 2 5  Y селу Долеч je живео кнез Неделко Вука- 
шин и његови синови, Дамјан Неделко и Обретко Неделко. Њих тројица су 
такође била изузета од плаћања испенце. 2 6

Неколико деценија раније, тачније 1510. године, спомиње се кнез Бого- 
je ca женом Маром и дедом у ктиторском натпису цркве Св. Николе манас- 
тира Лапушње код Лукова, где je и портретисан, о чему ће касније бити реч.

Хришћанско етановништво je имало статус paje; живело je у селима и 
бавило се земљорадњом.

ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ ВИДИНСКОГ САНЦАКА Y XV-XVI BEKY

Становништво пограничник области Гелвије, Црна Река, Сврльиг и Ба- 
ььа живело je у приликама које су на свој начин биле особене и одражавале 
се на свакодневни живот. Подаци из турских полиса оживљавају ишчезли 
свет прошлих времена и доприносе стицању нових еазнања. Зачудо, управо 
у крајиштима појављују се манастири средином XV века, обкављају или по- 
дижу нови током XV-XVI века. Хришћанско становништво, оптерећено 
обавезама према турским властима, није изгубило своју веру и духовну везу 
с православном дрквом, иако je живело у окружењу турских спахија, на до- 
брима утицајних личности и припадника турског војног сталежа.

Гелвије

Део Видинског сандака на западној страни захватала je у XV веку мала 
облает условно названа Гелвије, непозната у домаћим изворима, која се прос
тирала у сливу Црног Тимока, претежно у његовом изворишном делу и у око- 
лини Бољевца. Y непосредном суседству ове области, с оне стране штанине Ку- 
чај, лежале су још увек слободне земље Српске Деспотовине. Из историјских 
извора се зна да je у Петрусу, пограничном пределу и крајишту Деспотовине, 
још од седамдесеттгх година XIV века поседовао метохе светогорски макастир 
Лавра светог Атанасија. Лаврина села распореЬена у низу од севера ка ј\ту: 
Шалудовац, Буљани, Горња Мутница и -  на самом пулу пред улазак у клисуру 
Честобродицу -  село Извор, имала су посебан статус и обавезе према врховној 
власти, особиго у случају рата. Деспот Стефан Лазаревић издао je 1407. и 20, 
јануара 1427. године повеље манастиру Лаври у којима образлаже права и оба
везе села према овом манастиру и врховној власти. 2 7

25 Извори XVI, 497.

26 Исто, 498-499.
77 _

Српски архив Лавре Аиюнске, издао Д. Н. Анастасијевић, Споменик СКА LVI, кн>. 48 
(Београд 1922), 11-13 (за 1407), 14-15 (за 1427). О Петрунисом крајишзу; М. Благојевић, Краји- 
шта средњовековне Србије од 1371. до 1459. Историјски гласник, 1-2 (Београд 1987), 37-40.
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Међу селима у овом крају особиту пажњу привлачи село Саслар (Са- 
си), које по имену подсећа на рударе Сасе. Кроз неколико турских пописа 
могуће je пратити развој и опадање овог села током XV-XVI века. Први по- 
даци о селу потичу из 1455. године; тада су у њему живеле 23 породице. 
Судећи по ниским пореским обавезама у односу на друга села и с нагласком 
на „предвиђен” приход у износу од 1.080 акчи годишьье, становници су ужи- 
вали пореске олакшице највероватније у складу са значајем и обимом посла 
који су обављали.

Село je сачињавало део тимара видинског походног спахије Јусуфа (си- 
на Чирак Хизира), на кога je тимар пренет са оца (био je син роба Гази 
Худавендигјара, наводно султана Мурата I). За коришћење тимара поседо- 
вао je берат султана Мехмеда IL Y војсци je био задужен лично као тешки 
оклопник, за двојицу лаких оклопника и за шатор. Y тимар су спадала села 
Горше и Доње Мирово са по 14 породица (данас Мирово у Црној Реци ис
под Ртња) и још два мања са по неколико породица. Y саставу тимара била 
су и два манастира, Луково и Брело . 2 8  Тимар je вероватно након Јусуфове 
смрти пренет на његове синове Мусу и Хизира на основу берата Махмуд 
паше из 1466/67. године, a касније су им придружена још два сукорисника, 
с тим да се сваке године по двојица од њих јављају на војну службу. Село 
Саслар je седамдесетих година XV века имало 70 породица, седам нежење- 
них и две удовице, па су, с обзиром на прираштај становништва, и обавезе 
према турским властима знатно порасле. Приход од становништва у износу 
од 5.720 акчи делио се тако што je видинској тврђави припадало 3.700, а ти- 
марнику 2.020 акчи. Y пропратној белешии дато je објашњење о претходним 
и садашњим обавезама, која (у преводу са бугарског) гласи: „Житетьи поме- 
нутог села били су ковачи (гвожђари) од давнина и до сада. Они су годи- 
шње предавали 200 гвоздених шипки за видинску тврђаву и 190 врхова за 
копља за тимарника. Испенцу, десетак и друге дажбине нису плаћали. Сада 
су  с њиховом сагласношћу опорезовани у виду мукате према следећој рас- 
подели. Сваке године -  за тврВаву: гвоздене шипке -  400, врхови за кошъа 
-  210. За тимарника: потковице -  30, врхови за кошъа -  190”. Овом прили
ком обрачуната je и лична дажбина (испенца) у износу од 1.946 акчи годи- 
шње, 2 9  На основу горњих података могло би се заюъучити да je село Саслар 
у другој половини XV века било на врхунцу развоја захваљујући рударској 
делатности којом су се бавиле многобројне породице, можда и придошле са 
стране. Према речима Мехмеда Беговића, рудари су називани Сасима без об-

30зира на Нэихово порекло и етничку припадност.

Видим, 68, тимар 61.
29

Извори XIII, 116-119.
30 _ _ _М. Беговић, Tpaîoeu. нашег средњовековног права у гиурским иравним сиоменицима, Ис

торийки часопис САНУ, књига Ш, 1951-1952 (Београд 1952), 67-84.
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О рударским радовима и обавезама становништва немамо података за 
потоње време, али je записано да je село Сас било дербенд око 1530. године. 
Становништво се сасвим проредило: преостале су 23 породице и три неоже- 
ььена, опорезовани са 1.048 акчи годишње. 3 1  Године 1560. село се водило као 
царски хас у Црној Реци с приходом од 3.487 акчи. 3 2  По полису из 1586. го
дине, у селу' je затенено само осам породица и шест неожењених, а у међу- 
времену je изгубило дервенџијско обележје . 3 3

Успомене на старо село Саслар чу в а и данас име потеса Шашки део 
североисточно од Лукова, на левој обали потока Брело, близу његовог ушћа 
у Црни Тимок. Joui je М. Б. Милићевић забележио како се са десне стране 
реке Брело налазе гомиле гвоздене шљаке и познају места где су топљене 
руде. 3 4  На постојање старих рударских радова подссћа и рударска топоними- 
ја у овом пределу.

Иако не спада у Гелвије, поменућемо овде значајне белешке о Требућу, 
иначе ј единихч руднику сребра, у данашњем борском рударском басену, чије 
се пречишћено сребро носило у новобрдску ковницу новца, Вести о руднику 
гютичу из 1486, 1487. и 1488. године и из XVI века. 3 5

Подаци које садрже тимари у рукама походних спахија на крајишту 
пружају сведочанство не само о улози и значају ових лица у турској војсци, 
већ откривају и занимљиве појединости о селима, чије су приходе уживали 
за своје издржавање, и о променама које су се дешавале од полиса до поли
са. Наводимо као јединствен пример тимар Исе, Исмаиловог сина, у који je 
1466. године спадало тимочко село Белбрадич (са 20 породица, четири не- 
ожењена и приходом од 1.646 акчи), а у Гелвију село Горња Јабланица (са 
35 породица и пет неоженьених, приход 3.951 акча) и манастир Пречиста 
(приход 70 акчи). Иса je у војсци био задужен: лично као тешки оклопник, 
а поред тога још за 23 лака оклопника и шатор. Прелиставајући турске по
лисе из XV века за видински крај, уверили смо се у то да ни један спахија 
није био задужен да се стара и са собом у походе води овако велики број 
лаких оклопника. 3 6  Поверење највиших турских власти спахија Иса je очи- 
гледно уживао од раније, као слуга Али-паше (сина Кар а - Т и м у рт а ш паше), 
једини који je мећу видинским спахијама заузимао такав положај 1455. годи-

31
Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, 59.

32 Видим, 105.
33 Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, 49.

М. Б. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, 878.
35  _ _

Д. Бојанић, Неюгиинска Крајина, 74-75, 76, исцрпно о пословању рудника приликом уви- 
baja који je обавио кадија Берковице, и о другим појединостима у вези с рудником.

36 Извори XIII, 155.
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не . 3 7  Y обо време село Горња Јабланица je имало 15 породица, два неожење- 
на и две удовице, чије су пореске обавезе износиле 1.760 акчи, дакле двос- 
труко мање него 1466. године.

Опадање села Горька Јабланица у другој половини XVI века потврђују 
пописи: 1560. године приход који je спахији следовао од села износио je 
2.022 акче; 3 8  1586. године сеоско становништво свело се на шест породица, 
седам неожењених и две удовице. 3 9

Село Горња Јабланица, које ce y турским пописима помиње преко 130 
година, највероватније ce може поистоветити са данашњим селом Јабланица 
које се налази северозападно од Бољевца. У планини изнад села сачувао ce 
до наших дана манастир посвећен Богородици, познат у XVI веку под име- 
ном Крепичевац.

Свр/ъиг

Чињеница што су многа села Сврљишке нахије у XV веку била у рука- 
ма највиших турских старешина сведочи о значају ове пограничне области 
као најистуренијег дела Видинског санцака на јужној страни. Хасове сан- 
иакбега у Сврљигу сачињавало je према полису из 1455. године 16 села нас- 
тањених хришћанима и три пусте мезре (селишта). Y хас je спадало и место 
Сврљиг у коме су живеле 22 породице. Села настањена великим бројем по
родица била су Галибабинци (76), Нишевац (53) и Позвижда (62).40 Села по- 
менута у хасу постоје и данас; леже на широком простору: мања скупина je 
на левој страни Сврљишког Тимока северно и јужно од тврђаве, a већа (не
точно од данашњег места Сврљиг) између Сврљишког Тимока и Сврљишких 
планина. Иста ова села уписана су 1478/81. године као „хасови займа Сврљи- 
га”. Село Позвижда je, рецимо, имало 89 кућа са 106 житеља. 4 1  Село Гали
бабинци, настањено са 59 хришћана, издвајало се од осталих села по томе 
што je у 40 кућа живео и по један муслиман. 4 2  Село Подград, које се под 
овим именом раније не помиње, назначено je овде као „само место Сврљиг”. 
Осим дажбина којима су били оптерећени хришћани овог села, наведена су

37 Видин, 69, тимар 62. Али-паша je титулу добио 1421. године, када je султан Мурат П, да 
би себи обезбедио подршку румелијских бегова у династичкој кризи, увећао број чланова ди- 
вана од три на пет {Видин, per. 92). После Исине смрти тимар je додељен момку Узунџи, како 
je записано 30. X 1467. године у околини Трнав(е). Пошто je и он преминуо, тимар je пренет на 
}ьеговог сина Алију 18. V 1483. године према запису у војном логору код Алтунлуа.

38 Видин, 126, тимар 80.
39 Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, табела на стр. 52.
40 Видин, 77-78. Међу спахијама 1455. године помиње се и влашки жупан Радул који je за- 

једно са Базарлуом држао три сврљишка села са 69 домаћинстава {Видин, 82, тимар 144).
41Фрагменти опширноГ пописа, 119-137; о селу Позвижда, стр. 130.

Исто, 119-120.
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и давања муслимана и то на принос од житарица и винограда. Пада у очи 
велика разлика у ставци која се односи на ушур од винограда: док су хри- 
шћани задужени са 10 медри у вредности од 40 акчи, муслимани се задужују 
са 456 медри у вредности од 1.824 акче. То ће рећи да се тамошње муслиман- 
ско становништво у велико] мери бавило виноградарством. Очигледно je реч 
о 55 особа за које je на почетку полиса 1478/81. године речено да je то „за- 
једница муслимана који станују у шехеру у подручју тврђаве Сврљиг” , 4 3  44 што 
би подразумевало -  у Подграду. Поред имена неколицине назначено je и 
занимање: кројач, папуџија, ткач, чувар стаја, играч. За тројицу je речено да 
су синови Абдулаха, a један je био ослобођени роб писара Алије. Под насло- 
вом „место Сврљиг” у полису се на првом месту нашла заједница од 17 спа- 
хијских сродника који живе у шехеру (Сврљигу), а потом друге заједнице од 
55 особа из шехера у подручју тврђаве.^ Y збиру заимових хасова прво je 
наведен шехер, док je Подград спадао у једно од 17 села. 4 5  На основу ових 
података могло би се заюъучити да се први шехер налазио на месту касније 
прозваном Варош, северно од тврђаве, док je други шехер био село Подград 
у коме су живели и хришћани и муслимани. То би могло бити данашње 
Подсело што лежи јужно од Вароши.

Ако пратимо живот ових села према бројности становника у наредним 
деценијама, видећемо да се место Сврљиг са селима ПодграЬе и Позвижда 
нашло 1560. године у тимару једног посадника тврђаве Фетхислам. Приход 
од села ПодграЬе у износу од 608 акчи јасно показу]е да je село у меЬувре- 
мену опустело, 4 6  и коначно, 1586. године постало мезра без paje. 4 7  Село По
звижда je у другој половини XVI века обављало дервенџијску службу , 4 8  што 
значи да je лежало на тешко пролазном и опасном путу. Приход од села 
дељен je 1560. године између седморице чувар a тврђаве Фетхислам. 4 9

Пусте сврљишке пределе настанили су током времена влашки досеље- 
нини, који су постали власи царског хаса -  филуриџије, са својом самоупра- 
вом и другим повластицама. Y царски хас 1560. године спадала су села: Гор- 
ња Крента, Доња Крента, Добрујевац и Грбавче с мезром Калутин и манас- 
тиром Свети Никола . 5 0  Карактеристичан je у том погледу развој села Крен-

43 Исто, 118.
44 Исто, 117-118.
46 _
' Исто, 137. Док je у зеамету набројано 607 „неверничких кућа”, 82 неожењена лица и 46 

удовица, муслиманских кућа je било 55.
Занимљив je податак да су житељи сврљишког села Давидовна пресељени у je дно село у 

Загорју (Бугарска), 134-135.
46 Видан, 156, тимар 232.
47 Исто, per. 212.
48 Фрагменты опширног пописа, 128, нал. 28,
49 Видин, 156-157, тимари 232-238.
50 Исто, 111-112.
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те, североисточно од Сврљига. Y склопу санцак-беговог хаса 1455. године 
село je имало девет домаћинстава и једног неожењеног, а приход je износио 
578 акчи. Године 1478/81. свело се на једну кућу од које je сврљишки займ 
добијао 100 акчи годишње, Кроз непун век село je било подељено на Горњу 
Кренту с приходом од 5.032 акче и Дону Кренту, са 6.041 акчом прихода. 
По полису из 1586. године, на челу становника Горње Кренте стајао je Ра- 
доња, син Лукача, који je бератом од 31. V 1565. године постао кнез као 
пунолетни син преминулог Лукача, кнеза из Горње Кренте . 5 1

*

Сврљигика тврћава je у XV-XVI веку имала несумњиво велики стра- 
тешки значај. То показују бројчани подаци о тимарима и људству садржани 
у турским пописима. Од укупно 31 тимара у нахији Сврљиг 1455. године, 14 
тимара je уписано на 18 чланова сврљишке тврђаве; сви су били муслимани. 
Заповедник тврђаве био je Сулејман-бег, син Кара-Богдана. 5 2  Дужност чува- 
ра обављао je, док je на смени, и верски старешина, имам. За једног чувара 
je напоменуто како je изгубио берат када су „неверниии” дошли у тврђаву. 
Реч je о упаду Хуњадијеве војске у град 1454. године. 5 3  Подаци о посади 
недостају у фрагменту полиса из 1466. године; зна се једино да се заповед
ник града звао Исмаил-бег. 5 4  Према полису из 1478/81. године посадники 
тврђаве били су сврстани у две заједнице. Прва заједница се састојала од 16 
људи поименично наведених, и то оних који су уживали тимаре; међу нима 
су били имам, мујезин и врат ар, као и двојица за које се каже да су синови 
Абдулаха. Другу заједницу од 12 особа сачињавали су сродници и подло- 
жници посадника, који су становали у тврђави. 5 5  Године 1483. тврђаву je 
обезбеђивало 13 посадника. 5 6  Полис из 1560. бележи 16 чувара тврђаве; сви 
су били корисници тимара у сврљишким селима. 5 7  Године 1586. у тврђави се 
налазило 37 посадника, а 1693. године свега них 14.58

51 Д. Бојанић-ЈТукач, Неюгиинска Крајина у време шурске владавине, 99-100.
52 Видин, 80, тимар 127. Занимљив je податак да je тимар „са деспотовог тахвила дат Караџи, 

диздару Сврљига. У трећој декада рамазана г. 857 (25. IX -  4. X 1453) у Пловдиву”. О томе: О. 
Зиројевић, И. Ерен, Попис области Крушевца, Топлиие и Дубочице у време прве владавине 
Мехмеда II (1444-1446), Врањски гласник, ГУ (Врање 1968), 388.

53 Видин, 79-82, per. 92-93, под 94 о Хуњадају.
54 Фрашенти збирног пописа, 37, тимар 41.
55 Фрашенти опширног пописа, 117.
56 О. Зиројевић, Турско војно урећење у Србији, 141.
5/ Видин, 149-151, тимари 145-160.
58 О. Зиројевић, нав. дело, 141.
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Остатке града Сврљига, смештеног на високој стени над левом обалом 
Сврљишког Тимока, описао je и снимио Б. Бошковић 1948. године. Поменуо 
je, према казивању мештана, и темеље кућа -  можда касније настале турске 
варошице. Сеоце удалено километар и по у правду севера данас носи име 
Варош, 5 9

Бања

Нахија Бања се простирала y југозападном делу Видинског сашдака, у 
сливу Моравице, десне притоке Јужне Мораве, са средиштем у истоименом 
месту, данашњој Сокобањи. Турски пописи из XV-XVI века садрже раз- 
новрсне податке о овој области и њеним становницима.

Прве податке пружа попис из 1455. године када je нахијом Бања управ- 
љао рикабдар Јакуб, султанов човек. Y војсци je био задужен лично као те
шки оклопник (буруме), за седам лаких оклопника, чадор, шатор и оклоп. 
Његов хас сачињавало je место Бања ca 32 муслиманска и 22 хришћанска 
домаћинства, пет неожењених лица и осам удовица, као и 15 села ове нахије 
настањених искључиво хришћанима. Међу овим селима највећи број жите- 
ља, 34, имало je Подграђе, Y хасу су се нашла и два манастира: Лозица (Ло- 
зиче) и Лапушња (Лопузна) . 6 0

Фрагмент опширног пописа настао пре 1560. године, сачуван за део ове 
нахије, садржи обшъе података који откривају друштвене прилике, показују 
састав становништва и пореске обавезе према турским властима. Особиту 
пажњу привлаче подаци који се тичу места Бања, данашње Сокобање. 6 1  

Иако фрагменту недостају почетни листови, по садржају се јасно види да je 
реч о месту Бања, хасу Музафер-бега, видинског санцак-бега. 6 2  Ако се упо- 
реде подаци из пописа насталог 1455. године са овим дефтером, примећују 
се знатне промене које су наступите у раздобљу од једног столећа: место 
Бања je прерасло у велико насеље у коме je преовладао, бројно надмоћнији,

Б. Бошковић, Средњовековии сиомениии Исшочне Србије, П, Старинар П, н.с. (Београд 
1951), 225-229, сл. 8-16а.

Видин, 82-83, тимар 147. Титула рикабдар означава дворјанина који помаже господару 
(султану, везиру, паши, бегу) да узјаше и сјаше с коња и који га прати на путу идући пешице 
поред њега. Спадао je у личне пажеве свог господара (Н. Šabanović, Krajište îsa-bega Ishakovića, 
zbimi katastarski popis iz 1455. godine, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 1964, 138 y Rečniku termi
na). Поред Јакубовог имена стоји да je био гулам-и-мир, тј. султанов слуга (Д. Боянич-Лукач, 
Видин, 92/16).

На хасу je уписано 261 хришћанско домаћинство, 25 неожењених и 19 удовица, и како je 
већ речено, 32 муслиманска домаћинства. Укупан приход je износио 31.068 акчи.

61 Извори XVI, 497-517. Попис места Бања, чији почетак недостаје, иде од стр. 499 доле, а 
завршава се на стр. 503.

6~ Видин, 115.
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муслимански живаљ . 6 3  To показује бројка од 150 домаћинстава и 46 неоже- 
њених лица, док ce број хришћана уписаких као „Неверници y самој Бањи” 
свео на 15 породица, 13 неожењених (ових 28 плаћало je испенџу) и две удо- 
вице. Y приход од 10.601 акче од места Бања ушле су дажбине муслимана и 
хришћана обрачунате по количини и вредности поједних врста робе, као и 
разне таксе . 6 4

Попис места Бања садржи и бројчани списак лица која су чинила поса
ду тврђаве (заповедник, помоћник, имам, вратар, чувари) и виђенијих људи 
у месту (верске старейшие -  хатиб, мујезини, имами, затим акинџије -  уче- 
сници упада у непријатељску земљу, пензионисани посадници тврђава и 
други. ) 6 5

За развој данас познатог лечилишта Сокобање вредни су пажње подаци 
који говоре о томе када je у турско време и којом приликом дошло до обнав- 
љања купатила. Наиме, двојица спахија, Ибрахим (син Алије) и Мир Мехмед 
делили су приходе од села Градешница у Бањи и од 11 воденица којима су 
располагала разна лица. За једну од воденица, која je гласила на Jaxja бега, 
у пропратној белешци полиса прихода каже се следеће: „ Ништа се не узима 
од споменуте воденице, јер није записано да плаћа воденични данак, пошто 
je покојни Jaxja бег завештао приходе од ње за обнављање купатила која je 
саградио у самој Бањи” . 6 6  Споменута воденица се највероватније налазила на 
реци Градашници, левој притоци Моравице, надомак Сокобање, где je у 
прошлости могло лежати и истоимено село.

Село Поград у Баььи нашло се 1560. године у тимару заповедника твр- 
ђаве Фетхислам с белешком да je „изван регистра” . 6 7  Чини се да je реч о селу 
Подградие, другом по броју становника у зеамету господара Бање, рикабда- 
ра Јакуба, 1455. године. На старо село подсећа назив потеса Подграђе севе- 
роисточно од Сокобање, односно југоисточно у правцу тврђаве Сокоград, 
што се издиже над левом обалом Моравице.

63' Извори XVI, 499-502. Муслимани су живели у градским четвртима -  махалама које су 
досиле називе: Хаџи Мустафа, Џамија Абделлатиф, Стара џамија, Џамија Јахја-бег, Месџид и 
Хаџи Дурак. Поред имена становника махале уписано je занимање: имам, мујезин, акинџија, 
борац тврђавског гарнизона, интендант тврђаве, отпуштен борац тврђавског гарнизона, кожар, 
поткивач, папуиија, дрводеља, сапунџија, ћурчија, ученик итд. За 35 људи напоменуто je да су 
синови Абдулаха, што би значило да су им очеви прешли у ислам.

64 Њвори XVI, 502.
65 Исто, 502.
66 Исто, 511. Како je лист дефтера оштећен на месту где се помињу имена тимарника и 

назив села, подаци о томе преузети су из збирног полиса Видим, 132-133, тимари 144 и 145. Овом 
тимару припадао je црноречки манастир Луково.

67 Видин, 153, тимар 187.
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Тврђава Сокоград, удаљена 2 km од Сокобање, у клисури Моравице, но
сила je у турским пописима име Бања. Чувари тврђаве поименично су беле- 
жени у пописима као уживаоци тимара било у целини или су приходи од 
већих тимара дељени на више особа. Године 1455. од 30 тимара који су по- 
кривали подручје нахије Бања, 18 je уписано на посаднике (чуваре) тврђаве 
у које су спадали: диздар Махмуд-бег (ранији субаша Белграда), Рум-паша, 
имам, вратар, тобџија и друга лица . 6 8  Присуство имама сведочи о томе да се 
у тврђави налазила муслиманска богомоља. Попис чувара Бање, који ce сас- 
тојао од 18 људи на челу са диздаром Ахијом, представљао je засебну ставку 
у попису из 1466. године. 6 9  Опширни попис из 1478/81. године бележи 16 
чланова посаде који су уживали 12 тимара. 7 0  Нетто касније, око 1483. годи
не, тврђаву je обезбеђивало 20 посадника. 7 1  Године 1560. људство у тврђави 
састојало се од 25 људи; 7 2  и овде ce спомињу диздар, кетхуда (помоћник), 
имам, вратар и 2 1  посадник. 7 3

Поједине категорије међу члановима посаде држали су у својим тима- 
рима иста села почев од 1455. до 1560. године. Рецимо, диздари Баьье глав- 
нину прихода добијали су од села Равно у Тимоку, 7 4  а имами Бање од села 
Крушево у Бањи . 7 6

На основу података о жителем а и њиховим дажбинама могућно je ис- 
товремено пратити и развој и опадање села у тимарима припадника турске 
војске.

Тврђаву Сокоград (Соколац), која се састоји од горњег и доььег града, 
обрадио je и снимио арх. Иван Здравковић 1970. године. 7 6  У најновије време 
град je заштићен од даљег пропадања, тако да je и посетиоцима омогућен 
бољи прилаз и улазак у његову унутрашњоет ради разгледања.

68 Видим, 83-85, тимари 148-157, 160-162, 164-166.
6 9  _ _

Фрагменты збырног иоиыса, 64-70, тимари 96-111.
70 _Фрагменты оытырноГ поииса, 165-176.71

О. Зиројевић, Турско војно уреЪеъье у Србији, 113-114. Уз вести о граду почев од 1413. 
године, даје податке за 1483. годину и за полисе из XVI-XVH veka.

72 Выдын, 151-153, тимари 161-185.
73 ИзвориXVI, 502.
74За 1455: Выдын, 85, тимар 161; за 1466: Фрагменты збырног пописа, 64, тимар 96; за 1560: 

Выдын, 151, тимар 161.
За 1455: Выдын, 84, тимар 156; за 1466: Фратенты збырног пописа, 65, тимар 97; за 1478/81: 

Фрагменты опглырноГ пописа, 169-170; за 1560: Выдын, 151, тимар 168.
76 И. Здравковић, Сокоград (Соколац) код Соко Багье, у књизи: Средњовековни градови у 

Србији, Београд 1970, 52-56.
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Турски пописи откривају вести значајне за историју појединих села у 
Бањи. Наводимо као пример Јошаницу, у данашње време познату лековиту 
бању удаљену око 15 km северозападно од Сокобање. По попису из 1455. 
године, село Јошанииа са 81 домаћинством, девет неожењених мушкараца и 
четири удовипе било je најмногољудније у источној Србији, а с изузетком 
Веренице у Бугарској, и у целокупном Видинском санцаку. С приходом од 
10.819 акчи село je сачињавало део добра румелијског беглербега, Даји Ка- 
раџа-бега, истакнутог војсковође султана Мехмеда И, који je учествовао при 
опсади Цариграда 1453, а погинуо при опсади Београда 1456. године. Управ- 
љао je Румелијом од 1446-1456. године. 7 7  Следећи податак којим располаже- 
мо потиче из опширног пописа састављеног око 1560. године. Y међувреме- 
ну, село je постало дербенд и нашло се у тимару двојице видинских спахија, 
сукорисника: Мустафе Терзибаше и Курда, Илијасовог сина. Они су најве- 
роватније и сами живели у селу, јер се у попису међу становницима на 
првом месту наводе два муслимана, од којих je један био неожењен. Даље je 
набројано 55 хришћанских домаћинстава и 46 неожењених, као и три башта
не уписане на хришћане. Осим личне дажбине од 25 акчи коју je плаћала 
свом спахији свака за рад способна рајетинска глава, што je износило 2.550 
акчи годишње, остале дажбине, процењене на 5.650 акчи, биле су разврстане 
по количини и вредности на пољопривредне произволе, данак за коришћење 
воденица и на уобичајене таксе . 7 8  Списак опорезованих произвола показује 
да je земља у сеоском атару била плодоносна и добро обрађивана.

Село je било ослобођено од посебних намета (авариза), о чему говори 
пропратна белешка уз споменути там ар. Наиме, каже се како je у старом 
дефтеру било записано да су житељи споменутог села радили на оправци 
царске џамије која се налази у самој Бањи и због тог рада опроштен им je 
авариз. Горњи извештај се записује у нови дефтер, пошто je био издат фер- 
ман за опроштај од авариза за обављени посао . 7 9

Опадање села показује попис из 1586. године када je у чьему остало 25 
хришћанских кућа, а остало људство чинила су 2 2  неожењена мушкарца и 
пет удовица. Уписане су и две муслиманске куће. Приход од села износио je
6 . 0 0 0  акчи годишње. 8 0

У селу се и данас сачувала мала једнобродна црква осликана фрсскама, 
посвећена св. Димитрију, покрај које се налазе лековити извори. Црква je

77 Видин, 90, 94.
7Я

Извори XVI, 513-514.
79 Исто, 514.
80 Податак Д. Бојанић.
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подигнута и осликана можда у првој половини XVII века, али историјских 
извора о томе нема. 8 1

ЦРКВЕНЕ ПРИЛИКЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ

Територијална организација православие цркве била je у неким облас- 
тима усклађена са санцачком и кадилучком поделом. На тлу Видинског сан- 
цака простирала се Видинска епархија, која се налазила под врховном упра- 
вом Цариградске патријаршије. Y саставу ове епархије биле су Видинска, 
Сврљишка и Бањска митрополија, које су територијално одговарале исто- 
именим кадилуцима. Пошто je тридесетих година XVI века основан Фетхи- 
сламски кадилук, претпоставља се да je заједно с њим успостављена и Фет- 
хисламска митрополија Видинске епархије. 8 2

О седиштима Сврљишке и Бањске митрополије за време турске власти 
немамо података. Седиште сврљишког митрополита могло се налазити при 
манастиру Светог Арханђела код Пирковца, који се у другој половини XV 
века водио у тимару сврљишког кадије. О седишту епископа пре доласка Ту- 
рака сазнајемо посредно, на основу записа у јеванђељу које je 1279. године 
написао граматик Воисил у граду Сврљигу за презвитера Георгија у дане
цара Иваила при епископу Нишшьсц’кмь Никодит^.83 Реч je, дакле, о селу 
Нишевцу.

Столица Бањске митрополије налазила се, највероватније, при манасти
ру Лапушњи: на то упућују ликови многобројних епископа приказаних у 
наосу манастирске цркве Светог Николе.

О томе како je турска власт преко санцак-бега и кадије пресуђивала и 
у неким црквеним споровима сведочи документ из 1544. године, који je у 
Архиву у Истанбулу пронашла Д. Бојанић. Реч je о следећем; в и дине ки ми
трополит Стојан, заједно са свештеницима и другим православцима, пожа- 
лио се видинском санцак-бегу и сврљишком кадији на поступак Никодима, 
митрополита нишког и пиротског кадилука, jep je својој митрополији при-

Б. Кнежевић, Стара црква у Бањи Јошаници, Зборник за ликовне уметности MC, 12 
(Нови Сад 1976), 69, 71-95.

82
Др Душанки Бојанић дугујем захвалност за ове податке из рада: Књажевац и Тимок у 

XVJ-XVII веку за књигу о Кльажевцу (у штампи). О Видинској митрополији у XÏÎI-XIV веку, у 
склопу Цариградске патријаршије укратко: Е. Голубинскш, Краткм очеркъ исторт право- 
славныхъ церквей болгарской, сербской и румынской или молдо-влагиской, Москва 1871, 97-98, 
148 под бр. 2.

83
Стари српски записи и натписи, I, скупио их и средио Љ. Стојановић (фототипско 

изд.), Београд 1982, бр. 25, стр. 12.
Село Нишевац у коме je столовао епископ лежи на домаку Сврљига, са јужне стране. 

Према попису из 1455. године село Нишевце са 53 домаћинства и два неожењена, с приходом 
од 6.522 акне уписано je (као и Сврљиг) у сашдакбегов хас (Видин, 77, 78).
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појио и митрополију Сврљишког кадилука. Y образложењу видинског ми
трополита речено je како су „од (турског) освајања овог вилајета сврљишку 
митрополију држали митрополити видинског сащшка”. Стога су Свртьижа- 
ни захтевали да им Стојан поново буде митрополит. Видински санцак-бег и 
сврљишки кадија поднели су о овом захтеву извештај Порти, а Порта им je 
наредила да ствар подробно испита]у и да никоме не дозволе поступке који 
су у супротности са постојећим, од давнина установлении обичајима. 8 4

YMETHOCT Y ОКВИРИМА ДРУШТВЕНОГ ПОРЕТКА

Црквене грађевине које су дочекале наше дане, било да су сачуване, 
обновљене или у рушевинама, враћају нас дубоко у прошлост, остављајући 
нерешене многе загонетке. Недостају писани извори о њима, за већину се не 
зна када су подигнуте, из којих су редова потицали њихови ктитори који су 
плаћали градитеље и сликаре и даривали имаьъа за издржавање задужбина. 
Насупрот ранијем друштву, када су задужбине подизали владари, властела, 
богата грађани, монаси, свештеници -  у XV-XVI веку за време турске вла- 
давине, ка.д није више било старих ктитора, само се за незнатан број манас- 
тира зна ко су им били ктитори и којем су друштвеном слоју припадали. 
Имајући пред очима малобројне сачуване манастире и цркве можемо се за
питали у којој мери су постојали услови за развој уметности и који je дру- 
штвени слој преузео на себе улогу заштитника и дародаваца заслужних за 
подизање, обнављање и одржавање манастира о којима знамо само на осно
ву вести у турским пописима из XV-XVI века. Најпре се може помишљати 
да су дародавци били из редова видинских влаха, који су у великом броју 
настањивали источну Србију. ЕЬихов повлашћен положај и повољне матери- 
јшгне могућности могле су им ићи наруку да код турских власти лакше од 
других хришћана издејствују дозволе за обнову и изградњу црквених грађе- 
вина. 8 5

Удео у пружању материјалне помоћи манастирима могли су имати вој- 
воде и бољари из суседне Влашке. Y житију цариградског патријарха Нифо- 
на II (које je написао светогорски прот Гаврил између 1517. и 1520.) у једној 
белешци се каже како je војвода Неагоје Басараб, у планини која се зове

84
Текст по документу (1st. ВВА, КК 62, S. 787) љубазно ми je ставила на располагайте Д. 

Бојанић из свог рада о Књажевцу и Тимоку.
85

По речима М. Кила, власи су били носиоци кулгурне активности. Због њиховог значаја 
за турску државу, имали су повлашћен положај и финансијске могућности, па су лакше од 
других скупила православаца могли да савладају ограничена за изградњу цркава. Своје стано- 
виште образложио je примером Лапушње и Крепичевца подигнутих у Црној Реци, у крају где 
су власи били веома важни (М. Kiel, Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period, 89). Ктитора 
Крепичевца, Георгија, назвао je жупаном (по Бошковићу), због чега je безуспешно покушавао 
да га у том својству нађе у турским дефгерима (90-93, 129).
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Кучајна, начинио многа дела па и целе цркве, станишта монаха опскрбљи- 
вао храном и подигао и тамо зидове као и на другим местима. 8 6  Ако се узме 
у обзир шири простор Куча]а, могли су и црноречки манастири на источној 
страни планине бита обухваћени Неагојевим доброчинствима.

МАНАСТИРИ

Прилике под којима je живело становништво источне Србије одразиле 
су се и на манастире. Уюъучени у тимарски систем, манастири су пописива- 
ни као и сви остали порески обвезници, плаћајући за своја имања порез у 
виду дажбина у натури и новцу. Подаци о њиховим пореским обавезама 
представљају често први и једини извор на основу кога се добија увид у пос- 
тојање, трајање и нестанак појединих манастира. Вести о манастирима обу- 
хваћених овим радом садрже следећи објављени турски пописи за Видински 
санцак: из 1455, 1466, 1478/81, 1454/79, 1560. године и фрагмент за Бању из 
друге половине XVI века. Y потпуности су сачувани jедино пописи из 1455. 
и 1560. године, док остали постоје у деловима који обухватају веће или мање 
пелине појединих нахија.8/ Податке из необјављених полиса о манастирима 
у Црној Реци уврстила je у свој рад Д. Бојанић и обрадила их заједно са већ 
објављеним изворима. 8 8  ЈБубазношћу Д. Бојанић и О. Зиројевић наш рад je 
за ову прилику допуњен подацима које садрже њихови исписи из необјавље- 
них дефтера . 8 9

'Г. Simedrea, Viata Sfântului Nifon Patriarhul Constantinopolului, Biserica Ortodoxa Romîna, LV, 
No 5-6 (Bucuresti 1937), 257-299.

87 Д. Боянич-Лукач, Видии u Выдинският санџак през 15-16 век (за дефтере из 1455. и 
1560); Д. Бојанић, Фрагменти збирноГ пописа видиискоГ саниака из 1466. Године; Иста, Фра- 
Гменти опишрноГ пописа видииског саниака из 1478/81. године; Тимари във Видинско, Берков-
ско, Белоградчишко и поречието на р. Тимок (Извори ХШ).

88 Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река у време турске владавине (XV-XVIII век), 41, 64-66. С 
ослонцем на изворе и литературу сачињен je рад: Б. Кнежевић, Манастири у источној Србији
по турским пописима из X V  и XVI века, Зборник за ликовне уметности, 21, Књига Војислава 
J. Бурића (Нови Сад 1985), 293-322,

89
Срдачно захваљујем Дугианки Бојанић за податке о 17 манастира набројаних у попису за 

Румелију No 370 из 1530/35. године. Царском хасу припадали су: у Црној Реци -  Крепичевац и 
Радулинац, у 1имоку -  Свети Никола, у Кривини -  Свети Димитрије, два манастира посвећена 
св. Нико:ти, Свети Спас, Гр(а)бовац и манастир у селу Красна. У тимарима займа и спахија били 
су манастири: Свети Петар и Су:хач (нахија Видин), Свети Јован (н ахи ja Поломје) и Жуковац 
у Тимоку. Посадници тврђава убирали су приходе од манастира: Свети Архангел (без назнаке 
нахије), Света Тројица (Видин), Свети Никола (Baiba) и Пречиста (без назнаке нахије). Д. Бо- 
јанић ми je ставила на располагаете и свој текст о манастирима у Тимоку за ктьигу о Ктъажевцу, 
где су и подаци из необјављеног пописа No 57 из 1586. године.

Др Олта Зиројевић ми je уступила на коришћетве податке по попису No 160 из 1530/31. 
године, као и податке о дажбинама манастира у Фетхисламу и Кривини из 1586. године по 
попису No 57 и по попису из друге половине XVI века No 664, на чему јој захваљујем.
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Манастири су првобитно били у саставу спахијских тимара, док су три- 
десетих година XVI века, након преуређења Видинске нахије и образована 
нових нахија, већином припојени царском хасу. Снажење верског живота 
огледа се у порасту броја манастира: од четири на тридесет у раздобљу од 
1455. па до 1586. године. Ова чињеница сведочи о значају манастира у жи
воту тамошњег становништва са којима су делили судбину и представљали 
духовни ослонаи под турском влашћу. Извесни примери из полиса предоча- 
вају појаву како се након прерастагьа пустог селишта у село, после неког 
времена јавља у њему и манастир, а са нестанком појсдиних села замире жи
вот и у околним манастирима.

Y жељи да се читаоцу олакша праћење излагала о манастирима, при- 
лаже се табела с подацима о дажбинама исказаним у новцу и цртеж подруч-

90ja на коЈИма се нал азе извесни од њих.
Y најстаријем до сада пронађеном полису Видинског санцака насталом 

1 4 5 4 /5 5 . године забележена су четири манастира: Луково и Врело (у нахији 
Видин), Лозица и Лапушња (у нахији Бања).

Манастир Луково заједно са манастиром Врело и селима Саслар, Горьье 
и Доње Мирово и другим а спадали су у тимар видинског походног спахије 
Јусуфа. Десетак година касније тимаром су господарили Јусуфови синови 
са још двојицом сукорисника. За манастир je напоменуто да спада у (облает) 
Гелвије. Манастирско братство чинила су четири монаха. По попису из 
1530/31. године манастир се водио у нахији Црна Река. Y следећем попису 
из 1560. године нашао се у тимару двојице видинских спахија којима je пла- 
ћао укупно 300 акчи годишње. Напоменуто je да се налази у Црној Реци 
близу села Сас. По попису из 1586. године, у манастиру je живело седам 
духовника на челу са старцем Алдомином. 9 1

Манастир Луково се налазио у данашњем селу Луково, на левој обали 
Црног Тимока. По народном веровању, овде ce у XVI-XVII веку налазио 
манастир Светог Луке по коме je и село добило име. Како се село Луково 
не помиње у доступним дефтерима из XV-XVI века, може бита да у то вре- 
ме још није постојало. Испитујући рудно благо у Србији барон Хердер je 
1835. године наишао код луковског мајдана на рушевине мале цркве за коју 
je претпоставио да je била намеььена рударима. 9 2  Ову црквицу с остацима

ДРУПГГВО И УМЕТНОСТ Y ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

90 Прва половина табеле садржи поделу на нахије према дефтерима из средине XV века, а 
друга половина поделу у XVI веку.

Табелу je на компјутеру графички урадио г. Далибор Кошутић, психолог, у Рачунарском 
кабинету Филозофског факултета у Београду, коме захваљујем на свесрдној помоћи.

91 Видин, 68-69, тимар 61; Извори XIII, 117-119 (прочитан као Лерково); Видин, 132-133, ти- 
мари 144 и 145; Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река у време ту реке владавине, 41, 64-66.

92 _
Барон Ж. А. В. Хердер, Рударскый йупиъ ио Сербт 1835. 1од. (у изводу), Београд 1845,

24-25.
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фресака на зидовима затекао je касније и Феликс Каниц, уочивши сличност 
плана њене основе са црквама Лапушње (код Лукова) и Петруше (код Па- 
раћина) . 9 3  Мештани су 1895. године подигли нову цркву на старим темељима 
посвећену Богородици. Арх. Б. Бошковић je 1947. године снимио ову грађе- 
вину и установио како je и поред презиђивања задржала облике триконхоса 
својственог за овај крај. 9 4

Попис из 1455. године бележи Манастир Врело са четири монаха који су 
у њему настањени. Y наредном полису, из друге половине XV века, број мо
наха свео се на два. Последњи пут се под именом Врело помиње у полису из 
1530/31. године.9Ь

Манастир je несумњиво добио име по неком оближњем врелу. Предео 
у горњем току Црног Тимока, почев од извора реке у Кривом Виру, обилује 
јаким врелима, па je питање које би се од њих, имајући у виду остатке гра- 
ђевина у њиховој околини, најпре могло довести у везу с овим манастиром. 
Једно je од њих Врело код Мирова на реци Мировштици (Мирочици), која 
се по истеку из клисуре спаја са во дама потока Осмака и као Мировска река 
улива у Црни Тимок. Управо овде, на десној обали Мировске реке, на деони- 
ци пута Бољевац -  Зајечар, стајала je црква звана Св. Мир, чији су остаци 
разорени у новије време приликом изградње моста над реком, Њене темеље, 
заклоњене сенком великих ораха изниклих на црквини, снимио je и описао 
Б. Бошковић 1947. године. По гьеговим речима, граЬевина je припадала мо
равском типу без бочних апсида; сазидана je од ломљеног камена и притеса- 
не сиге . 9 6  Могућност да се у овим остацима препозна манастир Врело из 
турских полиса чини се најближа истини.

Попис из 1455. године доноси прве вести о манастиру Лозици; заједно 
са Лапушњом нашла се у зеамету којим je у Бањи господарио займ Бање, 
рикабдар Јакуб. Лозица je имала два калуђера, Оба манастира остају у зе
амету и 1483. године, када je њиме господарио Курд Челебија, син Касим - 
-бега. 9 7  Нове вести о манастиру Лозици налазимо тек 1560. године: припадао 
je царском хасу у Црној Реци, а у склопу царског хаса остаје и 1586. године. 
Y то време манастирско братство чинила су два монаха. 9 8

F. Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, II, Land und Bevölkerung. Lepzig, 1909, 
399 (у прев, књизи: Србија, П, 402).

94  _ _

Б. Бошковић, Средневековый сиоменици североисшочне Србије, Старинар, н.с. (Београд 
1950), 206, сл. 62 и 63; Б. Кнежевић, Манастири у неточној Србији, 295, 298-300, сл. 1.

Выдан, 68-69, тимар 61; Извори ХШ, 117-119 (као Вирале); Д. Бојанић, Зајечар и Црна 
Река, 41, 64, 66; Б. Кнежевић, нав. дело, 300-301.

96 Б. Бошковић, нав. дело, 206, сл. 61.
97

Выдан, 82-83, тимар 147. Податак по попису No 1 из 1483. године добијен je од Д. Бојанић.
98

Видии, 107; Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река, 41, 64-66.
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Подручје око Лозице и Лапушње спадало je иначе у Бан>у, у њен најис- 
туренији део, који се на северу (у правду Црног Тимока) и истоку (према 
Ртњу) гранично са Црном Реком.

Манастир Лозица je укинут у непознато време, a његова црква, посве- 
ћена арханђелу Гаврилу, служи непрекидно од 1854. године као парохијска 
црква села Криви Вир. Смештена je југозападно од Кривог Вира, поред Ло- 
зичке (Мале) реке, саставнице Велике реке, десне притоке Црног Тимока 
(црт. 2). Иако je услед преправки доста измењена, како je закључио Б. Бо- 
шковић 1947. године, сачувала je облике по којима се сврстава у исти тип 
триконхоса као Лапушња. Обе су имале капеле дуж јужног зида до бочне 
конхе; трагове лозичке капеле обележио je Бошковић на цртежу основе. 
Зидно сликарство, очувано на појединим местима у цркви, потиче, наводно, 
с краја XIX века. 9 9

Манастир Лапушња се водно у пописима из 1455. и 1483. године у скло- 
пу зеамета у нахији Бања, којим je y почетку управљао рикабдар Јакуб, a 
потом Курд Челебија. Рекло би се да je манастир касније, доспевши у цар
ски хас, понео име Радулинац, по ктитору влашком војводи Радулу Великом. 
Под тим именом ушао je у попис Румелије и истовремени полис Видинског 
санцака спроведених око 1530. године, док се у пописима из 1560. и 1586. 
године водио под старим именом -  Лопушна. Према овом, истовремено и 
последњем полису за који се зна, манастир су настањивала три монаха. 1 0 0

Рушевине манастира Лапушгье леже између Кривог Вира и Лукова 
(око 3 km западно од пута Параћин -  Зајечар), скривене међу шумовитим 
брежуљдима огранака Ртња, поред Лопушанског потока (сл. I ) . 1 0 1  Y раздоб- 
љу од 1968. до 1973. године обављена je делимична реконструкција грађеви- 
не, заштићени су поједини делови и остаци фресака у њеној унутрашњости. 
Y току радова откопана je капела са јужне стране као и зграде практично 
наменс у манастирском кругу (црт. 3), сада потпуно зарасле у шибље и ко
ров. Име које манастир носи од давнина сачувало се у називу потеса Лапу-

99
Б. Бошковић, нав. дело, 207, сл. 69 и 70; Б. Кнсжевић, нав. дело, 309-311, црт. 4, сл. 5.

Видии, 82-83, тимар 147; Видии, 107; Д. Бојанић, Зајенар и Црна Река, 41, 64-66.
101

* Б. Ботпковић, нав. дело, 206-207, сл. 64-68; Б. Кнежевић, нав. дело, 312-315, црт. 5, 6, сл. 
6-8; Иста, Манастир Лапуииьа, Саопштења XVIII, Републички завод за заштиту споменика кул- 
туре (Бсоград 1986), 83-114 (с изворима и литературом).

Арх. Сергеј Смирнов je посетио Лапушњу 23. јула 1937. године. Истакао je да натпис и 
ктиторска фреска на којој су приказано мушке фигуре у оде h и „великаша и војводе” пружају 
довољно материјала за о браду у засебном чланку и да црква заслужује подробан опис. На за- 
оставштину С. Смирнова, која се чуда у Народној библио геци у Београду у Одељењу посебних 
фондова (II 699), указао ми je проф. Миодраг Јовановић, а библиотекарка Бранка Михајловић 
омогућила да прегледам грађу 21. XÎ 1989. године, на чему им захваљујем.
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Цртеж 2. Лозица, основа, подужни и попречни пресек (рад арх. В. Матића)
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шње, који захвата земљиште од подножја Вучје Главе према северу, у прав- 
цу Црног Тимока.

Ктиторски натпис о изградњи и живописању цркве Светог Николе ис
писан je у седам редова на западном зиду наоса над улазом (црт. 4). Изло
жен временским непогодама, незаштићен (грађевина je без свода и кровног 
покривача), напукао je на више места и потпуно избледео. 1 0 2  Према тексту 
натписа цркву je сазидао господин Јован Радул, војвода и господар угровлаш- 
ких земаља, са великим паркалабом жупаном Гергином, при игуману јеро- 
монаху Геласију 1500/1501. године. Осликана je при игуману Теодору тру
дом и залагањем кнеза Богоја, његове жене Маре и деце 1510. године. Вој- 
вода Радул Велики (1495-1508) о коме je реч у натпису, познат je у домаћој 
и румунској историји, поред осталог, и по везама које je одржавао ca jepo- 
монахом Максимом Бранковићем. Жупан Гергина, Радулов ујак, био je 
извесно време саветник Радуловог оца, војводе Влада КалуЬера, и запове
дник (паркалаб) града Поенара у Карпатима. Кнез Богоје je по свој прилици 
стајао на челу влашке кнежине, која се састојала и од села у околини Лапу- 
шње. 1 0 3

Црква Светог Николе сазидана je у облику сажетог триконхоса са ку- 
бетом и са припратом на западној страни (црт. 5). Светилиште се састоји од 
средишњег дела са олтарском апсидом и засебним просторијама за проско- 
мидију и ђаконикон. Ова одељења су с олтарским простором повезана про- 
лазима измеЬу стубаца, с тим што je улазак у светилиште из наоса могућ 
само са северне стране кроз отвор између бочне конхе и ступца, док je на 
јужној страни, испред ђаконикона, пун зид. Високо кубично постоље над 
којим стоји осмострано кубе украшено je лучним венцем од зупчасто сложе- 
них опека и клесаним розетама. На западној страни кубичног постоља нала- 
зи се камен са урезаним знацима различитих облика, који највероватније 
крију име радионице или градитеља цркве. Припрата цркве, готово квадра- 
тног облика, шира je од наоса, а н>ена дужина од 5,44 m заузима једну тре- 
ћину целокупне дужине цркве. Грађевина je сазидана од већих и мањих те- 
саника сиге с понеком опеком између њих. Уз бок цркве на јужној страни 
призидана je капела, у којој су приликом откопаваньа нађена два гроба.

Оштећени и потпуно избледели остаци живописа на зидовима и на кваде- 
рима са обрушених зидова пружају данас скучену представу о иконографском

Цртеж натписа преузет je из рада Б. Кнежевић, Манастир Лапушња, 89, сл. 4. Његова 
копија припада документацији Корпуса ктиторских натписа које припрема др Гојко Суботић у 
сарадљи Института за историју уметности и Византолошког институт а.

103
Y полису из 1455. године манастири Лапушња и Лозица уписани су после села Локве, а 

испред Подграђа (Видин, 83). Y другој половини XVI века међу житељима села Доња Локва 
помињу се Недељко и Цветко, Богојеви синови (Извори XVI, 505). Да ли je, можда, реч о си- 
новима кнеза Богоја, ктитора Лапушње из 1510. године?
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Цртеж 3. Манастирска целина Лапушње (рад арх. В. Матцћа)

програму и распореду тематике у цркви. Y куполи je био предсташъен лик 
Христа окружен натписом који га прославља (19, стих 102. Давидовог псал
ма). Y тамбуру кубета, испод прозора, назиру се попрсја старозаветних про
рока, а на пандантифима јеванђелисти. Чеоне стране лукова (преостали су 
јужни и западни) украшене су попрсјима севастијских мученика (по десет у 
сваком луку), смештених у чашице Цветова повезаних вијугавом врежом (са 
западног лука скинути су фрагмента са ликовима двојице од њих и пренети 
у Народни музеј у Београду 1956. године, где су изложени у одељењу сре- 
дњовековне уметности). Слике севастијских мученика у Лапушњи потврђују 
вишевековно веровање у њихову чудотворну моћ којој се приписивало чува- 
ње најосетљивијих делова грађевине. Y олтарском простору задржали су ce 
остаци ликова светих архијереја и ђакона, представа Свете тројице и делови 
других композиција. Y наосу, у калоти јужне конхе, распознају се делови 
сцене Рођења Христовог и двојице пророка с развијеним свинима у рукама.

Над стојећим фигурама у олтарском простору и у наосу приказан je 
низ густо збијених попрсја архијереја. По устаљеном обичају у Византији, 
архијереји су приказивани у олтарском простору, док су овде заступљени и
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у наосу. Почев од јужне певнице па преко пиластара, западног травеја и 
јужног дела западног зида (до ктиторског натписа) било их je 2 1 , шло са 
онима на ссверној страни наоса даје бројку од 42. Архијереји, одевени у по- 
листаврионе преко којих су пребачени омофори, десном руком благосиљају, 
а у левој држе књигу јеванђеља или затворен свитак. Два реда натписа прате 
појединачне ликове, апи су читљива само понека слова њихових имена и ти
тула. Услед тога ускраћена je могућност сазнања којој скупини црквених 
отаиа припадају, а то би могло осветлили улогу Лапушње међу црквама и 
манастирима околног подручја. Гордана Бабић je у својој студији о портре- 
тима српских прквених великодостојника у зидном сликарству (од XIII-XVI 
в.) истакла суштину старе идеје, присутне још од ранохришћанских времена, 
у којој je изражено настојање да се сликама покаже непрекинути ток насле- 
ђа власти било црквене или световне. Присуством низа архијереја наглаша- 
вао ce значај неког седишта, патријаршијског или епископског, и сведочило 
о његовом дуготрајном постојању. 1 0 4  Полазећи од таквих примера, у Лапу- 
шњи ce наслућује право значење сликаних архијереја у тако великом броју: 
потврда дутовечности епископског седишта, о коме, иначе, немамо подата
ка. Посебан значај могле су имати ове слике за време турске власти под 
претпоставком да je на тлу кадилука Бања постојала епископија (митропо- 
лраа) Баьье.

Међу стојећим фигурама у јужној певници видљиви су ликови Христа 
Пантократора, св. Николе и св. ратника Георгија. Трагови фресака у проду- 
жетку певнице, на пил астр има западног травеја и у северној певници сведо-

Цртеж 4. Лапуипъа, Ктиторски натпис у цркви Св. Николе (копија Ј. Проловић)

Г. Бабић, Низовы портрета српских епископа, архиепископа и патријараха у зидном 
сликарству (од XIJI-XVI в.), Сава Немањић -  Свети Сава, Историја и предање (Међунаро- 
дни научни скуй 1976), Београд 1979, 319-342 (са библиографијом и поучним примерима).

И по предању Лапушња je била катедрална црква за читаву околину, у којој je седео 
епископ (Споменииа Тимочке епархије 1834-1934, Сремски Карловпи 1934, 125.)
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Цртеж 5. Лапушња, основа цркве Св. Николе (рад арх. И. Костића)

чс о ликовима светих ратника на тим местима. На западном зиду јужно од 
улаза примећују сс остаци фигуре цара Константина и царице Јелене, а у 
пролазу из наоса у припрату св. Зосиме (лево) и св. Марије Египатске (де
сно).

У северном делу западног травеја назиру се фигуре ктитора. Један нас- 
прам другог представљени су војвода Радул (на северном) и кнез Богоје (на 
западном зиду) како између себе држе модел цркве (црт. 6 ). Поред Радулове
главе читљив je део натписа воевода, а код Богоја кщяь [E]oro[tf ]. Војвода 
Радул je одевен у огртач од црвене тканине са жутим љиљанима у кругови- 
ма и на глави има круну западњачког типа. Особа насликана десно од Раду
ла носи преко хатьине широк црвени огртач са усправним прорезом за пров- 
лачење руку, дуж којег су поређана крупна дугмад. Услед тешког оштећења 
фреске није јасно да ли ова фигура представља Радулову супругу Каталину, 
или ктитора жупана Гергину. Кнез Богоје има на себи доњу одећу припије- 
них рукава и одозго широк црвени огртач с прорезима за провлачење руку. 
На глави има жуту капу. Мара je одевена у плаву хаљину закопчану дуж 
прореза на средини и црвени огртач. Донаторска слика по општем изгледу 
нема уобичајену схему представљања портретисаних личности. Размештај 
фигура на два зида у западном травеју уследио je из практичне потребе, jep
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су северни и западни зид по димензијама неподесни да приме већи број фи
гура. Стога je и модел цркве подељен по средини и смештен на оба зида. 
Изостао je и уобичајени начин приношења модела цркве светом Николи; 
његов лик заузима површину велике полукружие нише изнад улаза у храм 
из припрате. Донаторска слика je особена и по томе што војвода Радул у 
време живописања цркве није више био у животу (умро je марта-априла 
1508). Вредно je истаћи чињеницу да je кнез Богоје једини портретисани 
представник домаће власти с почетка XVI века за кога се зна.

О стилским одликама живописа сведоче ликови приказани у јужној 
певници: Христос Пантократор, св. Никола и св. Георгије. Њихове складне 
пропорције извучене су црвенкастомрким цртежом, а откривени делови тела 
подсликавани су зеленом бојом преко које су нансти слојеви окера. Ликови 
севастијских мученика св. Филиктимона и св. Анатола (сад у Народном му- 
зеју), из којих зрачи племенит и продухошъен унутрашњи живот, најбоље 
показују вешту руку мајстора који je њихове главе, не веће од 8  cm, обрадио 
танким потезима четке употребивши мрку боју за цртеж, зелену за сенке, а 
окер за осветљена места (сл. 2). Имена мајстора и њихова постојбина нису 
познати, може се само претпоставити да су били грчког порекла.

Цртеж 6 . Лапушња, ктиторска композиција
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Манастир под именом Крепичевац јавља се први пут 1530. године у по
лису Видинског санцака и полису Румелије. Отада, па током векова задржа- 
ва име чије порекло није одгонетнуто. Манастир je припадао царском хасу 
у Црној Реци, где га бележе и каснији пописи: из 1560. и 1586. године -  у 
то време братство су чинила четири монаха.

Сви су изгледи да се на манастир Крепичевац односе подаци по полису 
из 1466. године. Наиме, под именом Пречиста манастир je заједно са селом 
Горња Јабланина припадао тимару видинског спахије Исе, Р1смаиловог си- 
на,10" што би -  уколико je претпоставка тачна -  био то и први њсгов помен 
у историјским изворима.

Крепичевац лежи у југоисточном делу Кучаја, северно од села Јаблани- 
цс, на падини изнад Манастирског потока, притоке Радованске реке (сл. 3, 
4) . 1 0 6  Ктиторски натпис над улазом у наос садржи само прва два реда у ко- 
јима je реч о посвети храма Успењу Богородице, док je остали део неповрат- 
но уништен (сл. 5). Појединости о заснивагьу, времену настанка и живопи- 
саььу цркве нису познате. Y припрати на северном зиду сачувани су, на сре- 
hy. портрети ктитора Георгија, Зоре и Манојла (сл. 6 ). Они се усрдно обра- 
ћају Богородици молећи je да прими њихов дар -  цркву, чији модел приноси 
Георгије, а Богородица из исечка неба пружа руке да je прихвати (сл, 7). 
Поред њихових глава сачувани су натписи:

П 9 N ai н тоджын 9dKd своего со П^чнстдга м л л о и  ш и  поть- 
фаннн Гесорьгига сннь. | Примы моджнн со Пр^чнпхш
9<\bč сво^ ?орс I Примы модснн^ рака своего Пречнстага /Иа- 
нонда.

Ктитори су одевени у раскошну одећу од орнаментисаних тканина, 
украшену тракама и мноштвом дугмади. Огртачи су им по тадашњој моди 
имали прорезе за провлачење руку и веома дугачке висеће рукаве. Манојло- 
ви рукави заденути су позади за појас којим je стегнут у струку. Изглед кти
тора на фресци по свему одаје имућне особе. Очигледно je да су располага
ли знатним новчаним средствима која су им омогућила изградњу и ослика-

105

106
Видим. 106; Д. Бојапић. Зајечар и Црна Река, 64-66; за 1466. вид. Извори XIII, 155.

Опис цркве са цртежима основе и натписима око глава ктитора дао je Б. Бошковић, Сре- 
дњевековни спомсници североисточне Србијс, 204, 206, сл. 58-60а; Б. Кнежевић, Маиастири у 
источној Србији. 301-307, црт. 2. 3, сл. 2-4. Извесне појединости садржи Спомепииа Тимочке 
епархије 1834-1934, 46-50.

Арх. Смирнов je после Лапуппье обишао и Крепичевац. Преписао je називе са фресака 
изузев ктиторског. jep je био промазан. По тексту патписа у ниши испред иконостаса закључио 
je да се испод ње налази гроб неког монаха. Што се тиче одеће ктиторке Зоре, упоредивши je 
с одећом Милице из манастира Маз ке код Скошьа (из 1497), претпоставио je да je и Крепичевац 
сликап крајсм XV или почстком XVI века.
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ваьке манастирске цркве. Међу уносним занимањима која су као хришћани 
могли обављати у Отоманској царевини, чини се да на првом месту вала 
имати на уму закуп рудника, Предмет који Зора држи у десној руци налик 
je на дрвену палицу. Поставла се питање да ли ова палица има рударско 
обележје као baculus iudicis regis, 1 0 7  и да ли стога што Георгије носи модел 
цркве -  Зора држи палицу као знак друштвеног положаја и занимала? Ма- 
нојло носи дивит с ланцем заденут за појас -  био je, дакле, писар, то се овим 
наглашава, коме je прибор за писанье био по потреби увек при руци. Многе 
околности око ктитора остају загонетне и без правих одговора.

Невелика манастирска црква подигнута je у облику сажетог тролиста 
без кубета, са припратом на западној страни (уп.: сл. 3, 4). На моделу цркве 
y Георгијевим рукама (уп.: сл. 7) види се да je над припратом стајао спрат 
осветљен прозором и покривен засебним кровом над полуобличастим сво
дом. Тачност представе модела потврђена je приликом извоЬеька заштитних 
радова на грађевини 1969-1971. године, кад je установлено да се на спрату 
налазила просторија у коју се улазило преко камених степеника у своду. 
Просторија je им ала три полукружие нише у зиду на источној страни, што 
значи да je њена основна намена била да служи као капелица или испоснич- 
ка ћелија. Истовремено, просторија се могла користити као писарница или 
скривница. На цртежу подужног пресека јасно се запажа да je висина при- 
прате нижа од висине наоса управо стога што je над ььом подигнут спрат. 
Наос и припрата стављени су под заједнички кров приликом неке касније 
преправке. Унутрашњост грађевине одликује се по томе што je наос од све- 
тилишта одвојен зиданом преградом са три улаза, која je конструктивно по- 
везана са сводом. Осим тога, у јужном зиду испрсд олтара изграђен je арко- 
солиј са одређеном наменом. Грађевина je сазидана од притесаног камена.

Мало je остало од фресака које су некада красиле зидове цркве. Најви- 
ше су страдале оне на северној страни и на горьким површинама наоса, где 
их више нема. По остацима фресака види се да je био насликан циклус Ве
ликих празника и Христовог страдаььа. МеЬу појединачним стојећим фигу- 
рама најбоље су очувани ликови цара Константина и царице Јелене, одевени 
у византијски дворски костим. У ниши аркосолија на јужном зиду приказан 
je самртни час једног монаха (сл. 8 ). У колиби од талпи лежи на постели 
монах у црној ризи с кукулицом на главы, а над ькега се надвио анђео ис- 
пружених руку да му прихвати душу . 1 0 8  Смисао слике објашњен je речима:

10*7 _

О томе у вези с рударима Сасима: К. Јиречек, Исшорија Срба, I, Ьеоград 1952, 269-270.
1 0 8  _Ову je дно ставиу композицију поменуо je В. J. Бурић у својој студији Исшоријске компо-

зиције у српском сликарству средььега века и њихове юьижевне паралеле (наставак), Зборник 
радова Византолошког института, књ. XI (Београд 1968), 114, нал. 171.
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[йгг]л[Гн] вьдемлле душу 1осифу старцу ш ста  [с^го].
Старац Јосиф се вероватно подвизавао у пределу поврх села Јабланице где 
му се налазила келија у којој je и скончао. ТЬегов култ, по свој прилици 
раширен у тамошњем народу, побудио je ктитора да у знак поштовања и 
сећања подигну над старчевим гробом цркву трајне вредности, Издужени 
источни део грађевине показује да je приликом израде плана узета у обзир 
дужина аркосолија који у правду истока залази у олтарски простор, Није 
познато из којих je монашких кругова потицао старац Јосиф, ни ко су му 
били следбеници. По речима В. Ј. Бурића, неточна Србија je била главно 
прибежиште синајита. 1 0 9  Зна се, рецимо, за преподобног Ромила да се подви
завао у близини манастира Раванице, где je и сахрањен, као и за монаха Ни
кодима да je боравио у околини Кладова где je основао манастир Свете тро- 
јице (Манастирицу),

На олтарској прегради лево и десно од царских двери насликани су Бо
городица Заступница са развијеним свитком у руци, како се молбом за спас 
грешника обраћа Христу Спаситељу. Над њиховим ликовима налази се фриз 
са представом Деисиса у средини и по шест апостола са сваке стране (сл. 9), 
На суседним пољима приказани су свети архијереји, свети столпници, а са 
олтарске стране Ьакони и визија св. Петра Александријског.

Фреске у припрати одликују се по занимљивим иконографским ре- 
шењима. Заступљени су циклуси: Богородичин акатист и Христов живот 
на земљи. Y представи Деисиса над улазом у наос Христос je приказан 
као цар са круном (стемом) на глави, на којој je средње поље украшено 
ликом Христа Еманусла (уп.: сл. 5). Гордана Бабић je пример у Крепичев- 
цу истакла као драгоцено и јединствено сведочанство о једном виду ви- 
зантијске царске круне, а фреска уједно сведочи о увођењу световних еле- 
мената у верску слику . 1 1 0  Снажна фигура арханђела Михаила пред улазом 
у наос упозорава текстом на свитку на своју улогу чувара божјег храма. 
Ликови пустиножитеља и узорних представника монаштва својим присус- 
твом одају утисак о Крепичевцу као изразитом монашком средишту. Томе 
на свој начин доприноси слика приче о инорогу из романа о Варлааму и 
Јоасафу, осмишльена као порука монасима да не подлегну овоземаљским

109
В. Ј. Бурић, CpucKU државни сабори у Пећи и црквено Градишељство, О кнезу Лазару 

(научни скуп у Крушевцу 1971), Београд 1975, 106-107; Антониос-Емил Тахиаос, Исыхазам у 
доба кнеза Лазара. Исто, 93-103; Јеромонах Амфилохије, Ciwauwu u њихов значај у животу 
Србије XIV и X V  века, Манастир Раваница, Споменица о шестој стогодишњици, Београд 1981, 
101-134.

по
G. Babić, L'iconographie constantinopolitaine de l’Acathiste de la Vierge à Cozia (Valachie), 36op- 

ник радова Византолошког института, књ. XIV/XV (Београд 1973), 185-186, fig. 12. Г. Бабић по- 
мишља да се сликар можда инспирисао неком сликом из XIV века, где je био приказан исти 
костим Христа Сведржитеља.
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уживањима.111 * На слици je приказан човек у провалији међу стенама оштрих 
литица (сл. 10). Главу и руке усмерио je према отвору y који je упао. С леве 
стране на њега ce устремио једнорог, а ниже доле из стена je с обе стране 
изашла по je дна змија. Испод ногу на левој страни насликан je бели миш, 
док je на десној, оштећеној страни био црни миш. Сваки je обележен натпи-
сом: леви -  дьыь, а десни -  Н0фь. На слици се местимично виде жути кружи- 
ћи, то су кашьице меда. Доњи део слике где би према причи била неман, 
уништен je . У свим битним деловима слика доследно прати текст приче, па 
се с правом може истаћи ова њена вредност. Седобради пустињак, приказан 
уз ивицу слике на десној страни, држи у левој руци свитак на коме су напи- 
сане речи из приче о инорогу -  у н>ему je, према томе, лако препознати св. 
Варлаама, пустињака.

Полукружну нишу на западном зиду над улазом у цркву краси лик Бо
городице Одигитрије, поновљен у цртежу и на моделу цркве у рукама кти
тора Георгија. На довратницима улаза у цркву исписани су криптограми 
око разлистаних крстова као обележје веровања у њихово заштитно дејство 
у одбрани од нечастивих сила.

Y живопису Крепичевца учествовала je дружина мајстора, чији чланови 
нису имали подједнако знање и искуство, па отуда живопис није стилски 
уједначен. Обдареност највештијег од њих испољена je особито у способнос
ти да сликарским језиком изрази уживљавање у последнее тренутке живота 
старца Јосифа док je радио ььегово успење. Прича о једнорогу, уклошъена у 
цели ну с пустињаком Варлаамом, представља иконографску особеност за 
коју није нађен сличан пример међу сликама ове садржине. Изузетно бриж- 
љиво су обрађени ктитори, који по изгледу и одевању одају особе угледног 
друштвеног положаја. Ове фреске, уз join неке друге, заслужују високо мес
то мсђу споменицима насталим под турском влашћу на подручју где се 
одржавала и неговала уметност у духу византијске традиције.

Натписи на фрескама у Крепичевцу представљају јединствен извор за изу- 
чавање језика и пружају убедгьив доказ о томе да се на црноречком тлу у XV- 
XVI веку писало чистим српскословенским језиком, без употребе јусова.

Попис из друге половине XV века бележи у црноречком селу Облак (у 
тимару Хизира, Нумановог сина) манастир с напоменом да je затечен пра- 
зан. Приход намењен тимарнику у износу од 50 акчи утврђен je свакако ра- 
није, највероватније након што je манастир обновљен (или заснован), а то се 
могло догодити после 1455. године када je пусто селиште Облак прерасло у 
село. Није искључено да je манастир касније оживео и да се у пописима во-

111 С. Радојчић, Једна сиена из романа о Варлааму и Јоасафу у цркви Богородице ЛЬеви- 
щке, Текстови и фреске, Нови Сад 1965, 136-147, наводећи примере илустрације романа, доноси
садржај приче.
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дио под именом храмовног заштитника, тим пре што je село Облак припада
ло царском хасу настањеном власима филуриџијама. Међутим, између 1560. 
и 1586. године село je расељено услед зулума, па je таква судбина могла за- 
десити и манастир.112

Топоним Облока у атару села Рготине и Облачки (Облачички) поток, 
лева притока Беле Реке северно од Рготине, трагови су некадашњег села, у 
чијој околини би требало тражити остатке манастира о коме прве уверљиве 
податке пружа турски попис из друге половине XV века.

*
Досадашње излагање односило се на манастире који су у XV веку бе- 

лежени у нахијама Видин и Бања, а након преустројства Видинске нахије 
око 1530. године ушли у састав Црне Реке било као део царског хаса (Лози
на, Лапушња, Крепичевац) или спахијског тимара (Луково, Брело). Осим 
два манастира који се такође помињу у XV веку -  у Сврљигу Св. АрханЬели 
и у Бањи Св. Никола (о њима he касније бита реч), у пописима из XVI века 
срећу се манастири обновљени између појединих пописа, на шта упућују бе- 
лешке како су „изван (старог) дефтера”. Међутим, уколико je таква примед- 
ба изостављена уз манастире који се према нашем знању први пут појављују, 
може се веровати да вести о њима постоје у необјављеним или неоткривеним 
турским пописима. Манастири којима су посвећени наредни редови обрађе- 
ни су по нахијама: Црна Река, Тимок, Сврљиг, Бања, Кривина, Фетхислам 
(уп. табелу и црт. 1).

Црна Река

Након пописа свих села царског хаса у Црној Реци 1560. године, убеле- 
жени су манастири: Крепичофче, Исвети Торги, Лопушна и Лозниче.113 
Осим о Св. Борђу, о осталим манастирима je већ било речи.

Пошто je за манастир Свети ВорЪе напоменуто да je „изван дефтера” 
ватьа претпоставити да je обновљен или подигнут пре 1560. године на месту 
неког старог манастира. Био je активан 1586. године када су ььегове дажби- 
не, процењене на 80 акчи, обухватале пшеницу, зоб, мешано жито и ширу.114 * 
Теренски положа] манастира није утврђен.

Извори XIII, 111. Село Облак je уписано са 16 домова и два неожењена, с приходом од 
1.900 акчи. По гюиису из 1455. године Хизир je био стари тимарник и лично je учествовао у 
походима 6Видин, 71-72, тимар 80). Село je 1560. плаћало 1.929 акчи пореза годишње {Видии, 
106); Д. Бојанић, Зајенар и Црна Река у време турске владавине, табела на стр. 50 (=Отлава); 
Б. Кнежевић, нав. дело, 307-308.

Видин, 106-107.
114

Видин, 106. По Д. Бојанић, манастир се налазио у атару Бучја, jep je 1586. уписан после 
села Преходе, данас једног краја Бучја {Зајечар и Црна Река, 64-66).
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На самом завршетку пописа царског хаса 1560. (након ређања старих и 
нових мезри) уписана су још четири манастира с пазарним таксама: Калаје- 
ва. Лофче, Јагода и Чума; осим манастира Калајева, код осталих je дописано 
да су „изван регистра”.

Највеће пазарне таксе, 800 акчи, плаћао je манастир Калајева. Истоиме- 
но село звало се join и Веснине по полису из 1560. и нашло се у скупини 
села међу којима су Подгорай и Сумраковаи као и она која су с Бременом 
нестала, рецимо Паралево, Сремљан, Крушево, a сећање на чьих сачувало се 
у називима потока и речица у овом крају.115 Полазећи од података у извори- 
ма, село Калајево ( = Веснина) се налазило негде на том простору, можда и 
на путу кроз долину Црног Тимока.

Манастир Лофче (Ловица) je уведен у полис с пазарним таксама од 500 
акчи. Истоимено село постојало je још 1560. године, али су га становници 
напустили измеЬу 1560. и 1586. године „због зулума силника”.116 Манастир 
и село Ловица (или Ловац) нису нађени у црноречком крају.

Ни за манастир Јагоду, који je плаћао 550 акчи за пазарне таксе, није 
установлено где се налазио, а ни село под овим именом.

А

Непознат остаје и манастир Чума (или Хума), уписан са давањима од 
400 акчи.

Y црноречким селима било je и мањих манастира од којих се приход 
обрачунавао заједно са сеоским. Такав je пример са манастиром Света тро- 
јица у селу Аснић (Оснић). Село je било на списку царске хасовине са ста
тусом дербенда (1531-1586).117 О манастиру немамо других података, а дана- 
шрье село се простире југозападно од Зајечара,

Приход од манастира Лесковац био je 1586. године обрачунат заједно с 
приходом од села Крушева. Писар je навео да се манастир налази близу села 
Пантелеј, где су калућери им али воденицу са два камена.118 Како опширни

Видин, 105. За панађур Калајева знало се и 1542. године, па je у то време могао постојати 
и манастир. Према упоредном прегледу за 1560-1586. годину село Калајево -  Весеница с прихо
дом од 4.553 акче имало je 7 кућа, 8 неожењених и једну удовицу (Д. Бојанић, Зајечар и Црна 
река, 48, 3. ред одоздо).
Истоветне податке о панађурима и приходима од купопродајних такса садржи и полис из 1586. 
године, али се манастири не помињу (Д. Бојанић, пае. дело, 67). Један потес у Звездану западно 
од Зајечара и сада се зове Пазариште, а кроз предео протиче Базарски поток, притока Црног 
Тимока. Биће да се овде у стара времена одржавао неки од поменутих панађура. Село Звездан 
je, иначе, познато по остацима Зањевачке цркве.

л 1 ( )

Видин, 104; Д, Бојанић, пае. дело, 67, табела на стр. 47.
117 Исгио, 64-66; о селу на стр. 59, преглед на стр. 49.
11 бИсто, 65-66. Село Крушево je 1560. уписано с приходом од 1.229 акчи (Видин, 105), док 

je за 1586. годину додато да има 6 кућа и два неоженена. Село Банилеј je 1560. давало 5.633 
акче (Видин, 105), а 1586. године исти износ пореза био je распоређен на 24 куће и 13 неоже- 
i-ьених (Д. Бојанић, пае. дело, табела на стр. 49).
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попис из 1586. године није објављен, једину могућност да се установи на 
којем крају Црне Реке су лежала поменута села и манастир пружа збирни 
попис из 1560. године. Село Банилеј (овде тако) уписано je после Сумраков
ца, а испред Сремљана, Крушева, Стопање -  свих на царској хасовини.119 
Трагове ишчезлих села одају називи река, потока и потеса у околини Сум- 
раковца, Злота и Подгорца. ИзмеЬу Подгорца и Сумраковца један потес се 
зове Крушево. Кроз предео протиче Крушевачки поток, десна притока Злот- 
ске реке. Прва суседна река на северу која тече упоредо и такође се улива у 
Злотску реку јесте Сремњана (Сремљана), чије име носи село уведено у по
пис непосредно испред Крушева. Успомена на село Стопаньу сачувала се у 
имену потеса дуж пута што води од Подгорца према Злоту, a Стопањска 
река je најсевернија од овде поменутих притока Злотске реке.

На топографским картама 1:25.000 један потес на десној страни Злотске 
реке северно од Злота још носи име Манастириште, a југоисточно одатле 
узвишење са котом 392 m уписано je као Тилва Манастир. Нема сумње да je 
на овом месту у прошлости стајао манастир непознате посвете о којем први 
помен пружа турски попис из друге половине XVI века.

Негде у овом крају налазило се и село звано наводно Банилеј (или слич- 
ног имена). Управо ово село из скупине села коју чине Подгорац, Сумрако- 
вац, Сремљан, Стопања и друга, било je познато по соколарима и јастреба- 
рима у XVI, а нека од ьъих и у XV веку, јер су природне одлике кршевитог 
предела погодовале узгоју Соколова и јастребова.

Приликом покушаја повезивања података из турских извора и са терена 
у овом крају, ваља имати у виду и следеће вести. Наиме, по казивању О. 
Зиројевић, у попис настао почетком седме деценије XVI века први пут je 
унет манастир Архангел код Злота. Остали подаии нису саопштени. Друга 
вест je са лица места: на домаку Сумраковца др Стеван Мачај je пре једног 
века видео цркву посвећену Св. арханђелима с остацима фресака у кубету.120 
Изнети подаци, према томе, изискују даља истраживања како би се устано
вило који je манастир обухваћен турским пописом.

119
Видин, 10ь.

120 _

О Зиројевић, Средњи век и иериод гиурске владавине, Бор и околица, прошлост и тради- 
ционална култура, Бор 1973, 58.

С. Мачај, Црноречки округ, Гласник СУД, књ. 73 (Београд 1892), 102; по В. Петковићу, 
ПреГлед црквених споменика кроз повесницу српскоГ народа, Београд 1950, 320, манастир са 
црквом Св. Арханђела у Сумраковцу код Злота подигао je према традицији влашки војвода Ра-
дул.

На карта Главног ђенералштаба из 1893, секција И. 5. Брестовачка бања, размер 1:75.000, 
северно од Злота на простору између реке Блинделир и Селишког потока, близу коте 458, пос- 
тоји место Манастириште. По предању, повише Злота, дуж Манастирске реке, лежала су у про
шлости два насела и неки манастир који су порушили Турци.
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Тимок

Y расположивим пописима из XV века у нахији Тимок није прибеле- 
жен ниједан манастир. Међутим, треба имати на уму да два пописа, један из 
1466. и 1454/79. године постоје само у деловима који обухватају мањи број 
тимочких насеља, na je могућно да вести о неким манастирима садрже изгу- 
бљене странице ових дефтера. Исто тако, фрагмента опширног пописа из 
1478/81. године садрже податке о насељима Сврљига и Бане, а не и тимоч- 
ког подручја. Отуда се вести о тимочким манастирима нал азе тек у пописи
ма из XVI века.

Y полису Румелије из 1530/35. године међу царским добрима у Тимоч- 
кој нахији помиње ce jедино манастир Свети Никола, у рукама калуђера 
Силоана. Касније му се губи траг у изворима. Како није речено поред којег 
села се манастир налазио, трагање за ним остаје безуспешно, там пре што 
многа места у сеоским атарима подсећају на некадашње манастире и цркве: 
Манастириште, Манастирски поток, Калуђер, Црквиште и друга.

Румелијски дефтер из 1530/35. године бележи join и манастир Жуковац у 
рукама калуђера Партенија. Године 1560. забележен je заједно са селом Жу- 
кофче у тимару спахије Хусейна (Мурадовог сина), коме je плаћао 200 акчи 
годишње.121 Исти износ, разбијен на врсте житарица, као и плаћање 15 акчи за 
коришћење млина са једним витлом, остао je и 1586. године. Село Жуковац 
лежи на странама Жуковачке реке југоисточно од Кнажевца. На десној обали 
Алдиначке реке, недалеко од села на месту Манастириште стоје остаци мале 
камене цркве посвећене по предању ев. Пантелејмону,122 Неизвесно je да ли се 
ове рушевине могу довести у везу с манастиром Жуковцем.

Царском хасу у Тимоку припадао je 1560. године једино манастир При
сад}23 Године 1586. опорезован je за жигарице и ширу. По речима Д. Бојанић, 
Присад je у овај попис унет после села Јаворовца, а пре Средње Каменице. По- 
везујући име манастира с називом потеса Присадна (на простору између Гор- 
ње Каменице и Причевца), дошла je до уверена да je Присад народно име за 
манастир Свете Тројице код Горне Каменице, који и данас служи.

Након испитивачких и конзерваторских радова обављених на овој цркви 
у времену између 1968-1971. године, уследила су нова саопштена у стручној 
литератури.124 Црква има облик триконхоса, са малим кубетом на панданти-

121Видим, 131, тимар 125.
122 _М. Станојевић, Заыавак. АншроиоГеографска ироучавања, Насеља српских земаља, књ. 

IX, СКА, Српски етнографски зборник, књ. 20 (Београд 1913), 69, 123-124.
123 Видин, 108.
124 _В. Ј. Бурић, Моравско сликарсшво, Београд 1968, 28-29, 55 (библиографија уз Каталог: 

Н. Ангић Комненовић, 60); Г. Бабић, Друштвени положаj ктитора у Деспотовини, Моравска 
школа и њено доба (Научни скуп у Ресави 1968), Београд 1972, 153, нап. 60; И, Путић, Конзер-
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фима. Припрата je засведена полукалотом испод које еу на северозападном 
и југозападном углу изграђене тромпе. Спољна припрата je дозидана 1874. 
године. Према писању В. Ј. Бурића (Византијске фреске у Југославији, 105), 
остаци нагорелих и оштећених фресака налазе се у кубету (Пантократор, 
Небеска литургија, пророни), северној певници (Јован Претеча из Деисиса) 
и припрати (део Страшно г суда). Оквир медаљона у коме je приказан Хрис
тос, у темену куполе, подсећа -  по зупчастим тракама дугиних боја, на ра- 
ваничке и ресавске медаљоне.

Y препису натписа што се налази на каменој плочи узиданој изнад ула- 
за у наос стоји име деспота Лазара и година зидања 1457. Ако je деспот Ла- 
зар, син и наследник Бурђа Бранковића, био ктитор или je  његовом заслу- 
гом подигнута прква Свете тројице у Горњој Каменици, остају нерасветље- 
не и загонетне околности под којима je могао подићи цркву у крају који ce 
веп неколико деценија (пре 1457) налазио под турском влашћу у саставу Ви- 
динског сашдака.125

Два манастира, Пречиста и Архангел, заједно с тимочким селима Манас
тиришниче и Тране, спадала су у тимар спахије Мансура. За манастир Пречис- 
ту je дата и просторна одредница: „близу села Манастиришниче”.126 Манастир 
je живео и у наредним деценијама како следи по попису из 1586. године, када 
су његове дажбине гласиле на ширу и пчеларину. За манастир Пречисту ни je 
напоменуто да je „изван регистра’5 као што je код Св. Арханђела, па je необја- 
шњиво зашто није укључен у Румелијски попис из 1530/35. године.

Y данашње време, кад о селу Манастиришниче нема никаквих нагове- 
штаја где je лежало, отежано je и трагање за манастиром Пречисте. Покушај 
да се на основу података у пописима прати састав овог тимара од 1455. до

ваторски радови на иркви манастира Горње Камениие, Саопштења IX (Београя 1970), 155- 
160, са цртежима и сликама. В. Ј. Бури h, у књизи Визаншијске фреске у Ју гос лае щи, Београд 
1974, 105, нап. 141 на стр. 226 нише да су фреске очишћене и конзервиране 1971. године, али 
нису објављене.

1 2 5  -Г ГПрвооитни натпис о зидању храма био je исписан на малтеру. Пошло je својевремено 
наеилно саструган, његов преостали део преписао je игуман Пантелејмон Недељковић 1848. го
дине. Подаци о томе, са текстом натписа, забележени су у Спомениии Тимочке епархще 1834- 
1934, 43-46. Овде се каже како je по Василију Марковићу „без икаква разлога идентификован 
тај оснивач са сином Бурђа Бранковића”. Натпис je донео и ЛЬ. Стојановић, Стари српски за
писи и натписи, I, Београд 1902, бр. 318.

Оба села, Горња и Доња Каменица, била су 1455. године у тимару једног видинског спа- 
хије (.Видан, 73, тимар 90), a такође и Средња Каменица (Видан, 72, тимар 80, Изеори XIIIу 111). 
Приход од Горње Каменице се 1560. године делио између шест чувара видинске тврћаве (Ви
дии, 143-144, тимари 76-81). Средња Каменица je у исто време уведена у попис као нови царски 
хас с приходом од 6.000 акчи (Видин, 113), а толико je плаћало и село Доња Каменица тимар- 
нику Будаку (Видин, 131, тимар 133).

126
Видин, 129, тимар 112.
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1560. године рекло би се да води на прави траг, Наиме, 1455. године тимар 
Ајдина (чувара филурдинске тврђаве) састојао се од села Манастириче, села 
Лренове и мезре Селче, за коју се изричито вели: „пуста, али неки неверии- 
ни из Манастириче сасвим сигурно, тамо живе”. Касније су тимаром заје- 
лнички располагали Ајдин и ььегов син Евренос, коме je после очеве смрти 
(1468) предат цео тимар на коришћење. Села се зову Манастирчица и Дре- 
нова, а селиште Сенце. 127 Разлике у називима нису упадљиве, с тим што je 
Лренова ваљда село прочитано 1560. године као Тране то би могао бити 
ланашњи Дреновац (село што се пружа на левој о б ал и Белог Тимока), а ме- 
зра Селце (Сенце) -  село Селачка у чијој близини лежи манастир Суводол.

Иако без чврстог ослонца за препознавање, манастир Пречиста из тур- 
ског извора може се поистоветити са. Суводолом, манастиром који je од дав- 
нина посвећен Богородици. Према натпису који су на свом путу преписали 
лицејци 1863. године под вођством Јосифа Панчића, храм Рођења Богороди
це исликан je 1645. године настојањем јеромонаха Пимина. На крају натписа 
се помињу Вукмир и Павл. Пошто je стара црква услед трошности поруше
на, зидање нове, садашње цркве завршено je 1869. године.128 Из сплета изне- 
тих података проистиче чиньеница да се старо култно место са Богородичи- 
ним манастиром очувало кроз више столећа све до данашњих дана.

Манастир Свети арханВео, како je малочас речено, помиње се први пут 
1560. године у истом тим ару где и манастир Пречиста. ЕЬегово трајање се 
може пратити и 1586. године на основу дажбина уписаних на житарице, ши- 
ру и пчеларину. Y размишљању о манастиру има се утисак да je придодат 
овом тимару управо зато што се налазио у суседству манастира Пречисте. 
Занимљиво je приметили да се једно место код манастира Суводола, заправо 
на манастирској земљи, зове „Св. Аранђел”. Исто тако, у еуседном Малом 
Извору (северно од Суводола) у тзв. ХЬутом Долу постоји црквиште за које 
се мисли да je ту била црква посвећена св, арханђелима.129 Имена места у 
атару овог села, у крају који се зове Бели Поток, као што су Калуђер, Ка-

Видин, 76, тимар 108. Село Манастиришниче je имало 9 потпуних домаћинстава, 4 удови- 
це и два неожењена, а приход je износио 991 акчу. По попису из 1466. село Манастирчица je 
имало већ 30 породила и 3 неожењена, па се и приход попео на 2.013 акчи (Д. Бојанић, Фра
гменты збирног пописа видинског саниака, 33, тимар 34).

128
Споменица Тимочке епархије 1834-1934, 36-43; М. Станојевић, Манастир Суводол, Збор- 

ник прилога за познавање Тимочке крајине, књ. Ш, Београд 1931, 5-9; Исти, Тимок, Насеља и 
порекло становништва, књ. 29/2, СЕЗ, књ. LV (Београд 1940), 422-424, 411. Село Суводол се у 
прошлости простирало у горњем току Суве реке на месту где се потом развило Краљево село 
(397). Манастир Суводол je укратко описан у чланку (иначе посвећеном Зајечару и околини); 
А. Лаловић, Праисторија, антички период и средњи век, Гласник Етнографског музеја, 42, 
18-19.

129
Сиоменица Тимочке еиархије 1834-1934, 43 (о месту „Св. Аранђел”); М. Станојевић, Ти

мок, 480-481.
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луђеровац (у близини je коса Калуђерица) указују на близину неког манас- 
тира чије се имање могло налазити на том простору. Овим местима најбли- 
жи je Суводол, а можда и загонетни манастир Светог Арханђела.

Манастир Благовешшење je такође први пут унет у попис 1560. године. 
Налазимо га у тимару двојице спахија, браће Салтука и Хасана, који су др- 
жали село Влашко Поље са три сејалишта.130 Са манастирског поседа издва- 
јан je део произвола за пореске обавезе, наводе се пшеница и шира 1586. 
године, што ће рећи да je манастир у то време био активан. Y околини села 
Влашко Похье, северозападно од Књажевца, као и у атару суседног Бучја 
одавно се зна за црквишта која je народ повремено откривао. Б. Бошковић 
je 1948. године затекао рушевине Богородичине цркве на Говедарском брегу 
неточно од Бучја, које се по његовим речима могу сврстати у средњи век. 
Описао je и остатке још једне Богоро дичине цркве, посвећене празнику Бла- 
говештења, која лежи јужно од Кожеља, код Мањинца.131 Можда се у оста- 
цима неке од ових цркава крије и наш манастир.

«

Судећи по приходима које су поменути тимарници уживали од села 
Влашко Поље у износу од 5.818 акчи, може се претпоставити да je било нас- 
тањено већим бројем влашких породица. Њиховом залагању и новчаној пот- 
пори би се могао приписали удео у обнови и оживљавању манастира посве- 
ћеног Богородичином Благовештењу.

Манастир Свети Кирик јавља се први пут у полису из 1586. године за- 
једно са селом Кожељ. Дажбине за манастирско имање обухватале су разне 
врсте житарица и ширу. По народном предању, црквина у Старом селишту 
код Кожеља била je посвећена св. Кирику. Б. Бошковић je обишао граЬеви- 
ну и донео отуда теренске белешке. По њему, црква je саграђена од прите- 
саног кречњака вероватно у XVI-XVII веку.132

Остаје загонетно за науку под каквим околностима и чијом заслугом je 
манастир оживео или je заснован око 1586. године и био у могућности да 
одговара својим обавезама према турским властима,

Село Кожељ се водило 1560. године као „део хаса његовог височанства 
Мехмед Челеби-ефендије, дефтердара императорске хазне” (^благајне) с 
приходом од 5.324 акче.133

130 Выдан, 131, тимари 130 и 131. Овде поменуге мезре Расиче и Бринче свакако су исто што 
и Рашинац и Беринац -  обрадиво земљиште у Бучју.

131
* О црквшптима: Сиоменица Тимочке euapxuje 1834-1934, 187-188. Б. Бошковић, Средњове- 

ковни споменици Источне Србије, Старинар, н. с,, књ. II (Београд 1951), о Богородици више 
Кожеља: 240-241, сл. 49, 50; о Благовестима код Мањинца: 242, сл. 52 и 53.

132 М. Станојевић, Тимок, 475; Б. Бошковић, нав. дело, 240-241, сл. 48.
13j Видин, 116.
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Манастир Свети Архангел „близу села Градишта” ce такође први пут 
помиње 1586. године. Y Заглавку код села Градишта, идући узводно уз Го
лему реку, на десној обали на месту Манастириште заиста je некада стајала 
црква посвећена св. Арханђелу.134 Немамо податке о тимару у коме се на- 
шао манастир поменуте године, а што се тиче села Градишта, оно je 1560. 
године сачињавало тимар тројице чувара видинске тврђаве.135

Сврљт

Y овој нахији ce помињу два манастира: Свети Архангел, y XV-XVI ве
ку, и Свети Никола, у XVI веку.

Манастир Свети АрханЬео јавља се у попису из 1478/81. године у тима
ру сврљишког кадије с напоменом да je „изван пређашњег дефтера”. Посе- 
довао je имање на вредност већу од 1.000 акчи. Манастир je, како изгледа, пос- 
тојао и пре овог помена, на то упућује податак из 1455. године вредан пажње. 
Наиме, у саставу кадијиног тимара била су иста она села која су уписана и 
1478. године, а осим њих joui и пусто селиште (мезра) Архангел. Реч je, прем а 
томе, о обнови старог култног места на коме je стајао манастир, чија се посвета 
памтила у народу. Y попису Румелије из 1530/35. године (у једном од тимара 
које су уживали посадници тврђава у Видинском кадилуку) нашао се неки ма
настир Светог Архангела с приходом од 550 акчи. Како нахија није наведена, 
за сада се може само претпоставиги -  уз помоћ података о препознатим манас- 
тирима исте храмовне посвете, да je у пигању сврљишки манастир. Велико има- 
ње којим je манастир Светог Арханђела у почетку располагао, прелазило je то
ком времена у туће руке да се напокон 1560. године сведе на окућницу, за коју 
je годишње плаћао 57 акчи сврљишком спахији Мехмеду.136

Некадашњи манастир Светог Арханђела, претворен својевремено у па- 
рохијску цркву, лежи између Пирковца и Попшице, северозападно од 
Сврљига. Зове се и Рашинска црква по старом селу Рашаници. Један потес 
и поток (што протиче јужно од Манастриског потока) носе име Рашинац. 
Први опис цркве са цртежом основе и спољног изгледа налазимо код Ф. Ка- 
ница, који je боравећи у књажевачком и сврљишком крају обишао и ову 
цркву 1864. године. Са жаљењем je установио какве су грубе грешке, наво- 
дећи их редом, учињене приликом преправке ове грађевине централног ти

134 М. Станојевић, Заыавак, 142.
135 Видин, 143.
136 _

Д. Бојанић, Фрагменты оигиирног иописа видинског санцака, 140. За 1455: Видин, 78, ти
мар 116; за 1560: Видин, 135, тимар 173.
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па. Недавно су објављени исходи теренских истраживања цркве са њеном 
унутрашњошћу и остатака манастирских зграда.137

Други сврљишки манастир, Свети Никола, уписан након села Грбав
че, спадао je 1560. године у царски хас са још три села и једним сели- 
штем.138 Како није наглашено да се први пут уводи у полис, биће да се 
подаци о томе налазе у неком нама недоступном дефтеру. Манастир се и 
касније везивао за село Грбавче, то потврђује попис из 1586. године. Yc- 
постављање живота у манастиру Светог Николе у засад непознато време 
и његово трајање у другој половини XVI века вероватно су својим сред- 
ствима омогућили влашки насељеници из околних села. Судбина манасти- 
ра у наредним вековима није позната, као ни то када je и којом приликом 
порушен. Налазио се, како изгледа, на месту званом Манастириште у 
изворишном делу Грбавачке реке, која протиче кроз село Грбавче. Село 
се простире западно од Сврљига, на сеоском путу који je повезан са глав- 
ним друмом Ниш -  Сврљиг.

Бања

Турски пописи у раздобљу од једног века (1483-1586) помињу у Бањи 
манастир Свети Никола код Милушинца. Све време je чинио саставни део 
спахијских тимара. Село Милушинац лежи на странама Милушиначке реке, 
североисточно од Сокобање. На југоисточном крају села, у Манастиришту, 
join 1924. године примећене су зидине које су по народном предању припа
дало неком старом манастиру. Ови остаци се без сумње могу довести у везу 
с манастиром Светог Николе, о коме -  према садашњем знању, турски изво- 
ри пружају прве поуздане податке.139

Кривича

Нахија Кривина се простирала у доњем току Тимока до ушћа у Думав, 
на појасу земљишта поред леве и десне обале реке (данас на нашем и на 
бугарском тлу). Образована je тридесетих година XVI века као део великог 
царског хаса настањеног видинским власима -  филуриџијама. Y полису Ру-

F. K anitz, Reise in Süd-Serbien und Nord-Bulgarien, ausgeführt im. Jahre 1864, W ien 1868, 26 -28 , 
Taf. III. Fig. 1, 2. О OBOM манастиру по изворима и литерагури: Б. Кнежевић, Манастири у ис- 
точној Србији по турским пописима из X V  и XVI века, 317-320, нрт. 7. Укратко: Б. Дељанин, 
Две цркве са споменичким вредностима. I -  Црква Св. АрханЬела у селу Попшыци код Сер- 
z.ъта, Гласник Друштва конзерватора Србије, 13 (Београд 1989), 114-115, са 2 слике.

138
" Видии, 111-112. Село Грбавче се 1455. нашло у сандак-беговом хасу са 4 домаћинства и 

приходом од 221 акче (Видин, 77-78), а 1478/81. међу добрима сврљишког займа са 6 кућа, 2 
удовице и приходом од 959 акчи (Фрагменты опширног пописа, 122-123.) Након непуног века, 
1560. године, село се водило у царском хасу с приходом од 2.723 акче,

139 _  _

Б. Кнежевић, Манастири у исшочној Србији, 315-316 (с подацима о манастиру и селу).
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мелије из 1530/35. године нашло се шест манастира, а у попису из 1560. осам 
манастира. Y овај други попис уведени су напослетку, након свих села Кри- 
вине. 140 Услед тога, јер нису везани за најближа села, за већину манастира 
није се могло установили да ли су се налазили на нашој или на бугарској 
страни. Чињеншда je да на нашем делу Кривине нема више живих ма
настира.

Према првим вестима, манастир Свети Димитрије држали су калуђери 
Рафаило и Лука. Y попис из 1560. године унет je са белешком да je „изван 
старог регистра”. Да ли je између два пописа опустео и касније поново ожи- 
вео, остаје нерасветљено. Убележен je у попис и 1586. године са давањима 
као у претходном попису. Није утврђено где се налазио овај манастир посве- 
Пен светом ратнику Димитрију.

Манастир Свети Никола, чије трајање бележе пописи од 1530. до 1586. 
године, налазио се (по белешци О. Зиројевић) код села Голинаца. Село je 
нестало са лица земље, али je његово место -  на десној обали Тимока југо- 
источно од Трнавца уцртано у аустријске карте из XVIII века: под именом 
Gollinze (1718), или GolJinize (1738). 141 На савременим картама, на прибли- 
жно истом месту, топоним Манастир означава несумњиво положај несталог 
манастира Светог Николе. На супротној (левој) обали Тимока, у великом 
завоју реке, североисточно од Вражогрнца, називи потеса у сеоском атару 
под пашњацима и шумом подсећају на старо село: Мали Голинац, Чука Ма- 
лог Голинца, Велики Голинац и Голинска чука.142

Не знамо којем селу су били најближи и где су се налазили манастири 
Свети Никола и Свети Спас, помињани у пописима од 1530. до 1586. го
дине.

Манастир Гр(а)боваи јавља се само 1530/35. године; тада je у њему за
тенен калуђер Кирил. Неизвесно je да ли се име манастира може довести у 
везу са селом Грбовац које се у то време звало и Балановац.143 У попису из

140
Видин, 103.

Карту из 1718. je израдио Ебшелвиц (факсимил вид. код Д. Пантелића, Пойис пограни
чных нахија Србије после ПожаревачкоГ мира); карту из 1738. je издао у Бечу књижар и изда
вай Е. Брифо (Etienne Briffaut). У Историјском институту у Београду пружена ми je могућност 
да прегледам Брифоову карту припремљену за изложбу у САНУ, на чему захвал>ујем мр Гор- 
дани Томовић и колеги Жељку Шкаламери. О овим картама: Ж . Шкаламера, КартоГрафија 
Србије и југословенских земаља од XVII до X IX  века, 91, 92 (за 1718); 96, сл. на стр. 100-101 (за
1738), каталог Галерије САНУ 70.

~ ЈБ. Рајковић Кожељац, Црна Река. АнгироиоГеоГрафска граЬа из заосгиавгигиине Марин
ка Станојевића, Зајечар 1975, 33-34. О премештању села Трнавац са десне на леву обалу Тимо
ка: стр. 119-120. У атару оближњег Халова једно место где су оранице, пашњаци и шуме зове 
се Манастириште. И за село се прича да je било на том месту, поред Тимока. Сеоска слава je 
св. Никола (122-123). Очигледна je повезаност ових манастира са манастиром Светог Николе 
код Голин(а)ца, спомињаног у турским пописима.
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1560. године Балановац je заведен иза села Соколар а испред Ветрине, у ску- 
пини једног броја села што су, судећи по именима потока и места, у про- 
шлости лежала близу Браћевца (Браћевац се простире на десној обали Ти- 
мока, југозападно од Неготина), Бреговити предео југисточно од Браћевца, 
до саме границе са Бугарском, зове се Соколар, a јужно од Соколара и села 
Шипиково протеже се Ветрина пољана (у Бугарској). Назив Манастир упи
сан je под котом 246 m на левој обали Беоке, потока што се спушта са Со
колара и у правду севера гради Манастирски поток, саставницу Браћевачке 
реке. Потес Манастириште заузима место на десној обали Беоке и Манас- 
тирског потока. Ова имена чувају успомену на неки ишчезли манастир -  мо- 
жда Гр(а)бовац -  и на место где je стајао окружен својим имањем и где би 
требало тражити његове остатке.

Заједно са селом Красна ушао je у попис из 1530/35. године и један ма
настир без ближих података. Места на картама по имену Красна, Красно, 
показују да се ишчсзло село простирало јужно од Велике Јасикове, на стра- 
нама Глоговичке реке (саставнице Јасиковачке реке) све до гьеног ушћа у 
Тимок. Јужно од В. Јасикове, између Дубоког и Красног (Красничког) по
тока, притока Глоговичке реке, постоји место Градиште и Манастир (или 
Манастирско). Y своје време овде су се познавали темељи цркве, за коју се 
веровало да je била манастирска.144 Топоними и материјални остаци на лицу 
места представљају спону с манастиром непознате посвете којег у селу Кра
сна помиње турски извор. Источно одатле, између Брусника и Табаковца 
протиче Манастирски поток, притока Тимока. Такав назив обично нагове- 
штава близину неког манастира, па и овај податак вала имати у виду у да- 
љим истраживањима.

Манастир КалуЬеровсщ, чији теренски положај није откривен, распола- 
гао je великим имањем, судећи по висини новчаних давагьа. При набрајању 
села ове нахије, тридесетих година XVI века прибележено je да село Стрвни- 
ца има и друго име -  Калуђеровац. Y попису из 1586. године Стрвница се 
нашла на списку од 37 села царског хаса из којих се становништво разбежа- 
ло „због насшъа силника” (реч je о закупцима пореза и прихода). Y3  списак

1 4 3  .  . _Д. Бојанић, Неютинска Крајина, 81. Према подацима О. Зиројевић, манастир се налазио 
у селу Крајино. На карте Е. Брифоа село лежи на левој обали Тимока југозападно од Брусника, 
а западно од Браћевца.

144
Око 1530. године село Красна са 68 домова било je једно од највећих у Кривини (Д. Бо- 

јанић, Неютинска Крајина, 80). По попису из 1586. број домова свео се на 18, неожењених je 
било пет, а удовица једна (табела на стр. 107, бр. 42). О местима Красна, Градиште и Манастир 
у атару Велике Јасикове пише: К. Јовановић, Неютинска крајина и Кључ, Насельа и порекло 
становништва, књ. 29/1, СКА, СЕЗ, кгь. LV (Београд 1940), 148-149.

Према попису Кривинског дистрикта, после Пожаревачког мира 1718. године село Кра
сна као и суседна села Горња и Докьа Копривница и Јасикова била су ненастаььена (Д. Панте- 
лић, Попис пограничних нахија Србије, 20. табела III).
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опустелих села исказан je приход који je давала paja „побегла пре много вре
мена”, a насеља су бележена „зато што су уписана у стари полис”.145 Ако je 
реч о манастиру који je носио име по селу Калуђеровац, званом и Стрвница, 
коме се замео траг, вероватно je и сам опустео у време када je сеоско станов- 
ништво напустило огььишта.

О постојању манастира Светог БорЬа зна се само на основу новчаних 
обавеза по полису из 1560, док други подаци недостају.

За манастир Свети Архангел je 1560. године напоменуто да je „изван 
старог регистра”. Није познато у којем делу Кривине се налазио.

Манастир Петровдан je такоће 1560. године први пут уведен у полис с 
пазарним таксама уз белешку како je „близу села Тамнич”.146

На пазар (панађур) подсећа утрина Панађуриште јужно од села, док у 
ближој околини Тамнича нема топонима везаног за манастир.

До обнове или заснивања манастира посвећеног св. Петру дошло je пре 
1560. године, кад je село било развијено и снажно, судећи по висини давања 
која су износила 6.034 акче.147 На појаву манастира могла je утицати чиње- 
ница што je село Тамнич, као једно од 32 влашка села из нахија Црна Река, 
Фетхислам и Кривина, спадало у посебан царски хас везан за рудник Требућ 
код Луке.148 *

Y којој мери су ратна пустошења допринела нестанку манастира у Кри- 
вини, није познато, али по речима Д. Пантелића у уводу његовог рада о по
лису пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира, „највише су 
страдали они крајеви који су се налазили на главном лугу којим су војске 
пролазиле или у његовој непосредној близини”.

Фетхислам

Y полис Румелије из 1530/35. године ушла су села царског хаса нахије 
Фетхислам, док су манастири из необјашњивих разлога тамо пропуштени. Y 
следећи полис из 1560. године, након списка свих села ове нахије, убележе- 
ни су манастири: Вратна, Света тројица, Ваведење Пречисте, Свети Никола

Д. Бојанић, Неютинска Крајина, 84. Према подацима О. Зиројевић, манастир Калугеро- 
вац с приходом од 390 акчи по TD No 160 стр. 139 из 1530. године уписан je код села Добрило- 
вац. Нејасно je зашто га нема у истовременом румелијском дефтеру.

146 Выдан, 103.
147 Исто, 101.
148 Д. Бојанић, Неютинска Крајина, 76; о манастиру и панађуру (94). Тридесетих година 

XVI века село je имало око педесет домаћинстава (стр. 81), док je кроз пола века у i-ьему остало 
И домаћинстава, 5 неожењених и 2 удовице (табела на стр. 107, 6р. 41).

V попис Кривинског дистрикта 1718. године село Тамнич je ушло као једно од 13 насе- 
љених места (Д. Пантелић, Попис пограничных нахија Србије, 20, Ш).
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и Света тројица.149 Пореске обавезе поменутих манастира нису се промениле 
ни наредних неколико деценија; подаци о томе ушли су у пописе настале 
деведесетих година XVI века. Врсте дажбина које су давали у натури и нов- 
цу показују каквом су се привредном делатношћу бавили пој едини манасти- 
ри на својим имањима.

Највећим имањем располагао je манастир Вратна, чије су дажбине обу- 
хватале пшеницу, јечам, ширу, воће, поврће и пчеларину.

Манастир Вратна лежи северозападно од Неготина, на лево] обали 
Вратњанске реке над којом се у залеђини манастирских зграда, као при- 
родна заштита, издижу камени сводови Прерасти и високе стене оштрих, 
стрмих литица. Места на картама у околини Вратне: Калуђерско поље, 
Калуђерска пољана и Манастирско носе имена која подсећају на манас- 
тирски посед.

По предању негованом у народу, оснивање Вратне приписује се попу 
Никодиму, оснивачу Манастирице код Кладова. Стару цркву посвећену Ва- 
знесењу Христовом описао je Ф. Каниц додавши да се у тешко читљивом 
натпису изнад улаза у припрату помиьье као оснивач Шарбан Вода Дестурца 
из Букурешта 1415. године.150 Б. Бошковић je 1947. године затекао цркву до 
те мере обновљену да се од првобитне грађевине ништа видљиво није сачу- 
вало. Y пећини изнад манастира снимио je остатке црквице.151 С пролећа 
1980. године Борђе Јанковић je направио фотографске снимке и цртеж пе- 
ћинске цркве, назначивши да се на источној страни пећине налази одаја усе
чена у стену.152

Следећи манастир уведен у полис под именом Света тројица, био je 
опорезован за пшеницу, јечам, ширу, воће и поврће, овчарину и пче
ларину.

Судећи по храмовној слави, Светој тројици, реч je о манастиру који je у 
народу познат по имену села -  Манастирица. Лежи западно од Кладова, на 
површи изнад села што се простире у горнем току реке Шајне и на странама 
Манастиричког потока. Манастир je основао поп Никодим Грчић, бивши

Видин, 111.

10 Ф. Каниц, Србија, Земља и становниьитео од римскоГ доба до краја X IX  века, П, Бе- 
оград 1985, 461-463, са 4 слике Вратне и околине. Своје утиске о посети Вратни и ћелији Св. 
Никодима je изложио прота Ник. Казимировић, Црквишта и црквине у Епархији Тимочкој, 
Летопис Тимочке епархије, год. друга (Зајечар 1924), 28-29. Појединости о манастиру у: Споме- 
ница Тимочке епархије, 32-36.

151 _Б. Бошковић, Средњевековни споменици североисшочне Србије, 197, сл. 39, 40 (Вратна), 
41, 42 (пећинска црква).

152
" Др Јанковићу дугујем захвалност за прилоге о пећинској цркви Вратне и за податке са 

теренских истраживања обављених за Музеј Крајине у Неготину.
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хиландарски игуман, који je у својству тумана учествовао у посланству кнеза 
Лазара приликом преговора у Цариграду о измирењу српске и грчке цркве 
1375. године. Основао je и прве манастире у суседној Влашкој: Водицу, око 
1372. и Тисману, 1377/78. године, које су својим прилозима помагали кнез 
Лазар и деспот Стефан Лазаревић. Попа Никодима румунска црква слави 
као свеца.153 Y његовом житију на румунском језику говори се о томе како 
je Никодим боравио на месту званом Шајна близу Кладова, погодном за жи
вот пустињака. Пошто се убрзо братство намножило, Никодим je -  увидев
ши потребе придошлих монаха, подигао на оном месту мал у цркву без ку
поле у славу Пресвете Тројице. Стара манастирска црква je услед трошности 
срушена крајем прршлог века и на ььеном месту сазидана je једнобродна гра- 
ђевина без куполе.154

Манастир Ваведење Прениеме бележен je у турским пописима као по- 
рески обвезник чије су дажбине обухватале житарице, ширу, воће и поврће, 
пчеларину и овчариьгу.

За поуздано препознавање манастира недостају подаци о најближем се
лу, али имајући у виду археолошке налазе у овом крају, био би то Душано- 
вац. Западно од села, на десној обали Дупхьанске реке нађени су остаци тзв, 
манастира Душице. Б. Бошковић je са лица места донео снимак источне ап
сиде.155 Према саопштењу Б. Јанковића, у току археолошких истраживања 
шездесетих година откривена je једнобродна црква с пиластрима и са малом 
припратом. План цркве и уломци фресака чувају се у Музеју Крајине у Не- 
готину. Недалеко од овог налазишта пронађена je и испосница.

Y напису о црквама и манастирима на Оријенту, бечки архитекта Луд
виг Ферстер je 1857. године, набрајајући српске манастире, на првом месту 
навео ове код Неготина: Wukowa, Seratschin i Wratna.156 Порекло речи Serat-

Укратко о Никодиму: Г. Бабић, Друштвени положа] ктиШора у Деспотовини, Морав- 
ска школа и њено доба, 144; А. Е. Тахиаос, Исихазам у доба кнеза Лазара, зборник радова О 
кнезу Лазару, 93-103, о Никодиму 100, 101. О житију св. Никодима, које je саставио јеромонах 
Стефан 1839. године, пише Л>. Котарчић, Зборник Данила 11 као извор при састављању жи- 
тија Св. Никодима Тисманског, Архиепископ Данило II и његово доба (Међународни научни 
скуп поводом 650 година од смрти, децембар 1987), Београд 1991, 197-201 (с изворима и литера- 
туром).

154 О манастиру на основу румунског житија од јеромонаха Стефана, турских полиса из 
XVI века и литературе: Б. Кнежевић, Манастир Манастирица -  предање и историја, Саоп- 
штетьа XVÏÏ (Београд 1985), 161-166.

155 Прота Н. Казимировић, нав. дело, 24-25: Б. Бошковић, Средњвековни спомениии северо- 
источне Србије, 197, сл. 38.

156 Колеги др Миодрагу Јовановићу ердачно захваљујем што ми je пружио на располагай^ 
текст L. V. Die Baukunst der Kirchen und Klöster im Orient, Allgemeine Bauzeitung, 22 (Wien 1857), 
343-402, посебно 348. Посветио му je и чланак: Аустријски архитекта ЛудвиГ Ферстер као 
писан о византщеким и српским црквама, Саопштења XVIÎ (1985), 213-218.
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schin je нејасно, а слично име -  Seracsia нашло се и на карта A. Вајнгартена 
из 1820. године са знаком за цркву (манастир). По положају на карта, рекло 
би се да je посреди манастир Душица.

Манастир Свети Никола бележен je у пописима из друге половине 
XVI века са дажбинама за пшеницу, јечам, ширу, поврће и воће, овчарину и 
пчеларину.

Под именом Свети Никола подразумева се манастир Букова (такво име 
носи потес у околини), посвећен од давнина овом светитељу. Према казивању 
Б. Бошковића, манастирска црква je подигнута у облику триконхоса без ку- 
бета, са призиданом припратом. Има остатака старог живописа, док je нови 
1902. године урадио Милисав Марковић из Књажевца по нацртима Стеве 
Тодоровића.157 О старом живопису се зна на основу ктиторског натписа, чи- 
ји je препис начињен пре рушења припрате 1877. године. Живописање je 
било изведено при видинском митрополиту и владици кир Софронију и игу- 
ману кир Михаилу Дечанцу, а уз помоћ ктитора кир Симеона, кнеза из 
Трњана 1684. године.158

Турски пописи почев од 1560. године помињу још један манастир Све
те тројице, чије су дажбине износиле 100 акчи годишње за јечам, пшеницу, 
ширу, воће и поврће, пчеларину и овчарину.159

Y овом извору несумниво je реч о ишчезлом Блатском манастиру, који 
je био посвећен Св. тројици, а налазио се у атару села Кобишнице, поред 
Неготинског блата (Блатско поље). Места на обалама Чубарске реке још 
увек се зову Тројица и Калуђер.

Чиьъеницу о томе да je манастир постојао и пре турског заузимања овог 
подручја потврђује султанов ферман издат у Једрену 1641. године. О фсрма- 
ну се првобитно знало на основу немачког превода који je по Р. Грујићу 
издат 1672. године.160 Срета Пецињачки je у Архиву САНУ у Сремским Кар- 
ловцима пронашао српски превод фермана, док je немачки у међувремену 
нестао или je загубљен. Оба превода настала су 12. јуна 1725. године у Ор- 
шави по налогу аустријских власти из практичних, економских потреба. Они

Б. Бошковић, Средњвековни споменици североисШочне Србије, 197, 199, сл. 46 (основа и 
пресек), сл. 47 (изглед цркве). Завод за заштиту споменика културе у Нишу уврстио je овај 
споменик у свој каталог с подацима о данашњем стању манастирске целине: Защтита споме
ника културе нишкоГ, јуогсноморавскоГ и тимочког региона, под бр. 61 са сликом манастирске
цркве.

158
В. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесшщу српско1 народа, 50 (с лите

ратором ).
159 Видин, 111.
160

Р. Грујић, Прилози за историју Србије у доба аустријске окупације (l718-1739), Споме
ник СКА LII (Београд 1914), 85, 87-88.
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су најстарији и најбоље очувани документи о Блатском манастиру. Садржај 
им je укратко следећи: „Блатски манастир je y XVII веку потпадао под 
Видински назират, који je незаконито био ударно десетак на манастирске 
њиве, ливаде и винограде, због чега ce манастирска братија обратила тур
ском двору с молбом да je ослободи наметнутих дажбина, тврдећи да ма
настир поменути порез није плаћао никад, те да су опорезовани имеци 
ььему припадали и пре турског освојења Србије. Из фермана надаље про- 
изилази да je манастир о свему томе поседовао и писмене доказе, односно 
документе, са којима се као власник земље својевремено и легитимисао 
код Назирата и Земаљског суда, на основу чега je од ових и примио одго- 
варајуће катастарско-поседовне тапије, које je сад с молбом поднео На- 
слову на увид. Ценећи приложене наводе и доказе, највиша турска власт 
je калуђерску молбу усвојила, и о томе издала свој документ, односно 
ферман, у којем се каже да he бити како je и раније било, тј. да се манас
тирска земља ослобађа поменутих дажбина. Уважавајући манастирске 
привилегије и права, стечена за време српске, a потврђена за време турске 
владавине, врховна власт je издатим документом у ствари наредила Видин- 
ском назирату да не сме узимати десетак од „рацких попова” (како се ка
же у преводима) и њиховог манастира Блатског, ни сада ни у будуће. 
Ферман je издала војна канцеларија у Једрену 1641. године, док су прево- 
ди, како je речено, настали 1725. године у Оршави. Y немачком преводу 
манастир се назива „raizischer pfaffen Closter nahmens Plazky”.161

Нажалост, до данас није пронађен докумет из кога би се видело ко je и 
када основао манастир и доделио му имање на трајно уживање уз повласти- 
це поштоване и од стране турске врховне власти. Документ би био значајан 
не само за историју манастира Свете тројице, већ и за прошлост Крајине пре 
и непосредно после пада под турску власт.

Од некадашњег манастира Свете тројице тзв. Блатског манастира једва 
да се нетто мало сачувало од заборава. Према саопштењу Б. Јанковића, при
ликом археолошких ископавања обављених осамдесетих година, нађени су 
комадићи фресака са зидова манастирске цркве. Они су заједно с покретним 
материалом са налазишта пренети у Музеј Крајине у Неготину, где су изло- 
жени на тамошњој поставци, док су темељи цркве затрпани.

161 О документу који се чува у Архиву САНУ у Сремским Карловцима под бр. ПМ „Б” 
12/1725 вид.: С. Певдњачки, Постоји и српски превод турскоГ фермана о Блатском манас
тиру из 1641. године, Развитак, мај-јул, бр. 3 (Зајечар 1967), 88-89.
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СВЕШТЕНСТВО

Сеоске цркве нису бележене у пописима као засебне пореске jединице. 
Извесно je да су постојале у многим селима било као парохијске или гроб- 
љанске, о чему сведоче подаци у опширним пописима где се имена попова 
наводе заједно с осталим житељима с којима су подједнако учествовали у 
годишњим обавезама према корисницима тимара. Y неким селима попови су 
држали и воденице плаћајући за њих новчане таксе у прописаном износу. 
Често се у пописима бележио и степей сродства с поповима (брат попа, син 
попа, зет попа).162 Присуство попова на посебан начин одражава приврже- 
ност становништва цркви и православљу, што су турске власти морале ува- 
жавати,

*

Манастири које помињу турски пописи из XV-XVI века за Видински 
сашдак померају границе нашег знања о њиховој историји и трајању. Наше 
дане дочекали су само малобројни манастири: у Црној Реци -  Крепичевац, 
у Тимоку са Заглавком -  Суводол код Селачке и Света Тројица у Горњој 
Каменици, у Кључу и Неготинској Крајини -  Манастирица, Вратна и Буко- 
во. Највеће ликовне вредности сачувао je манастир Крепичевац. Суводол и 
Манастирица добили су нове црквене грађевине на старим култним мести- 
ма. Y парохијске цркве, које и данас с луже, претворено су цркве манастира 
Лозице и Светих арханђела код Пирковца, док je у Лукову саграђена нова 
црква на старим темељима. Понеки манастири стоје у рушевинама на разним 
местима источне Србије, a већем броју се замео траг или се успомена на њих 
сачувала у именима места и неистраженим остацима.

У Фратентима опгиирног пописа видинског санцака из 1478I8L године помињу се по
пови, њихова браћа, синови и зетови у сврљишким селима Нишевце, Позвижда, Подград, Гули- 
хан, Давидовце, Брекуново, Околиште (два попа), Округ лица, Лалинце (три попа) и Гујсавце 
(126-163). Село Лалинце поменуто je и на други начин. Наиме, село Сениче у Загорју унето je 
у полис као „тимар Јована, митрополитовог сродника”. Y белешци испод заглавља објашњено 
je на који je начин дошло до промене корисника тимара, Мустафе, који je држао и село Лалин
це у Сврљигу: „Мустафа je удесио да се упише у његов берат изјавивши да je селиште изван 
дефтера. А поменути Мустафа je неке невернике из споменутог Лалинца ту преселио” (161).
У нахији Бања попови су забележени у селима Диверац, Ресник и Гујбуце (Фрашенти, 167— 
172).

О свештенству у Црној Реци вид.: Д. Бојанић, Зајечар и Црна Река у време турске вла- 
давине (XV-XVIII век), 66-67. У Изворима XVI попови су уписани у селима Бање: Доње Руји- 
ште (три попа), Средње Рујиште -  оба села су била у царском хасу, Трговиште, Милушинац 
(три попа), Богдинац (три попа) и Градешница. Воденице су гласиле на Попове у селима Ми
лушинац, Горгьа Врмпа и Жучковац. У Милушинцу je у исто време био активан манастир Св. 
Николе (498-516).
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ДРУШТВО И YMETHOCT Y ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Branka Knežević

GESELLSCHAFT UND KUNST IN OSTSERBIEN VON 1455 BIS 1586

Zusammenfassung
Mit der Vergangenheit von Ostserbien haben sich mehrere Forscher beschäftigt, deren Arbeiten 

einen bedeutenden wissenschaftlichen Beitrag bilden. Die Grundlage für die Erforschung und Darstellung 
der geschichtlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, als sich dieses 
Gebiet im Rahmen des Vidiner Sandschaks befand, bilden die übersetzten und veröffentlichten türkischen 
Katasterverzeichnisse und die auf türkischen Archivmaterialien beruhende Literatur. Indem der Verfasser 
von diesem Quellenmaterial und der gesellschaftlichen Lage und der Bevölkerungsstruktur dieser Gegend 
ausgeht, sucht er die Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Entwicklung der Kunst und den Ausbau 
von vielen in türkischen Verzeichnissen von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis 1586 festgehaltenen Klös
tern darzustellen.

Im Rahmen des allgemein gültigen Timar-Systems (Lehngutsystem) wurden im Vidiner Sandschak 
im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts mehrmals amtliche Verzeichnisse vorgenommen und angelegt. 
Darüber wird in unserem Beitrag im ersten Teil gesprochen, indem darauf hingewiesen wird, wo und wann 
die türkischen amtlichen Verzeichnisse vollständig oder fragmentarisch veröffentlicht wurden. Das älteste 
Gesamtverzeichnis, dessen Abschrift in vollem Umfang aufbewahrt ist, wurde 1455 auf Anordnung des 
Sultans Mehmed des Eroberers (1451-1481) angefertigt. Nach diesem Verzeichnis bestand der Sandschak 
aus vier Nahijen (Verwaltungseinheiten) und zwar: Vidin (mit einigen kleineren Gebieten auf unserem und 
bulgarischem Boden), Svrljig, Banja und Belgrad (in der Umgebung von Belogradčik in Bulgarien). In den
dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts kam es zu einer Änderung in bezug auf die Zahl der Nahijen, indem 
noch zwei neue hinzukamen: Fethislam und Krivina. Der Vidiner Sandschak umfaßte zu dieser Zeit neun 
Nahijen: Vidin, Polomje, Zagorje (alle in Bulgarien), Krivina (im unteren Lauf des Timok bis zur Mündung 
in die Donau), Crna Reka, Timok, Fethislam, Banja und Svrljig. Die Staatsgrenze an der Donau war durch 
die Festungen Vidin, Filurdin und Fethislam (ausgebaut im Jahre 1524), im Inneren des Landes jedocüi 
durch die Festungen Svrljig, Banja (das heutige Soko-grad) und Belgrad gesichert.

Nachdem Temesvar 1552 in türkische Hände gefallen war, wurde der Vidiner Sandschak aus dem 
Rumelischen Verwaltungsbereich herausgelöst und dem neuerrichteten Temesvarer Verwaltungsbereich 
angeschlossen. Indem die Grenze des türkischen Staates nach dem Norden verschoben wurde, hat auch der 
Vidiner Sandschak jene ihm von Anfang an eigenen Grenzmerkmale eingebüßt.

Im Teil, der sich auf die gesellschaftliche Struktur und die Lebensverhältnisse bezieht, wird von 
Gutsbesitzern, Martolosen, Soldaten, Falknern, Derbendschi gehandelt. Den vidiner Walachen wird eine 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet, zumal sie eine bevorzugte Stellung innehatten, die es ihnen gestat
tete, sich um die verkommenen Köster auf „walachischer Erde” zu kümmern und Bauten an alten 
Kultstätten zu erneuern. Zur Zeit ihrer Ansiedlung sagte man ihnen günstige Lebensbedingungen zu, indem 
sie den Status freier Menschen erhielten. Nach 1552 jedoch wurden sie mit der anderen Raja gleichgestellt.

Einige Teile des Sandschaks -  die Grenzgebiete wie Gelvije (Kivlje u. ä.) im oberen Lauf des 
Schwarzen Timok, Banja und Svrljig -  bieten interessante Angaben über Menschen, Ortschaften, Köster 
und Festungen. In kirchlichrechtlicher Hinsicht gehörte dieser Teil des Sandschaks zur Vidiner Metropolie, 
die dem Konstantinopler Patriarchat unterstand. Diese Gegenden wurden nicht von der Islamisierung er
faßt; außer den Lehngutsherren, die Muselmanen (Türken) waren, lebte die muselmanische Bevölkerung 
nur in den Städten Svrljig und Banja, was auch die Aufzeichnungen aus dem 15. und 16, Jahrhundert 
belegen.

In dem der Kunst und den für ihre im Rahmen dieser Gesellschaftsordnung bestehenden Ent
wicklungsmöglichkeiten gewidmeten Teil, wird die Rolle der Köster behandelt, indem auch jene Köster 
einbezogen wurden, die mit der Zeit verschwunden sind. Bis in unsere Zeit haben sich folgende Köster 
erhalten: in Crna Reka -  Krepičevac, in Timok mit Zaglavak -  Suvodol und Sveta Trojica in Gornja
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Kamenica, in Ključ und dem Negotiner Grenzbezirk (früher Fethislam) -  Manastirica, Vratna und Bukovo. 
Die größten und bedeutendsten künstlerischen Werte hat das Kloster Krepičevac aufzuweisen. Die Klöster 
Suvodol und Manastirica haben neue Kirchen an alten Kultstätten erhalten. In Pfarreikirchen, die auch 
heute noch in Betrieb sind, wurden die Klosterkirchen von Lozica und Sveti Arhandeli bei Pirkovac 
verwandelt, während in Lukovo auf alten Grundfesten eine neue Kirche gebaut wurde. In einigen 
Ortschaften in Ostserbien sind heute noch Ruinen von ehemaligen Klöstern zu sehen, während eine 
größere Zahl von Klöstern spurlos verschwunden ist oder nur noch einige Namen von Ortschaften auf ihr 
einstiges Bestehen hinweisen.

Da die geschichtlichen Quellen fehlen, war es bisher nicht möglich, das Rätsel hinsichtlich der Ent
stehung des Mariä Himmelfahrt gewidmetene Klosters Krepičevac zu lösen. Dieser kuppellose Bau mit der 
Vorhalle auf westlicher Seite hat alle Zeitumstände gut überstanden, aber seine Fresken sind zum großen 
Teil beschädigt. Das Kloster befindet sich im Gebirge über dem Dorf Jablanica, nordwestlich von Boljevac. 
Die Porträts der Ktitoren Georgije (Jans Sohn), Zora und Manojlo, in aufwendiger und üppiger Kleidung 
gemalt, zeugen von ihrer angesehenen und hohen gesellschaftlichen Stellung, die es ihnen auch ermöglicht 
hat, die Kirche errichten und bemalen zu lassen, und zwar an jener Stelle, an der allem Anschein nach der 
Greis Joseph, möglicherweise einer der Sinajiten-Mönche, gestorben und danach in der Kirche beigesetzt 
wurde. Die Porträts sind auch deswegen äußerst interessant, w'eil Georgije das Modell seiner Stiftung hält, 
Zora jedoch in der Hand irgendeinen Stab hält, während bei Manojlo an seinem Gürtel das damals übliche 
Schreibzeug zu sehen ist.

Das heute nur als Ruine bestehende Kloster Lapušnja wurde das erste Mal in einem türkischen
Verzeichnis aus dem Jahre 1455 zusammen mit Lozica. Lukovo und Vrelo erwähnt. Die Kirche des hl./

Nikolaus im Rahmen des Klosters hat der walachische Herzog Radul IV der Große zusammen mit seinem 
Onkel, dem Großgespan Gergina 1501 erbauen lassen, während sie dank dem Fürsten Bogoje, seiner Frau 
Mara und seiner Kinder während des Abtes Hieromonach Theodor 1510 bemalt wurde, wie dies eine (fast 
unleserliche) Aufschrift auf der westlichen Wand der Kirche bezeugt. Der architektonischen Struktur nach 
handelt es sich um einen erheblich merkwürdigen Bau mit einer Kuppel und eigenen Räumen, in denen 
der Gottesdienst vorbereitet wird, während sich auf der westlichen Seite eine geräumige Vorhalle befindet. 
Die Porträts der Ktitoren sind fast völlig vernichtet, sowie auch die übrigen Fresken in der Kirche. Die 
Eigenart der Wandgemälde besteht auch darin, daß eine große Zahl von Bischöfen abgebildet sind, deren 
Gestalten nicht nur die Wände im Altarraum schmücken sondern auch den ganzen mittleren Teil der 
Kirche. Diese Tatsache weist möglicherweise auf die ehemalige Bedeutung des Klosters Lapušnja als des 
Sitzes der Metropolie von Banja hin, aber dafür gibt es keinerlei Belege, da man bisher keine ent
sprechenden Quellen finden konnte.

Im Bereich des Sandschaks hat es auch Dorfkirchen gegeben, worauf die Namen von Pfarrern in den 
Verzeichnissen hinweisen. Zum Unterschied von Klöstern, die in der Regel steuerpflichtig gewesen sind, 
wurden die Dorfkirchen nicht als eigene Steuereinheiten geführt. *

*
Um eine Einblick in den Teil des Vidiner Sandschaks. der den östlichen Teil von Serbien umfasst, 

zu gewähren, wird auch eine Zeichnung mit den annähernden Grenzen dieses Gebietes beigelegt, auf der 
die Lage von einigen Klöstern angegeben ist. Alle Klöster, die man auf Grund von türkischen Verzeich
nissen feststellen konnte, wurden in einer eigenen Tabelle mit Angaben über die in Aktschen zu 
entrichtenden Abgaben erfaßt.
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Преглед манастира у Источкој Србији по пописима Видинског санџака из XV-XVI века

Ред.
бр. МАНАСТИР

П о и и с и  ( д е ф т е р и )  из XV в е к а

НАХИ JA
№ 90 

1454/55.

№ 18 

1466.

Ор. отд. 
ВД 110/10 

1454/79.

№ 814 

1478/81.

№ 1 

1483.
Приходи од манастира у акчама

1л ЛУКОВО ВИДИН Г елвије 150 150
2 ВРЕЛО 150 150
3 ЛОЗИЦА БАГЬА 100 100
4 ЛАПУШЊА 100 157
5 ПРЕЧИСТА ВИДИН Г е лвиј е 70
6 V селу ОБЛАК-Ь л Ц. Река 50
7 Св. БОРБЕ

ВИДИН

8 КАЛАЈЕВА
9 ЛОФЧЕ

10 ЈАГОДА
И ЧУМА
12 Св. ТРОЈИЦА
13 ЛЕСКОВАЦ
14 Св. АРХАНБЕО
15 Св. НИКОЛА

Тимок

16 ЖУКОВА!!1
17 ПРИСАД
18 ПРЕЧИСТА
19 АРХАНБЕО
20 БЛАГ ОВЕПГТЕЊЕ
21 Св. КИРИК
22 Св. АРХАНБЕО
23 Св. АРХАНБЕО СВРГЬИГ 1015 134#
24 Св. НИКОЛА
25 Св. НИКОЛА Б АНЬ А 150
26 Св. ДИМИТРИЈЕ
27 Св. НИКОЛА
28 Св. НИКОЛА
29 Св. СПАС ч

30 Г РАБOBАД
31 у селу КРАСНА
32 КАЛУГЕРОВ АЛ

—

33 Св. БОРБЕ
34 Св. АРХАНБЕО
35 ПЕТРОВДАН
36 ВРАТНА
37 Св. ТРОЈИЦА

38 ВАВЕДЕЊЕ
ПРЕЧИСТЕ

39 Св. НИКОЛА
40 Св. ТРОЈИЦА

Легенда: #први пут унето у попис; *налази се на царском добру (хасу)



П о л и с  и ( д е ф т е р и )  из XVI  в е к а
ДАНАШЊЕ 

СТАТЬЕ МАНАСТИРА 
И НАЗИВ МЕСТА

Ред.
бр.И АХИ JA

№ 370 

1530/35.

№ 160 

1530/31.

№ 514 

1560.

№ 57 

1586.

№ 664 
између 
1574-95.

Прихода од манастира у акчама

LIP НА 
РЕКА

290 300 300 нова црква у Лукову 1
150 срушен, код Мирова 2

*70 *70 парохијска црква, Криви Вир 3
*75 *75 *80 *80 рушевиве, Криви Вир -  Луково 4
*250 *250 *180 *180 манастир Крепичевац 5

непознато, код Рготине 6
*80# *80 непознато 7
*800 непознато 8

*5(30# непознато 9

*500# непознато 10
*400# непознато И

*30 неистражено, Оснић 12
*60 Манастириште код Злота 13

неиспитано 14

ТИМОК

*150 непознато 15
45 45 200 200 Манастириште код Ж ук овца 16

*150 *150 Св. Тројица, Г. Каменица 17
100 100 манастир Суводол 18
50# 50 непознато 19
50# 30 остаци код Бучја? 20

200# црквина код Кожеља 21
100# Манастириште код Градашта 22

СВРЉИГ 550? 57 црква Св. Арханђела, Пирковац 23
*150 * Манастириште код Грбавча 24

БАЕЬА 60 250 150 150 Манастириште код Милушинца 25

КРИВИНА

*150 225 *100# 100 непознато 26
*250 *150 150 Манастириште код Голинца 27
*100 *150 непознато 28
*50 *100 100 непознато 29

*150 250 Манастириште код Браћевца 30
*60 Манастириште код В. Јасикове 31

390 *450 •

непознато 32
*150 непознато 33

*100# непознато 34
*150# неистражено, код Тамнича 35

ФЕТИСЛАА

*300 *300 *300 манастир Вратна 36
*150 *150 *150 манастир Манастирица 37

*180 *180 *150 остаци манастира Душице 38

*180 *180 *180 манастир Буково 39
*100 *100 *100 срушен, Блатски манастир 40



Лапушња, црква Св. Николе, изглед са 
југозапада у току конзервације

Сл. 2. Лапушња, св. Филиктимон



Сл. 8. Крепичевац, успење старца Je

Сл. 9. Крепичевац, олтарска преграда



БУРБИЦА ПЕТРОВИБ

Свакодневни живот у српским 
градовима у првој половини XVI века

З а  ову велику и досада не сасвим истражену тему стоје на расположе- 
њу више врста извора: турски катастарски пописи освојених градова, турски 
закони (канун-наме) за поједине градове, вести од путника који су у том Бре
мену пролазили кроз српска градска насеља, као и информације из Дубро- 
вачког архива садржане у пописима ствари и робе Дубровчана који су умрли 
у дубровачким колонијама у српским градовима. Сем тога, низ корисних 
обавештења налази се и у радовима о појединим градовима, a који су наста
ли на основу турских извора или архивских докумената Дубровачког архива. 
Та обимна расположива грађа послужила je у овом раду за изношење само 
основних показателе свакодневног живота у српским градовима у првој по
ловини XVI века. Она заслужу]е да буде предмет далеко ширих разматрања.

Након заузимања угарског Београда, 1521. године, турска освајања срп- 
ских области била су тиме заокружена. Она су започела join у току XIV ве
ка, и последња српска облает коју су Османлије заузели била je Деспотовина 
Бранковића, чији je главни град Смедерево пао у турске руке 1459. године. 
На том освојеном простору налазио се низ урбаних агломерациј а: вароши, 
трговишта, тврђава, које су продужиле да опстоје под новим господаром, 
постелено се прилагођавајући левантинској цивилизацији, у зависности од 
времена проведеног у оквиру Османског царства. Од урбаних насеља у 
Србији која су им ал а континуитет постојања овде he бйти речи о Београду, 
Смедереву, Крушевцу и Нишу. У исто време када се средњовековни град 
српско-византијско-медитеранског типа претварао у оријенталну варош, 
формирали су се нови градови на основу потреба нове власти за војним, иде- 
олошким и култним центрима, као и због прометних погодности. Тако je 
настао недалеко од старог Трговишта и Раса из руралног језгра Нови Назар, 
о којем he такође бита говора.

Начин живота у тим градовима у релевантном периоду зависио je од 
низа фактора. На првом месту то je било време проведено у склопу Турског
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царства, као и од њиховог војног, стратешког, административног, идеоло- 
шког и прометног значаја. Крушевац je дефинитивно прешао у турске руке 
1426, Ниш 1427/28, Смедерево 1459, а Нови Назар je основан, највероватније 
у шестој деценији XV века. То значи да су ти градови већ знатно време били 
под утицајем оријенталног начина живота када je Београд заузет. С друге 
стране, сви су они у одређеним Бременским периодима представљали осман- 
ске војне базе за даље надирање према северу, што je такође знатно утицало 
и на начин живота и на схватања тог живота.

Најважнији српски градови прве половине XVI века спадали су у кате- 
горију касаба и шехера, а то значи у отворена градска насеља, средње или 
знатније развијена, са одређеним бројем исламских верских институција: џа- 
мије, месџиди, медресе, мектеби, текије и јавних објеката који су постојали 
у сваком муслиманском граду: хамами, ханови, каравансараји, итд. Y тим ур- 
баним агломерацијама становништво се претежно бавило занатима и трго- 
вином, а било je и представника војне и цивилне власти, као и култа. Y првој 
половини XVI века на територији Србије једино je Београд имао статус ше
хера.1

Y Београду, Смедереву и Крушевцу постојале су у то доба и тврђаве 
које су биле у функцији, тако да су они представљали и утврђене градове. 
Али, назив „кале"’, тј, тврђава имао je само Београд,* 2 због свог стратешког 
значаја, био je врата за турска продирања у Европу. До освајања Будима, 
1541. године, он je био најважније турско упориште према YrapcKoj.

Y односу на демографску структуру најважнији српски градови прве 
половине XVI века припадали су углавном категорији средње развијених ур- 
баних насеља на Балкану. Тридесетих година највећи je био Београд са 650 
домаћинстава,3 не рачунајући странце, војне посаде у тврђави, војне и цивил
не више и ниже службенике Царства, као ни хришћане у војним и полувој- 
ним редовима. Сви они нису плаћали феудалне намете одређене за станов- 
нике града, па сходно томе нису ни унети у катастарске полисе. С истим 
изузећем за Београдом je следило Смедерево са 447 домаћинстава,4 па Кру
шевац са 3485 и Ниш, који je имао 1528. године 208 домаћинстава.6 Нови

X. Шабановић. Турски извори за исшорију Београда. Каъиасшарски иоиис Београда и 
околине, 1476-1566, Београд 1964, ХХУШ.

2 Исто.
3 Исто, 269-283.
4 О. Зиројевић, Смедерево од пада под турску власт до краја XVI века, у: Ослобођење

градова у Србији од Турака, 1862-1867, Београд 1970, 199.
Ј О. Зиројевић, Крушевац у XVI и XVII веку, Зборник Историјског музеја Србије, 11-12, 

Београд 1975, 53.
6 Д. Бојанић, Н и ш  до вели ко г р а т а  1683, у: Историја Ниша I, Ниш 1983, 127.
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Пазар, који je наменски настао као муслиманско урбано језгро, био je у ства- 
ри највећи град на територији данашње Србије, имао je 1528. године, уз по- 
менуте ограде, 708 домаћинстава и 75 кућа неожењених.7

Да би се утврдио приближан број становника у једном месту обично се 
број домаћинстава множи са пет, мада има османиста који множе и са осам. 
Примењујући први принцип следило би, на пример, да je Београд имао 1536. 
године 3.250 пописана лица. Y блиско време, према једном хришћанском 
шпијунском извештају из 1528. године, у саставу београдске тврђавске поса
де налазило се join 1.850 војника разних родова војске.8 То би значило да je 
Београд тада имао 5,100 становника. Но, морало их je бита знатно више; си- 
гурно je да je било Дубровчана, Јевреја, Yrpa и других странаца, као и ви- 
шеврсних турских службеника. Стога се може претпоставити да je Београд 
у четвртој деценији XVI века имао око 6.000 становника.

Приближно у исто време у Османском царству само су три града, Со- 
лун, Једрене и Атина, имали око 30.000 становника, док je Истанбул имао
100.000 житеља.9 Y том периоду у Немачкој je највише било малих градова, 
око 2.500, а у којима je живело апроксимативно до 1.000 становника. До
2.000 житеља имало je 150 градова. Око 20.000 становника имали су само 
Либек, Хамбург, Аугзбург и Нирнберг, док je једино Келн имао 30.000 ста
новника.10

Y првој половини XVI века једино je Београд имао већину хришћанског 
живља, остали побројани градови већ су били захваћени поодмаклим проце- 
сом исламизације домаће популације или досељеника. Међу муслиманским 
становништвом, новоствореним или усељеним, било je придошлица из раз
них крајева царства. На пример, у Београду je било 1536. године дшшъака из 
Персије, Анадолије, Арабије, из Босне, Багдада, Со луна, Софије, Скопља, 
Новог Пазара, Смедерева, Кулича, било je и Курда.11

Поред резиденцијалне хришћанске популације и муслимана у српским 
градовима, било je у знатном броју и Дубровчана. Они су ту имали своје 
колоније са радњама у којима су продавали произволе своје и оне са Запада, 
као и занатске и кућне израђевине релевантне регије. Обављали су и трго- 
вачку трансмисију робе измеЬу Истока и Запада и обратно. Сем Дубровчана,

у _ _
X. Чар Дрнда, Оснивање Новог Пазара и ььеюв развигиак до краја XVI сшолећа, Ново-

пазарски зборник 8, Нови Пазар 1984, 84.
8 О. Зиројевић, Турско војно уређење у Србији, 1459-1683, Београд 1974, 114.
9 N. Todorov, Quelques aspects de la ville balkanique aux XVe-XVÎe s. (Nombre et population), руко- 

пис; исти, La ville balkanique aux XVe-XÎXe siècles, développement socio-économique et démographique, 
Bucarest 1980, 45.

10 N. Todorov, La ville balkanique, 46.
11 X. Шабановић, н. д., 269-271.
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било je још и Јевреја, Грка, Цигана, представника других хришћанских 
народа.

Српски градови са континуитетом постојања из средњег века претежно 
су освајани у борбама, па je и сачуваних зграда из ранијих времена остало 
мало, понека црква, манастир или самостан. Штавише, Италијан Пигафета 
je забележио за Београд 1567. године да je „Махомет, пошто je хтео да сази- 
да безистан, каравансарај и друга здања, разрушио до темеља три цркве Срба 
хришћана и синагогу Јевреја. Он их није разрушио само да би градио, већ 
више зато што не поштује њихову религију, како су поједине сироте жене 
плачући причале”.12

Y турском периоду од камена и опеке су били подизани само важнији 
сакрални и утилитарни објекти: џамије, месџиди, медресе, текије, караванса- 
раји, ханови, себиље, хамами, мостови. Остале зграде су биле од дрвета, чак 
су и понеки конаци -  зграде турских великодостојника, нмали дрвену кон- 
струкцију.13 Y Нишу je каравансарај, чија ce градња довршавала 1553. годи
не, када je ту пролазио Немац Дерншвам, имао спрат од дрвета.14

На Балкану, па тиме и у нашим крајевима, приватне куће за становање 
и радње у чаршијама биле су начињене од дрвета или од набоја, блата, а по 
обичају Турака, како наводе путописци.15 Оне су углавном биле малих ди- 
мензија. Дерншвам je записао за куће у Смедереву, које су се налазиле изван 
тврђаве, да се у њих не би могао да смести човек са коњем и колима, већ би 
морао да лежи на пољу или на улици између ограда.16

Куће Дубровчана у њиховим колонијама изгледа да су биле нетто 
удобније. Оне су се састојале од „догање”, тј. складишта робе, где су некад 
и становали, или стана и радње, а било их je и на спрат. Но, то су претежно 
биле приземне куће. Ya те куће наводе се у дубровачким документима и „зе- 
муници”,17 врсте подземних станишта, који су вероватно служили Дубровча- 
нима за лагеровање робе. Могуће je да су такви „земуници”, којих je било у 
Београду, служили сиромашнима и најсиромашнијима и за становање. Пи-

12 Р. Matković, Putopis Marka Antuna Pigafette и Carigrad od god. 1567, Starine JAZU XXII. Zagreb, 
1890, 183.23 4 _

" Исто, ИЗ; M. Влајинац, Из пушоииса Ханса Дернщвама, 1555. Г, Браство XXI, Београд 
1927, 65.

14 Исто.
15 Р. Matković, н. д., 92, ИЗ; исти, Putovanja ро balkanskom poluotoku XVI vieka, Rad JAZU LXI, 

Zagreb, 1881, 220, 222, 225; LXII, Zagreb 1882, 98, 99, 102; LXXI, Zagreb 1887, 31, 40; LXXXIV, Zagreb
1897, 50, 74, 75; M. Влајинац, н. д., 99, 100.

16M. Влајинац, н. д., 99.
17 Р. Самарџић, Д уб р о ва ч к а  к о л о н и ја , у: Историја Београда I, Београд 1974, 428.
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гафета наводи чак да je у Београду дубровачка црква била на тајном месту 
и под земљом.18

Унутрашњост куће je била врло једноставна. Спавало се обично на зем
ли, на простирци од вуне или кострети, поред отвореног огњишта. Y кућама 
имућнијих људи било je и душека. Од покућства у дубровачким документи- 
ма помињу се сандуци (шкриње), троношци, синије, тј. ниски округли сто- 
лови и турске кожне софре -  врло ниски столови. Међутим, било je и нетто 
удобније намештених кућа. Према полису ствари дубровачког трговца Радо
вана Бурђевића, који je умро у Крушевцу 1519. године, следи да je у кући 
имао две одаје. Поред кухиње са отвореним огњиштем поседовао je собу на 
чијим су прозорима биле завесе, а спавао je на врсти кревета, чија се кон- 
струкција састојала од ногара са даскама, душека од памука, јастука са па- 
мучном навлаком и вунених покривача, који су се звали „склавине”. Y соби 
се налазила софра од коже, простирка, велики чирак и кипови Богородице.19 
Могуће je претпоставити да je седео на земли, прекрштених ногу, alla turca, 
служећи се кожном софром.

Кожа, којом су биле покривене те софре, обично je била сафијан, са- 
хтијан, учињена козја кожа, црвене или ж уте боје. Она je била украшена 
позлаћеним цветовима. То je подсећало Француза Антоана Жефроа, који je 
боравио у Турској између 1538. и 1540. године, на увезе европских кьъига.20

Y муслиманским кућама такође се седело и спавало на поду, који je био 
застрт теписима и асурама, како саопштава Жефроа.21 Y зависности од дру- 
штвеног статуса и имовног стања, та постелина, на коју су муслимани обра- 
ћали велику пажњу, била je више или мање израђена у духу оријенталне 
гиздавости. Жефроа помиње велике душеке од фине вуне, покривене кади- 
фом или неком другом свиленом тканином, Јастуци су такође били пуњени 
вуном, јер Турци нису користили перје за постелину. Покривачи су били од 
грубог платна, потпуно покривени свиленим везом, тако да се платно није 
ни видело. Taj вез je био углавном црвене или гримизне боје.22

Куће су обично биле окружене зеленилом, двориштима, вртовима, 
па и виноградима. Ту je било засађено воће, бостан, поврће; држане су

Р. Matković, Putopis Матка Antuna Pigafette, 183.
19 Хисториски архив Дубровника (=ХАД), Diversa cancellariae (=Div. cane.) 108, fol. 134, 15. I 

1519: Casa con una bothega dove habitano dicto Radovan; comostre di ferro n° 1, pasciang di ferro n° 1; 
fol. 133: et una sofra di pelle, uno ciracho grande; fol. 133’: figure de nostra donna, spachio, coltra di seta
frusta, coltre di bonbaze fruste n° 2, tapeti novi n° 2, schiavine vergate n° 3.

20 _P. Самарџић, БеоГрад и Cpöuja у списима француских савременика XV7-XVJI век, Бео- 
град 1961, 287.

21 Исто, 275, 289, 696.
22 Исто, 289.
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пчеле у кошницама, а било je и крава, коььа, оваца, коза,23 а вероватно и 
живине.

Насупрот таквим, у основи неприкладним стаништима, уздизале су се 
репрезентативне јавне зграде, саграђене од камена и опеке. Y сваком значај- 
нијем урбаном насељу налазио се каравансарај, један или више ььих, који je 
служио као склониште и преноћиште за путнике, али није имао никакав 
комфор. Y њему су каткад живели и сиромаси. Сви каравансараји су били 
грађени у истом стилу, од камена и опека, са кровом од олова и правоуга- 
оном основом. Имали су унутрашње двориште у које се улазило кроз велику 
капију. Одаје са отвореним огњиштем налазиле су се у приземљу и на спра- 
ту. Просторије у приземљу биле су намењене за смештај коња и њихових 
чувара. То je у ствари била дуга просторија, подетьена преградама у висини 
груди људи, на мале одаје са огњиштем. Ноћење у каравансарају плаћало ce 
дневно једну аспру, како обавештавају Пигафета и Дерншвам.24 * 26

Анонимни путник у Цариград записао je 1559. године да без обзира на 
етничку или ко нфеси о н ал ну припадност, ко први дође у каравансарај тај 
има прече право на преноћиште. Luigi Bassano, Задранин, забележио je, опет, 
да je онај који држи каравансарај дужан да надокнади страним путницима 
сваку штету која би се догодила у његовом здаььу.ь

Y каравансарајима ce није ништа кувало за госте. Дерншвам je забеле
жио да je свако куповао шта му je требало по ашчиницама или на пијацама. 
Такође су и кувари, који се помињу у пописима житеља у нашим градовима, 
разносили храну по каравансарајима. Око врата су им висила по два бакрача, 
у једном je била чорба, а у другом овчије месо и нудили су та јестива путни
цима. 26

Приходи од каравансараја завештавани су џамијама у којима се сваким 
даном давала храна сиромашнима, a које je хоџа изабрао и уписао. Свако je 
добијао по чинију чорбе, комадић овчјег или овнујског меса и мало хлеба.27

Поред каравансараја постојали су и ханови који су служили за дужи бо- 
равак путника, странаца и поеловних људи, па су зато имали нетто више удоб
ности. Подизани су по трговима, чаршијама и на прилазима градова.28

X. Шабановић, н. д., 28; Д. Бојанић, Турски законы и законски прописи из X V  и XVI 
века за Смедеревску, Крушевачку и Видинску облает, Историјски институт, Зборник за исто- 
чњачку историјску и књижевну грађу 2, Београд 1974, 17, 18, 24, 26, 36-40, 44.

24 Р. Matković, Putopis Marka Antuna Pigafette, 113; M. Влајинац, н. д., 72.95 _ _
Ч. Мијатовић, Пре шрисгиа Година, Гласник Српског ученог друштва XXXI, Ъеоград

1872, 178.
26 М. Влајинац, н. д., 72.
27 Исто, 72, 73.
28 X. Шабановић, Трговачки  об јект и , у: Историја Београда I, Београд 1974, 378.
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Бећарске одаје, које се помињу у закладама вакуфа, служите су за ста- 
новање занатлија самаца. Наводе се у катастарским пописима Београда из 
1521/23, 1528/30 и 1536. године.29 Они су се тамо бавили својим занатима, а 
готове произволе разносили су по граду pi продавали.

Од осталих јавних објеката потребно je поменути и хамаме без којих 
није било ниједно значајније место. Подизани су у близини река одакле се 
специјалним направама доводила вода у просторије хамама. Подробан опис 
хамама у Софији који je дао Дерншвам30 у потпуности дочарава архитектон- 
ски изглед и атмосферу у хамаму, омиљеном и обавезном свратишту мусли- 
мана. Како су религијски прописи ислама налагали праьье, то je одлазак у 
хамам изједначаван са ритуалом. Постојала je за женски пол нарочита ха- 
мамска одећа од финог белог платна, нануле на ногама, а нарочита пажња 
поклањала се тзв. хамамским пешкирима, који су, извезени златним и сре- 
брним нитима, служили за покривање ствари ношених у хамамима,31 али ви- 
ше као означавање угледа куће.

Y градовима су постојали и имарети, јавне кухиње, затим ашчинице, бу- 
регџинице, радње у којима се продавала халва, као и бозаџинице.

Y ашчиницама се пекла јагњад: печено месо се продавало у радњама и 
у чаршији. Ту су припремана и равна кувана јела. Дерншвам, који je најде- 
таљније описао исхрану Турака, каже да су свакодневна турска јела чорба 
од пшенице, грашка, сочива, граха са комадићима овчјег меса, a најбоља je 
чорба од пиринча, коју боје жутим шафраном и заслађују шећером.32 Оп- 
шти прописи који су важили за делу државу, издати око 1520. године, оба- 
везивали су ашчије да им посуђе од бакра буде у век чисто и калајисано, а 
ћупови, ћасе и чанци неокрњени и са глазуром, да послуга носи чисте пре- 
гаче, да муслимани служе муслимане, да јело не буде неслано ни пресольено, 
и да у ььему буду сви потребни састојци тачно одмерени и добро скувани.

Такви детаљни прописи постојали су и за продавнице бурека. Y њима 
je одређивано како и од каквог материјала треба припремати бурек.33 Бурег- 
џије се помињу у Новом Пазару и у Београду.34

Основна посластица коју су правиле халваџије, без којих се не може 
замислити оријеигална чаршија и град, била je халва, прављена од меда, 
брашна и масла, као најважнијих састојака, и од разних додатака, од којих je

29

30

31

1981.

Исто.
М Влајинац, н. д., 68, 69.
О. Barista, Broderie turques du XIXe siècle. Les serviettes de bain, Objets et mondes 21/1, Paris

32 M. Влајинац, н. д., 73.
33 Д. Бојанић, Ниш, 160.
34 __X. Шабановић, Турски извори за исшорију Београда, 270; X. Чар Дрнда, н. д., 93.
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зависила врста халве. Y њу су додавани ружина водица, шербет, туцани ба- 
дем, орах итд. По кућама су прављене разне врсте домаће халве, а у послас- 
тичарницама специјалне врсте.35 Халваџија je било у Београду, Смедереву, 
Нишу и Новом Пазару.36

У Београду и Нишу постојале су и бозаџинице, радње у којима се наве- 
лико израђивала и продавала боза.37 То je био здрав освежавајући и окреп- 
љујући напитак, по укусу сличай пиву, jep се правио од јечма и проса. Било 
je разних врста и јачина боза, а у зависности од степена врења и додатака 
који су у њу стављани, јако преврела боза, испијана у великим количинама, 
могла je деловати опијајуће. По важећим прописима за муслимане je боза 
била дозвољено пиће, које се нарочито препоручивало путницима и војни- 
цима, jep je гасило жађ и јачало физичку снагу.

Бозацинице су биле радње у којима се навелико израђивала, крчмила и 
продавала боза. Оне су биле место окупљања, разговора, певања и припове- 
даиа, укратко нека врста доцнијих кафана. Оне су спадале у царски хас, тј. 
ььих je имао право да отвори и издаје у закуп само „господар земље”. На тај 
начин се контролисао квалитет бозе и понашање потрошача и гоетију у бо- 
зациницама.38

Муслимани су доста пили и шербет, који путници описују као воду у 
коју се додаје шећер или мед, као и ружину водицу, ђул-сируп.39

Муслиманима je било забрањено држање и похађање крчми, механа, у 
којима се точило вино, иако, како обавештавају путописци, нису били иму- 
ни према тој врсти напитка. Иако у начелу механе нису биле дозвољене, оне 
су постојале, али je било забрањено да се налазе у близини муслиманских 
богомоља. Тако je било забрањено 1536. године неким хришћанима, који су 
дошли у Београд, да држе у Доњем граду код складишта житарииа, тзв. 
Царских хамбара, чардаке од храстовине у којима се точило вино, jep, како 
се наводи у заповести, постоје могућности да од тога произиђу разне ште- 
те.40

Вино je слободно продавано на трговима, а доношено je у товарима или 
у бачвама. Путници углавном саопштавају да je лошег квалитета, кис ело и 
црно, jедино je у Београду било доброг вина, домаћег и увозног.41

35 Д. Бојанић, Ниш, 161.
Исто; X. Шабановић, Турски извори за историју Београда, 270, 271; О. Зиројевић, Сме- 

дерево од пада под турску власт, 125.
37 _
' Д. Бојанић, Ниш, 161; X. Шабановић, Трювачки објекши, 349.

38 Д. Бојанић, Ниш, 161.
39 Р. Matković, Putopis Marka Antuna Pigafetie, 101.
40 X. Шабановић, Турски извори за историју Београда, 273, 274.
41 М. Влајинац, н. д., 64, 77, 78, 81, 82, 96, 99.
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Као пиће хришћана и муслимана користила се и медовина, старосло
венски напитак, окрепљујући и опијајући. Y закону за тврђаву Ужице из 
1516. године изричито je наведено да се од товара меда прави медовина.42

Животне намирнице становници градова набављали су код бакала, у 
радњама дубровачких трговаца, али углавном на пијацама, пазарима, којих 
je, у зависности од величине и значаја одређеног урбаног места, било више 
специјализованих или један до два комплексне садржине. У Београду je било 
више таквих тргова, на пример, зна се за рибљу пијацу.43 У Крушевцу je, 
изгледа према дубровачким записима, било два трга, у тврђави и у подгра- 
ђу.44 На трговима су продавани производи краја, али и увезене намирнице и 
зачини из турских или „непријатељских” земаља. Роба je доношена на коли- 
ма, у товарима, бисагама, у мешинама или појединачно на комад. Стока, ов
це, говеда и јагањци дотеривани су живи и такви продавани кланицама, а 
продавани су и заклани. Продавала се и риба.45

На пијацама су продаване и тканине, производи домаће радиности кра- 
ја, као и готова одећа. У закону за Крушевац из 1530/31. наведене су саши- 
вене гаће и кошуље, кабанице, поред метражног платна за гаће и кошуље, 
обојеног и необојеног сукна, чохе, ланеног платна.

Још у првој половини XVI века продавало се јавно и робље.46 Та нај- 
срамнија од свих трговина, мада je њен предмет најплеменитија ствар на све
ту, како je трговину робљем окарактерисао Француз Дилоар половином 
XVII века,47 наводи се у законима за смедеревску скелу из 1516, 1528-30, 
1536. и 1540-45, као и у закону за Ниш из 1516. и 1536. године48.

Уз редовну купопродају на трговима, седмичним, месечним или годи- 
шњим вашарима, посебни колорит свакодневици градова у Србији давали су 
трговци и занатлије који су пратили турску војску у њеним походима. Они 
су нудили своју робу, вршили разне услуге и остајали после одласка војске 
да je сачекају када се врати с пленом. „Трговци су, у ствари, стизали, како 
пише Радован Самарџић, у оној шароликој маси која се са свих страна сли
вала око шатора и у којој je било свирача, глумаца, пеливана, пекара, меса-

42" Д. Бојанић, Турски законы, 24.
43 Б. Храбак, Рыболов и рибља пијаца у Београду у XVI и XVII веку, Годишњак града Бе- 

ограда УП, Београд 1960, 59 идд.
44 Б. Петровић, Нанын живота у Крушевцу у првој половыни XVI века према ынвентары- 

ма робе два дубровачка трювца, Крушевачки зборник (предато у штампу).
45 Д. Бојанић, Турски законы, 17, 18, 19, 26, 35, 37, 38, 40, 44.
46 Исто, 26, 38, 44.
д у

Р. Самарџић, БеоГрад ы Србы]а, 325.
Д. Бојанић, Турски законы, 17, 26, 35, 38, 44, 49.
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ра, као и многобројних сиромаха који су налазили привремену службу, или
су, док их не обесе, крали”.49

Иначе, трговачке и занатлијске радње от в ар ал е су се, према записима 
Пигафете, 2-3 сата по изласку сунца, а затварале су се када би се мујезин 
огласио по трећи пут, а то je било три сата после средине дана. Остало вре- 
ме они су проводили, оглашавајући се као мујезини, и обавештавајући где je 
пожар, да се људи скупе под оружје, а исто тако су јављали када je умро 
какав виђенији човек који je био убијен, те су позивали свет да га оплаче.50

Y првој половини XVI века изгледа да занати по српским градовима још 
нису били подељени по врстама у посебне чаршије. Радили су у главној и у 
споредним чаршијама. Били су претежно муслимани, док je међу хришћани- 
ма било мало занатлија. Израдом финијих одевних предмета, крзна, накита, 
бавили су се Дубровчани, уз своју, главну, трговачку делатност. Бербери су 
такође били Дубровчани.31

На основу катастарских пописа градова, следи да су углавном били зас- 
тупљени они занати који су били потребни у свакодневном животу грађана 
и караванџија. Њихов број и врете зависили су од величине града, његовог 
званичног статуса и указивали су на степей цивилизованости и стандард 
становника.

Y Београду, који je имао статус шехера, великог града, и који je био 
најзначајније и најмногољудније градско насеље у Србији у првој половини 
XVI века, било je највише разних занатлија. Према попису из 1536. године, 
међу муслиманима je било месара, пекара, кувара, израђивача бурека и хал
ве, занатлија који су калајисали бакарно посуђе из којих се служила храна, 
израђивача казана и бакарних судова, кројача, чизмара, израђивача дрвене 
отворене обуће, нанула, затем мајстора који су правили простираче од ис- 
плетене треке, зидара, поткивача, бравара, стрел ара, сабљара. Затим je било 
масера у хамаму, јавних добошара и продаваца старих ствари, кочијаша, раз- 
носача водеЗ2

Међу хришћанима у Београду постојали су само један зидар, један кро- 
јач, један коњушар и по један син кројача папуције и златара.53

Од природних ресурса околине такође je зависила присутност одређе- 
них врста заната. Тако je у Новом Пазару, у чијем je залеђу било врло много

49 Р. Самарцић, Београд у меЬународно/ трювини XVI и XVII века, у: Историја Београда 
I, Београд 1974, 359.

50 Р. Matković, Putopis Marka Antuna Pigafette, 134.
51 J. Тадић, Дубровачка архивска граЪа о Београду I, 1521-1571, Београд 1950, бр. 4, 5, 17, 

18, 51.
52 __

X. Шабановић, Рурски извори за исшорију Београда, 269-271.
53 Исто, 271, 272.
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стоке, a гајио се и лан, било 1528. године 38 ткача хришћана, два израђивача 
сукна, 38 ткача платна, 56 кожара, 8 сапунџија. Године 1540/42. помињу се 
и два свећара. Сем тога, у Новом Пазару су били заступљени и они занати 
који су се обично налазили у већим урбаним агломерацијамаЗ4

Међу тим нормално и појединачно застушъеним занатима посебност 
представља постојање писара у Београду 1536,55 књиговесца у Смедереву 
151586 и преводиоца у Новом Пазару 1540/42. године.54 * * 57 58 59

Судећи према дубровачким архивским белешкама, становници тадаш- 
њих српских градова имали су веће потребе и прохтеве, које нису могли да 
испуне постојеће занатлије. Ту празнину су попуњавали Дубровчани асор- 
тиманом робе у својим дућанима у релевантним градовима.

Y Београду, Смедереву, Крушевцу, Нишу, Новом Пазару, Дубровчани 
су у својим радььама продавали тканине, сашивену одећу и разне друге по- 
требне ствари. Од тканина су претежно продавали вунене тканине, јефтини- 
је и скупље, које су добављали директним или индиректним путем, преко 
посредника, из Италије, Француске, Енглеске, као и из Дубровника, где je 
постојала ткачка мануфактура.88 Највише су се продавале разне врсте дубро- 
вачког сукна, затим доста груба и једноставна вунена тканина из Енглеске, 
звана „carisia”. Она je била доста јефтина и зато je била много тражена у 
хладнијим крајевима Османског царства. Од ње се израђивала мушка и жен- 
ска одећад9 Такође je доста продавана и нешто финија италијанска вунена 
тканина звана „sopramano”. Продавано je и домаће сукно, звано, аба и раса, 
као и сукно из Солуна.60

Те тканине су биле у природној боји вуне или обојене у црвено, зелено 
у нијансама, љубичасто, жуто, плаво, мрко, ирно, тиркизно.

Скупоценије тканине, као свилени дамаст, дамастино, једнобојне или 
проткане златним нитима, затим златоткане памучне тканине, црвени и л>у-

54 X. Чар Дрнда, н. д., 89, 93, 94.
X. Шабановић, Турски извори за историју Београда, 269.

6 О. Зиројевић, Царски друм од БеоГрада до Софије (1459-1683), Зборник Историјског 
музеја Србије 7, Београд 1970, 125.

57 X. Чар Дрнда, н. д., 93.
58 Р. Самарцић, Културни живот. Штампарија Tpojaua ГундулиНа, у: Историја Београда 

I, Београд 1974, 457-460.
59 На пример: ХАД, Div. сапе. 109, fol. 35, 15. УП 1519, Смедерево: п° 3 panni sopramani, n° 17 

de carisie, n° 4 panni ragusei, n° 2 panni raguesi al nome feluze, n° 73 panni parpagnani in piu cavezi; 108, 
fol. 133, 15. I 1519, Крушевац: Londra in cavezi braza 18ž/8, bisquadro in cavezi braza 122, veronesi in 
cavezi braza 122.

60 B. Костић, Дубровник и Етлеска, 1300-1650, Београд 1975, 126, 128.
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бичасти велур, фирентинске тканине проткане златом, а зване „beneche”, 
продаване су у Београду,61 Новом Пазару,62 а нетто мало и у Нишу.63

Такође су Дубровчани у својим радњама имали и грубља и финија 
платна домаће израде или увезена из урбаних платнарских центара у Цар
ству, као на пример из Брусе.64

Дубровчани су у својим радњама продавали и сашивену мушку и жен- 
ску одећу, нову или половну обућу.65 Одећу су у Дубровнику шили кројачи, 
капе су правили капари, а чарапе обућари и кројачи.66 Вероватно су и рези- 
денцијални кројачи снабдевали Дубровчане готовом одећом. Може се исто 
претпоставити да су je Дубровчани набављали и у другим градовима Осман- 
ске империје где су имали своје колоније.

Наводи делова одеће у пописима оставштина Дубровчана који су умрли 
у српским градовима у првој половини и средином XVI века, као и други 
дубровачки документа, дозвољавају да се доста добро реконструише тадаш- 
њи начин облачења у градовима у Србији. Y главним цртама, jep костим 
представља посебну тему, постојала je одећа која je у исто време ношена и 
у Дубровнику. Она je била ретардирани одјек италијанске моде прве поло
вине XVI века, као и типови одеће који су ношени у Дубровнику у Другој 
половини XV века. Такав костим облачили су највероватније представници 
виђених друштвених слојева, хришћани. Сиромашнији хришћани су носили 
своју одећу која подсећа на касносредњовековни костим, свакако са локал-

61 ХАД, Div. canc. 108, fol. 133, Крушевац: parmi sopramani n° 2, item di sopramano in cavezi di 
piu colori in tucto braza 148, sopramano in cavezi uno pavonazo braza 15; 109, fol. 35, Смедерево: n° 8 
arsini de abba verde; 122, fol. 7 a tergo, Београд: picha undesi di abba biancha, picha una de selenicho.

“ ХАД, Div. canc. 122, 15. I 1534, fol. 7’ a tergo: cinque pezi di bencho alago; fol. 8 a tergo: bencho 
giallo in 7 pezeti; J. Тадић, н. д., бр. 39, 17. П 1540: duas petias pani d’oro, triginta sex cum dimidio 
brochati; br. 49, 6. II 1542: brazza 21 de veluto rosso carmisino, brazza 11 di veiuto pavonazo, braza 133/8 
di beneco d’oro firentino, brazza 13 di beneco venetiano, brazza 44 di teletta d’oro firentina.

63J. Тадић, h . д., 6p. 49, 6. П 1542: brazza 312/8 di raso, brazza 142/8 di damasco, braza 141 di teletta 
d’oro, braza 23 di beneco d’oro venetiano.

64 ХАД, Div. canc. 98, foi. 100’, 4. УП 1505: И оште имах...свите ишкватра лаката шесет, ватьа 
лаката п° 60, имах дамашкина са златом црвена лаката турских и у мери двадесет и девет, валъа 
п° 29; Testamenta notariae (=Test. not.) 33, fol. 218’, 13. VII 1524: Item lasso de daniaschino una rosa, 
una tani, una negra, una turchina, zoe peze numéro quatre.

65 ХАД, Div. canc. 154, fol. 24’a tergo, 11. X 1568, Београд:: n° 2 tela di Bursia, n° 4 tela di Jenissar.
66 ХАД, Div. canc. 109, fol. 35, 24. УШ 1519, Смедерево: tre dolame de cariaia, tre veste da donna 

de panno raguseo, fazoli tre lavorati, uno pare de calze de carisia, sei pari de caize de parmi ragusei, una 
vesta frusta, una vesta negra de parpagnano usata, dolame dua usate, tre para de brage fruste, una foldra 
d’agnelîino negra; fol. 35’: un zuppon d’abba biancha, una torbiza, una tumbaniza; J. Тадић. н. д., бр. 49, 
6. П 1542, Нови Назар: due dolame di carisie, uno minte di carisea verde, 5 arachzini di carisea, 30 barété 
de panno seiviano, una vesta di damasco rosso, uno caftino di veluto carmisino; Београд: una vesta di 
camsco frusta, uno pare di xalvari di veluto tarre (? = tane); 6p. 297, 26. XI 1569: 16 minteni, 27 dolame, 
29 zuboni, 30 benevreche, 12 pari di calze, 60 birete, 1 chieveriza, 9 aracini, 7 ulcheri.
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ним особеностима. Муслимани су имали изразито оријентални костим, укра
шен златним тракама, златовезом, двоструким копчањем, које je спајано 
уплетеним гајтанима. Он je био скоро исти за мушкарце и жене. Дубровач- 
ки трговци, а вероватно и понеки хришћанин, носили су још у првој поло- 
вини XVI века комбинацију европског и турског костима.67

Y дубровачким радњама било je и накита, европског и оријенталног, ис
то таквог оружја,68 затим сребрног, металног, земљаног и дрвеног прибора 
за јело и посуда, разних алата и прибора, коњске опреме, дрвених предмета 
који су били потребни у кући: корита, капе за купус, бачве за вино, чаброви 
за воду, клупе, итд.69

Једном речју, радње дубровачких трговаца у српским градовима прве 
половине XVI века подсећали су на данашње робне куће и старинарнице.

Сем у трговачким и занатским радњама, становништво je могло да под- 
мири своје потребе и у властитој кући. Жене су ткале и везле, шиле једнос- 
тавнију одећу. Мушкарци су тесали од дрвета скромно покућство, правили 
опанке и слично. Вишкови домаћих произвола продавани су на пијацама и 
на вашарима.

По улинама су се углавном виђали мушкарци. Муслиманке су се могле 
видети, завијене у зарове, само при одласку у хамаме; одлазак у цамије био 
им je забрањен, јер су сматране нечистим, пошто нису биле подвргнуте су- 
нету.70 Жене из виших друштвених слојева нису одлазиле ни на пазар, кре-

67 В. Хан, Архивске вести о турском текстилу X V  века у Дубровнику, Зборник Музе]а 
примењене уметности 16—17, Београд 1972/73, 98; ХАД, Consilium minus 25. fol. 225; Mobilia 22, fol. 
95, 9. VIII 1509; Test. not. 39, fol. 99, 12. IV 1518; Div. cane. 118, fol. 65 a tergo, 9. VII 1530; Б. Петро- 
вић, Дубровчани и турска обућа у X V  и почетком XVI века, у: Г радска култура на Б а лк а ну 
(XV-XIX век), Београд 1988, 18.

68 Нан. 66; К Bertelli, Fere gentium nostrae aetatis habitus, Venetia 1563, сл. 8: Sclavoniae millier, 
сл. 9 Sclavonicus; Nicolo de Nicolai, Le navigationi et viaggi nclla Turchia, Antwerpen 1586, сл. Mercante 
Raguseo, Fante Raguseo о Messagier о ; The Anatolian Civilisation III, Seljuk Ottoman, Istanbul 1983, сл.
E. 55, 56, 58, 65, 68, 107; C. Петковић, Зидио сликарство на подручју ПеНке патријаршије 1557- 
1614, Нови Сад 1965, сл. 11, 14, 20, 26; М. Gušić, Votivi mjesnog muzeja и Lopudu, Anali Historijskog 
instituta u Dubrovniku III. Dubrovnik 1954, сл. 2.

69ХАД, Div. cane. 108, fol. 133: forfeghe di sarto para no. 1, pochvi di cavallo no. 3, ferri di cavallo, 
seile di cavallo no. 4. balanze piccole di ramo no. 3, coopethoro di cavallo pi panno sopramano, condirichi 
d’oglio no. 2, mastrappe di ramo no. 4, ibricce uno di rame, nagazi di ferro no. 3, manara da tagliar legno, 
seile fruste no. 2, briglie fuste no. 4, staffe di ramo formte di pelle; fol. 133’: salsieri di stagno no. 2, arche 
tre, tulize de ferro no. 3, maza di ferro no. 3, tepsie et sachani no. 13, pugnale de ferro, simitarra no. 4, 
spironi de rame novi, targhe no. 3, changiaro fornito d’argento, cortelli forniti d’argento no. 3, cercelli 
d’argento para no. 9, piron d’argento no. 1, bottoni d’argento no. 82, cercelli d’oro forniti d’oro, aghe due 
d'argento, taze d’argento, cuppa d’argento, medaglie d’oro tre, chantari grandi no. 2, cantarichi piccoli no. 
4: Diversa notariae 114, 10. X 1555, Крушевац, fol. 2’ a tergo: una cassa de legno, una buchalizza di legno; 
fol. 3 a tergo: una utia di ferro, una tavola, pironi di ferro, dua paprenizze de legno, uno tasso di legno e
saliera de stagno. uno bariletto per acette de legno, una schatula di legno, uno mortaio de rame.

70 E. Lewis, Everyday Life in Ottoman Turkey’, Newr York, 1988, 68.
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тале су се у кругу својих кућа и кроз капиџике посећивале своје сусетке. 
Насупрот томе, хришћанке су се слободно кретале.

Улице у чаршијама, као и у градским четвртима -  махалама, могле су 
да буду калдрмисане или не. Све оне, без разлике, биле су лети пуне праши- 
не, a блатњаве кад падне киша или снег, Y Смедереву су чак постојали дрве- 
ни мостићи, нека врста дрвених подијума, преко којих се ишло када би се 
Дунав излио, или уопште када надође вода, ко]a je претварала варош у блат- 
но језеро,71 Због тога су сви ишли у чизмама, чак и деца.72

По улицама су се сем пешака, цивила и војске, кретали и јахачи, по мо- 
гућству са што гиздавијом коњском опремом, затим кола и кочије у којима 
су били упрегнути коњи, волови биволи, и поворке коња и камила са това- 
рима разне робе. Посебан угођај пружали су војници, који су, како саопшта- 
ва Николо де Николај, будући јако сиромашни, користили оно мало слобод- 
ног времена што им je преко дана остајало, да забављају народ не би ли са- 
купили неки динар. Они су окупљали свет око себе свирајући у своје велике 
гајде, начињене од козје мешине, и изводећи уз њихов звук извесне игре и 
поскочице с таквом окретношћу тела и ногу да je било велико задовољство 
гледати их. Затим, пошто би се наиграли и наскакали, давао би им се из ми
лости неки новчић, што je била ситна корист и подршка њиховој сиротињи.73

Ноћ су град чували посебни ноћни стражари, који се помињу у полису 
Београда већ 1521/23. године.74 Они су обилазили град, ударајући у бубњеве, 
када прође три сата ноћи, како каже Пигафета, а то je значило да нико више 
не сме да иде ван куће без неког светла, иначе ће бита кажњен, већ према 
друштвеном статусу.75

О каквој врсти светла je била реч, Пигафета није забележио, Али, уоп
ште за осветљавање служиле су свеће, ко je су могле да буду у чир аи им а, 
затим je join коришћено уље са фитиљем, као и луч, која je доношена това- 
рима на пијаце.76

Ето, такав je једним делом био свакодневни живот у српским градовима 
у првој половини XVI века, како то показују расположиви извори. Очиглед- 
но je да je већ била започела оријентализација српских градова и зато се 
свим пролазницима кроз њих наметала управо та визуелна оријентална 
компонента.

71 М. Влајинац, н. д., 99.
72 Б. Петровић, Дубровнани и гкурска обућа, 16.

Р. Самарџић, Eeoïpad и Србија, 117,
74 _

X. Шабановић, Турски извори за исшорију Eeoipada, 27.
75 Р. Matković, Putopis Marka Antuna Pigafette, 113, 114.
76 Д. Бојанић, Турски извори, 25, 26, 33, 38, 44,
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Овом приликом изостављен je низ појава које су брше особене за свако- 
дневни живот у градовима у првој половини XVI века, као што су комусал- 
но уређење школа, максимирање цена меса, хлеба, воска, сапуна, затим за
баве, обичаји. Пружено je оно што je најосновније, али без улажења у про
цесс развоја и културног динамизма.

Djurdjica Petrović

DAS ALLTÄGLICHE LEBEN IN SERBISCHEN STÄDTEN IN DER ERSTEN
HÄLFTE DES 16. JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung
Nachdem Beograd (1521), Smederevo (1459), Kruševac (1426) und Niš (1427/28) unter die türki

sche Herrschaft fielen, gelang es diesen urbanen Ansiedlungen ihre Kontinuität zu bewahren, indem sie sich 
allmählich aus einem serbisch-byzantinisch-mediteranen Stadttypus zu einem orientalen Stadttypus wandel
ten. Zu gleicher Zeit entstanden jedoch, entsprechend den neuen Herrschaftsbedürfnissen, auch neue 
Städte, wie beispielsweise Novi Pazar.

Die wichtigsten serbischen Städte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gehören in die Kategorie 
der Kasaba (Kleinstadt) oder der Seher (Großstadt, wobei zu dieser Zeit nur Belgrad diesen States hatte); 
es handelte sich um offene urbane Ansiedlungen mit bestimmten religiösen Institutionen (Moscheen, Mas- 
giden, Medressen, Mekteben, Täkyen) und öffentlichen Anstalten (Hammamen, Hanen-Einkehrhäuser). 
Die Bevölkerung bestand überwiegend aus Handwerkern und Händlern, sowie aus Vertretern der Militär- 
und Zivilbehörde. Einige Städte hatten auch ihre Festungen, während Belgrad wegen seiner strategischen 
Bedeutung auch den Namen ..Kaie” trug.

Der Zahl der Hauswirtschaften nach, wobei Ausländer, Soldaten und Staatsbeamten nicht mitgere
chnet wurden, war Belgrad die größte Ansiedlung - in ihm lebten im vierten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts 
etwa 6.000 Menschen. Thessaloniki, Edirne und Athen zählten damals um 30.000 Einwohner und Istambul 
100.000 -  verhältnismäßig viel im Vergleich z.B. mit den damaligen deutschen Städten. Nur in Belgrad 
überwog die christliche Einwohnerschaft, während in anderen Städten durch Zugewanderte oder die zune
hmende Islamisierung die moselmanische Bevölkerung die Mehrheit bildete. Die Zuwanderer kamen aus 
Persien, Anadolien, Arabien, Bagdad, Thessaloniki, Sofija, Skopje, aber unter ihnen gab es auch Kurden. 
In den Städten hat es auch weiterhin Ragusaner Kolonien gegeben, außerdem lebten in den Städten noch 
Juden. Griechen, Zigeuner u. a.

Da sie meistens nach schweren kriegerischen Auseinandersetzungen und Kämpfen eingenommen 
wurden, waren die Städte zum großen Teil zerstört, so daß es nur sehr wenige Gebäude und Bauten aus 
früheren Zeiten gibt. Neue aus Stein und Backsteinen errichtete Bauten waren selten, und wenn es solche 
gab, dann handelte es sich im Grunde um sakrale Objekte. Bei Bauten handelte es sich vorwiegend um 
Holzkonstruktionen (auch bei manchen Einkehrhäusern) oder um gestampfte Erde, und die Häuser, abge
sehen von jenen, die den Ragusanern gehörten, waren in der Regel sehr klein. Man schlief in ihnen auf 
dem Boden (auch in den Häusern der Muselmanen) auf einer Decke neben dem Herd; ebenso gab es nur 
sehr wenige Hausgeräte, wobei die Ragusaner in dieser Hinsicht wiederum eine Ausnahme bildeten. Die 
Muselmanen suchten im Rahmen ihrer materiellen Möglichkeiten hinsichtlich der Einrichtung und der 
Dekorationen orientalische Vorbilder nachzuahmen. Um die Häuser herum gab es Gärten mit Gemüse und 
Übst, aber auch Weingärten und Haustiere.

Aus Stein und Backstein wurden nach orientalischen Vorbildern (mit einer rechteckigen Grundlage 
und einem inneren Hof) auch die Einkehrhäuser (Karavan-seraj) gebaut, in die Anhänger aller Konfessi
onen einkehrten und übernachteten. In ihnen wurde keine Kost für die Gäste vorbereitet, aber dafür wur
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den die Einnahmen jenen Moscheen überwiesen, die für Arme täglich Essen austeilten. Die Einkehrhäuser 
dienten für längere Aufenthalte von Reisenden, aber es gab auch Zimmer, die für einzelstehende Handwer
ker bestimmt waren. Ohne Hammam (warmes türkisches Bad) gab es keine bedeutende Ortschaft, während 
es in Städten Imarete (öffentliche Armenküchen) gab, sowie auch verschiedene Gasthäuser und Getränkes
tuben (Aščinica, Buregdžinica, Bozadžinica). In Kneipen (Mehana) durften die Muselmanen nicht einke- 
hren und diese durften nicht in der Nähe von einer Moschee errichtet werden. Wein durfte jedoch frei 
verkauft werden, obwohl er in der Regel von schlechter Qualität war, aber dafür tranken auch die Musel
manen gerne Met. Lebensmittel verschaffte man sich beim Kleinhändler oder auf dem Markt; in Belgrad 
gab es beispielsweise mehrere Märkte. Da konnte man auch verschiedene Tuchsorten finden, aber auch 
fertige Anzüge. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde noch ganz offiziell und öffentlich Skla
venhandel betrieben.

Eine Konzentration von Gewerbefächern in bestimmten Stadtteilen hat es zu dieser Zeit noch nicht 
gegeben. Unter den Gewerbetreibenden hat es wenig Serben gegeben: unter ihnen gab es etwas mehr Ra- 
gusaner. aber im Grunde befand sich die Gewerbetätigkeit in Händen der Muselmanen. Die meisten Ver
treter von verschiedenen Gewerben befanden sich in Belgrad als der größten Stadt, aber es gab auch ver
schiedene Gewerbemeister auch in anderen Städten (Buchbinder in Smederevo). Die Ragusaner waren 
hauptsächlich Tuchhändler, aber sie handelten auch mit fertigen Kleidungsstücken und Fußbekleidung. Die 
Kleider, die von den Muselmanen und einigen Christen noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
getragen wurde, bildete eine Kombination europäischer und türkischer Bekleidungsart. Die Ragusaner han
delten noch mit Schmuck, Waffen, Werkzeug und Eßgeschirr.

Die Straßen in den Städten waren möglicherweise gepflastert, aber in den Straßen konnte man selten 
Frauen sehen, zumal Muselmaninnen. Die Soldaten unterhielten in ihrer Freizeit das Volk mit ihrem Du
delsack und ihrem Reigentanz, wobei sie für sich auch eine bestimmte Gabe einsammelten. Während der 
Nacht machten eigene Stadtwächter ihren Rundgang durch die Stadt, indem sie besonders darauf achteten, 
daß nach drei Uhr morgens niemand die Straße ohne eine Leuchte betritt.

Auf Grund des vorhin Dargelegten darf wohl festgestellt werden, daß bereits in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts der Prozeß der Orientalisierung der Städte in Serbien in vollem Gange war.
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Сл. 1. Београд -  тврђава и подграђа, 1603.
В. Gyergy, N. Lajos, Wathay Ferenc Enekeskönyve,

Budapest, 1976)

Сл. 2. Дубровачки гласник, XVI век 
:colo de Nicolai, Le navigation et viaggi nella Turchia, 
.inversa 1586, p. 277; Fante Raguseo Messagiero)
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Сл. 3. Алтум-Алем цамија у Новом Пазару, средина XVI века



Сл. 4. Бакарна здела, радии XVI век, 
Истанбул, Топкапи-Сарај музеј

Сл. 6. Сребрни бокал, прва четвртина XVI 
века, Лондон, Викторија и Алберт музеј

Сл. 5. Керамички таььир, Изник, 
касни XV, рани XVI век
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Сл. 9. Георгије Нови Кратовац, 
Гтуденица, Богородична црква, 1568.
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Сл. 15. Истеривање Адама и Еве из раја, 
Црква св. Николе у Велико] Хочи, око

детаљ,
1577.
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Сл. 10. Исцељење два слепа човека, Пећка патријаршија, 1561.



тмя

Сл. 11. Портрет Селима И око 1570, Истанбул, Топкапи

'ШКШЩЁзШ11 :
Ä А *• . W Я: jŠgS'

ЩШхШШыМ*: : Щ
Јј ^^^соо̂ Д̂ХЯЯ-v̂ ŵ.
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Сл. 12. Дубровачки трговац, XVI век (Nicolo de 
Nicolai, Le navigationi et viaggi nella Turchia, 

Anversa 1586, p. 276: Mercante Raguseo)
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ДАМЊАН ПЕТРОВИИ

Преписивачке радионице и рукописне 
књиге код Срба у првој половини

XVI века

Вероватно нигде на европском простору судбина књиге није у толикој 
мери повезана са судбином њеног народа као што je то случај на Балкану, а 
посебно у Србији. Као што je српски народ вековима трпео уништавање, 
прогањање и свакојаке друге невоље, тако je и књига, огледало његовог ду- 
ховног живота, била уништавана, спаљивана, одношена без трага о ььеном 
постојању, због нега je разасуга по целом европском континенту. Незаустав- 
љива политичка кретања и бројне солдатеске које су вековима харале овим 
њеним просторима односиле су то велико духовно богатство стварано веко
вима, да би се услед тога српске кььиге нашле и налазиле не само у библи- 
отекама великих европских културних цент ара већ и код многобројних би- 
блиофила-колекционара у великим европским метрополама. Join пре више 
од једног столећа, тачније 1877. године, архимандрит Леонид пишући о кььи- 
гама светогорских манастира Св. Павла и Хиландара наводи примере таквог 
страдања и пропадања књига хиландарске библиотеке да се морамо запитати 
како су и на који начин сачуване преостале књиге њене књижнице. Архи
мандрит Леонид, да подсстимо, каже: „V првој половини текућег столећа 
хиландарска књижница претрпила je знатан уштрб усљед општег -  свима 
светогорским манастирима -  страдања, -  разумемо заузсће истих турским 
гарнизонима од 1821-1831. године, -  у време грчког у станка. По причању 
још живећих стараца очевидаца, турски су солдати дожили кућне и хљебне 
пећи с књигама, или бременима (чувалима) их бацали у море. Даже упропа- 
шћавање остатака, некада богате књижнице продужава се под утицајем два 
моћна фактора: косећег зуба времена и равнодушног на спрам опште корис-

i

ти незнања.” Разношење и нестајање наших скупоцених средњовековних 1

1 Архимандрит Леонид, Словенско-српска књижница на св. Гори Атонској у манастиру 
Хиландару и св. Павлу, Гласник Српског ученог друштва, књ. XLIV, Београд 1877, 234.
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рукописа настављено je и у овом нашем веку, у Првом светском рату, да би 
свој најтежи тренутак српска писана реч доживела на самом пометку Другог 
светског рата, када су изгорели многобројни рукописи Народне библиотеке 
у Београду.

Подсећамо на масовно уништавање српске средњовековне књиге да 6и- 
смо указали не само на ненадокнадив губитак тога незаменљивог духовног 
блага ставараног у току неколико векова већ и да укажемо како he због тако 
масовног спаљивања и одношења средпьовековних рукописа многа питања у 
вези са духовним животом у средњовековној Србији остати неразјашњена 
или недовољно јасна. Многобројне духовне нити неповратно су покидане, 
шавови духа остали су неповезани уз немогућност да се повежу у јединстве- 
ну и органску целину како су то учинили давно други народи са мање бур
ном и срећнијом прошлошћу. Због свега тога наши резултати морају нужно 
бити непотпуни и парцијални, јер успостављање преписивачких центара као 
и утврђивање шта je све у ььима било преписано може се извести на основу 
сачуваног материјала који je заправо само остатак остатака.

Као што je познато, на више поља заслужни покојни академик Дими
тр ије Богдановић утврдио je постојање 2.222 средњовековна рукописа у на- 
шој земљи насталих од XI до XVII века.2 Од тог броја треба одузети један 
број рукописа који не припадају у правом смислу српском духовном просто
ру, будући да су бугарске, руске редакције, или су на влашко-молдавском 
језику. Те туђе рукописе за српску културу везује, поред садржаја, ћирилич- 
ко писмо којим су преписани, a такође и место и књижница у којој су се 
налазили. С друге стране, велики број српских рукописа налази се у страним 
земљама, највише у Совјетском Савезу и Бугарској, a који у Богдановићевом 
инвентару нису обухваћени. Само у библиотеци Бугарске академије наука, 
на пример, од укупно 118 рукописа 47 су чисто српске редакције, а 5 су ме- 
шовите српско-бугарске редакције.3 Y једном другом своме раду Д. Богдано- 
вић износи претпоставку и могућем броју српских рукописа у нашој земљи 
и у иностранству и закључује: „Y Југославији, рачуна се, има око 3.000 срп
ских рукописа, а у иностранству, у библиотекама Грчке, СССР, Бугарске и 
других земаља, можда још толико.”4 Из цитираног места може се извући за- 
кључак да поменута бројка од 2.222 рукописа није потпуна. Треба ипак рећи 
да je претпоставка о 3.000 рукописа који се чувају у нашој земљи исказана 
пре него што je исти аутор обавио попис свих рукописа о којима постоје

2
~ Д. Богдановић, И  не emu ар Нирилских рукописа у Jyïocnaeuju (XI-Х VII века), САНУ, Ье- 

оград 1982.

Хр. Кодов, Оиис на славянските ръкоииси в библиошеката на Бълшрската академия 
на науките, София 1969, 285.

4 _  _
Д. Богдановић, Стара сриска библиотека, Летопис матице српске, новембар 1971, 407.
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веродостојни подаци сачувани у бројним описима рукописних збирки ши- 
ром наше земље.

Сви српски рукописи били су својина манастирских библиотека, па су 
због тога им ал и црквену, углавном богослужбену намену. На истом месту 
Д. Богдановић са жаљењем констатује да „ми немамо ниједу сачувану ’лаич- 
ку’ библиотеку, дворску или властелинску, већ само неколико манастирских 
библиотека, па и то у стању које je резултат многих несрећа и случајности; 
ниједну која би попут многих старих библиотека на Западу била сматрана 
нормалним, поступним настајењем, ниједну која би чувала континуитет 
књижних фондова од почетка писмености до новијег доба.” ь Само по себи 
се разуме да су морале постојати многе лаичке библиотеке у којима су се 
налазила књижевна дела намењена како дворским тако и феудалним круго- 
вима. Велики српски средњовековни писац Теодосије у свом Житију ce. Пе
тра Коришког на самом почетку каже: ’’Оставите последњим нараштајима 
житија светих и ььихове изванредне и доброљубиве подвиге -  добро je, и ве- 
ома корисно и згодно: на добро надметање доброљубиве душе, када се о то
ме чита, ревношћу за добродетељ подстиче, исто као што и љубитељи ратова 
оно што се у незнабожачким списима нађе написано о мужаству неких ју- 
нака у древним ратовима, сада о томе радо читају, и оданде се уче да буду 
усрдни, искусни и неуништиви у боју против непријатеља.”5 6 * Теодосије овде 
само потврђује оно што je скоро два века пре њега краће рекао анонимни 
поп Дукљанин. Из Теодосијевог цитираног места јасно се види да je у њего- 
во време, а то je била прва половина XIV века, било дела о свакако антачким 
догађајима и јунацима који су ратничко-лаички слојеви радо читали, а то су, 
нема сумње, били Александрида и Роман о Tpoju, о којима овде имамо нај- 
раније трагове о њиховом постојању.

Као што je тешко, скоро немогуће, утврдити књиге које су улазиле у 
фонд појединих манастирских библиотека када правих каталога вероватно 
није ни било, или бар о којима немамо никаквих трагова, тако није једнос- 
тавно утврдити ни шта je све било преписано у појединим средњовековним 
скрипторијама, ако се тако могу назвати манастири као преписивачки цен- 
три у којима су се књиге преписивале вероватно због тога што су биле не- 
опходне у свакодневној употреби. Једини извор који може да буде тачка 
ослонца у истраживањима такве врсте јесу записи на књигама које су саста- 
вили трудољубиви преписивачи који су били убеђени да својим послом чине 
богоугодно дело. Тако je бар било док књига није постала тражени артикал 
који je имао своју тржишну цену која се, истина доста ретко, и наводила. 
Ако нам за утврђивање приближно тачног времена настанка појединих ру-

5
Исто.

6 _
Теодосије, Жигиија, кол. Стара српска књижевност у 24 књиге, Ьеоград 1988, 265-266.
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кописа могу да послуже као доста поуздан путоказ водени знакови и нека 
друга помоћна средства, за утврђивање места настанка појединих рукописа 
морамо се ослонити искључиво на записе, које, уосталом, всћи број рукопи- 
сних књига уопште не садржи. Свакако да непостојање таквих података 
ствара велике тешкоће око утврђивања центара преписивачке делатности.

Међутим, ако имамо података да je неколико књига прописано у једном 
истом центру, може се са доста разлога тврдити да je ту било преписано и 
других књига које су током векова нетрагом изгубљене или су, што je мест 
случај, промениле средину у којој су настало. До таквог закључка може се 
доћи на основу тога што изгледа мало вероватно да су сачуване све књиге 
које су преписане у једном преписивачком центру.

Као што je знано, средњовековни манастири били су не само сакрални 
објекти у којима je обављан верски обред већ су били једини прави духовни 
центри у средњем веку. Готово одмах по свом настанку 7 постајали су и пре- 
писивачки центри у којима су стваране књиге за црквену потребу, а вероват
но и за потребе аристократских кућа којима су били потребни такви предме- 
ти као што су биле књиге које су садржавале реч божју или текст који je 
био васпитна лектира феудалаца. Нажалост, ми данас само можемо да прет- 
поставимо какве су биле те властелинске библиотеке jcp су оне нестале као 
и властелински дворни направљени често од врло трошног материјала.

Прва половина XVI века специфична je по много чему како у политич- 
ком тако и у духовном погледу. Последњи остаци феудалне српске државе 
нестали су на измаку XV века. Аристократска класа je или изгинула у више- 
деценијским ратовима, или je изумрла, или je неретко прешла у службу но- 
вих господара да би сачувала своје имовинске привилегије тако да су поје- 
динци прешли у ислам a појединци су, оставши и даље хришћани, прешли у 
турску службу која им je наметнута са задржавањем спахилука дароваких од 
нових господара.8 Градитељска делатност није престала, али се нијс више 
реализовала у велелепним црквама као у време развијеног феудализма. Нови 
сакрални објекти били су много скромнијег обима у односу на период пуно
га сјаја српске феудалне државе. „То више нису -  пише А. Дероко -  они 
велики манастири са својим црквама већ скромније грађевине.”9 Новим цр-

Карактеристични су том погледу Дечани. Манастир још није био сав завршен 1337. го
дине, a већ je била лреписана књига. Y загшсу бр. 65. стоји: „Ош ттш  и кожьстиьнш кнжи дог- 
шшользнь?н, поогчшик штаго и пр̂ лодосњЈго и)тца нашего МЩтл, поч*1Ш и посел^ним^ь к̂ истолюни- 
ялго и Ноготь изсрлынаго и ст^ржаго чрьнорильца, прьваго иоглина д'кчаньскога Лр’сжи1а. Почаш а нь 
a t то atÉA'c жджтл AciAc, крогга сл’ж ’иаго бь ас « a t то mttžna нона кь ас к ас дьнь.'!

g
Трупа аутора, Историја народа Југославије, књиха друга, од почетка XVI до краја XVIII 

века, Београд 1960. 67-76.
9 _  _  _  _

А. Дероко, Монумент ална и декоративна архитектура у средњовековној Србији. друг о 
издање. Београд 1962, 242.
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квама биле су потребне богослужбене књиге, а и старе су већ биле истро- 
шене. Несташицу за ньима нису могле да ублаже ни штампарије које су у то 
време почеле да ничу на територији некадашње српске државе. Нова вешти- 
на која се налазила тек у повоју, и даље није могла да задовољи потребу за 
књигама, због чега je настављена преписивачка активност у старим преписи- 
вачким центрима, а у новим je отпочела, о чему сведоче многобројни записи 
на књигама из тог времена. Први штампари српских богослужбених књига 
из разних разлога могли су за време своје штампарске активности да сложе 
само по неколико књига да би убрзо оставили посао који су тек били за- 
почели.

Из старих српских записа на књигама из прве половине XVI века види 
се да су ранији преписивачки центри у просторијама манастира из немањић- 
ког периода наставили и даље своју споредну а за нас данас тако значајну 
активност на преписивању књига. Грачаница, Дечани, Пећка патријаршија, 
Милешева, а изнад свију манастир Хиландар нису прекидали рад на препи- 
сивању књига, користећи вероватно и предаюшке који су се налазили у њи- 
ховим давно формираним библиотекама, иако су многе од гьих биле тешко 
настрадале у дуготрајном ратном вихору, Познато je, на пример, да je библи
отека манастира Грачанице настрадала још пре Косовске битке.10 Иако ве
роватно никад није достигла оно богатство у књигама које je имала пре него 
што jy je пожар уништио, ипак je и даље остала један од најзначајнијих са- 
бирних и преписивачких центара средњовековних рукописа. А н>ен пример 
није усамљен.

Истакнути познавалац монументалне средњовековне архитектуре Алек- 
сандар Дероко, говорећи о црквама насталим у време турске власти у Срби- 
ји, новосаграђене манастире групише у неколико зона и трупа, мећу којима 
посебно издваја трупу манастира око Дрине и њених притока, трупу овчар- 
ско-кабларских манастира, фрушкогорску трупу, црногорску и херцеговач- 
ку, косовску и једну трупу манастира у унутрашњости Србије.11 За сваку 
групу манастирских здања Дероко наводи и најважније манастире који тој 
групи припадају. Већина тих манастира настала je крајем XV и у XVI веку. 
Нарасле потребе због подизања нових цркава свакако су утицале да се поја- 
ве нови преписивачки центри у нас. Ширење српског духовног утицаја пре- 
ко Саве и Дунава допринело je да се појаве и нови дотада непознати препи
сивачки центри. Тако се као нов центар појављује Сланкамен, у коме je за 
кратко време преписано две књиге апостола. Y истој средини поникао je као 
преписивачки центар манастир Крушедол који je подигао владика Максим

В. Р. Петковић, ПреЫед црквених споменика кроз повесницу српског народа, САНУ, Бе- 
оград 1950, 75.

и
А. Дероко, исто.
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уз помоћ војводе Јована Њагоја Басарабе. Нема никаве сумње да су многе 
књиге које ce помињу као својина манастирске библиотеке настале у самом 
манастиру убрзо после ьъеговог настанка, мада треба узети у обзир и прет- 
поставку да je у ту библиотеку ушао и један број књига који je припадао 
ктитору манастира, владици Максиму.12

Више преписивачких средина постојало je у XVI веку у манастирима у 
поречју реке Дрине и њених притока. На том простору постојали су још 
много пре XVI века бројни манастири који су у своје време били и врло зна- 
чајни преписивачки и културни центри, а ту своју делатност наставили су и 
у време о којем je овде реч. Свакако најзначајније место међу манастирима 
из те регије заузима чувена Милешева, која je још од свог настанка у првој 
половини XIII века убрајана у најзначајнија културна средишта на српском 
духовном простору. Као место почивања моштију св. Саве, Милешева je по 
рангу међу српским манастирима била одмах после чувене Студенице. Y 
старим српским записима има више података о књигама које су биле својина 
манастирске библиотеке, од којих je један број преписан y манастирској 
скрипторији. Овде морамо поменути да je у Милешеви године 1553. препи- 
сана једна од најзначајнијих књига српскога средњега века Животы краље- 
ва и архиепископа српских од архиепископа Данила IL Y запису на 210. лис
ту писар je записао: „Оьиисд и  cid книга вь д-Ьто лк&зЦдлк х̂ ДДгЬ Œtr&- 
го BbBHfĉ Hid Господа Бога и Glided наш̂ га Intorca Христа ид̂ жё почивают!* tuèтип 
и чьстии тофи отьда нашега прьваго арх^пископа Оави сосскаго трог дот 
и иастотнгёт рака кож!а проиг8т£на Никанора и старда Нектара, и прило
жишь ю or QutTor Гор8 xP<*mor прьсвть вдадичиц  ̂ mmî Богородица и при- 
снод^ви ÔAàÿiî тонастир8 Хидандар^”.13 Још 1896. г. узета je била на реверс 
и скоро цео век je била за науку изгубљена, да би пре кратко г времена по- 
ново била пронађена и предата на чување Архиву CAHY у Београду. Чуве
на задужбина краль а Владислава je још у нечему прсдњачила: у њој je при 
крају прве половине XVI века милешевска штампарија у којој су штампане 
књиге Псалтир 1544. г., а 1545. Молит веник. Штампарију je основао миле- 
шевски игуман Данило, a мајстори-штампари били су Мардарије и Теодор 
за Псалтир, a Дејан и Милан за Молит ее ник. Године 1557. појављује се у 
истој штампарији друго издање Псалтира, по квалитету знатно слабије од 
претходног.14 Преписивачка активност и милешевска штампарија показују 
колико je огроман значај придавай књизи у том познатом српском 
светилишту.

12 _  _____

ЈБ. Стојановић, Стары сриски записи и нашииси /Я, 364.
в _ _ _

Д. Богдановић, Кат алог Нирилских рукоииса манасшира Х иланд  ара, Београд 1978, 167.
14 . _  _ _

Љ. Стојановић, Старе сриске гигиамиарије, Београд 1902, 41-44.
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Међу манастирима у поречју Дрине и њених притока лепо место у пре- 
писивачкој делатности заузима манастир Никољац код Бијелог Поља. Још 
1524. године помиње ce y једном прологу да je ту у Никољ-Пазару у манас- 
тиру Св. Николе преписана кн>ига.ь Y истом запису стоји да je пролог пре- 
писан повеленијем Цветка Вуковића и рабе божије Јеле. Изгледа исти Цвет- 
ко, али као презвитер, помиње се у запису 618 из г. 1559.* 16 Своју богату ру- 
кописну библиотеку -  богату за наше прилике -  манастир Никољац задржао 
je до наших дана.

Y време када je бујала преписивачка делатност у Милешеви и Никољцу, 
као и у другим центрима, а то je почетак XVI века, као преписивачко среди- 
ште избија манастир Св. тројице на реци Врхобрезници код Пљеваља. Не зна 
се када je основан, али je то било вероватно на почетку XVI века. Из записа 
на појединим књигама види се да je манастир био жив преписивачки центар 
не само у првој половини XVI века већ и у следећем XVII када je у њему 
деловао један од најпознатијих српских стваралаца тога доба, Гаврил Троји- 
чанин, познат, поред осталог, и као творан врхобрезничког родослова и 
врхобрезничког летописа. Не мали број врхобрезничких книга остао je сво- 
)ина манастирске библиотеке, а доста рукописа из тог манастира однето je 
ланас нама непознатим путевима у друге цркве и рукописне библиотеке, 
просторно врло далеко од места у којем су настале.

Вероватно неку децнију касније, као преписивачко место појављује се у 
поречју Дрине манастир Радованштица, данас Радовашница, „в подкрилије 
Цера планине”. Најстарији помен тога малог и доста неугледног манастира 
je из 1550. године. Y запису из тог времена стоји да je у Радованштици неки 
дијак Ратко преписао минеј за април (ЗиН 5598), а годину дана касније исти 
многогрешни Ратко преписао je минеј за новембар (сад у Библиотеци Мати
не српске под сигн. РР 289). Године 1567. помине се јеромонах Роман, расо- 
дер, који je такође као и његов претходник Ратко преписао један минеј. На- 
ведени подаци показују да преписивачка активност није била везана исюъу- 
чиво за велике с акр ал не споменике већ се одвијала и у малим црквицама као 
што je та у Радовашници, посвећена иначе светим арханђелима Михаилу и 
Г аврилу.

Да je преписивачка делатност дуж целог тока Дрине и њених притока, 
како на десној тако и на левој њеној о б ал и, била на високој цени показује и 
манастир Рача који у XVII веку постаје најзначајнији центар преписивачке 
делатности, па je читава једна преписивачка школа по том манастиру добила 
име.

Љ. Стојановић, ЗиН III, бр. 5592-3.
16

Y запису 618 као година настанка юьиге наводи се 1560. У запису 6302 (IV књига) Сто- 
јановић исправља годину настанка и наводи 1559.
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Y XVI веку y Овчарско-кабларској клисури ничу бројни манастири и 
настаје више малих цркава -  Св. тројица, Јоване, Благовештење -  о којима 
и као сакралним грађевинама и као преписивачким центрима имамо рела- 
тивно мало података, Али се ипак може наслутити да се и на том простору 
доста радило на преписивану книга и на ньеном ширену, које свакако није 
било резултат неке културне мисије већ потреба за тим артиклом који je био 
у свакодневној употреби. Изгледа да je у том погледу манастир Јовање (по- 
свећен св. Јовану Крститељу, по којем je добио име), предначио у преписи- 
вачкој активности, jep je за кратко време у току првих деценија XVI века 
преписано неколико книга, о чему имамо поуздана сведочанства у записима 
на књигама. Треба ипак подсети™ да свака преписана књига није морала да 
увек има запис о Бремену и месту свога настанка, што упућује на заюъучак 
да je број преписаних книга морао да буде знатно већи од сачуваних са за
писима.

Значајна преписивачка активност одвијала се током XVI века на Косову 
и у Метохији, традицонално најјачим преписивачким средиштима српске 
книге. Брига о книзи била je нарочито јака у време када je Новобрдску ми- 
трополију држао Никанор, велики библиофил и старалац на книзи. Y више 
записа наводи се како je новобрдски митрополит прикупљао и прилагао 
книге, налагао да се препишу. Међутим Никанор je показао и смисао за 
прихватане нових достигнућа од користи за ширене и популарисане книга. 
Никанор je био прави подстрекач за осниване грачаничке штампарије 1539. 
године. Иако je грачаничка штампарија радила само једну годину и у ној 
штампана само једна книга -  Октоих петогласник -  ипак су грачаничка 
штампарија и нен оснивач Никанор заузели врло важно место у духовном 
животу косовских Срба.17 За Грачанииом нису нимало заостајали Пећка па- 
тријаршија, Дечани, па ни Јанево.

Книге српскословенске редакције преписиване су биле и на простори- 
ма и црквама који се налазе данас ван територије наше републике. Нарочито 
се у преписивачкој активности прве половине XVI века истицала територија 
источне Македоније у којој су Кратово, Штип, Лесново и неки други. Та 
облает била je не само значајна као важан центар духовног живота у доба 
пуног процвата српске средновековне државе већ je била и врло моћна 
привредна облает у којој се налазило више рудника сребра и других метала 
на којима je почивала економска моћ тога краја. И док je у источној Маке
донии било више тачака на којима су се налазила духовна средишта, у за-

Др. Рад. М. Грујић, Прва штампарија у Јужној Србији 1539 'године на Косову по/ьу у 
манастиру Грачаници, Гласник Скопског научног друштва књига XTV-XVI, Скопље 1935-6, 
81-96; Д. Петровић, Грачаничка штампарија и њен оснивач митрополит Никанор, Стремхье- 
ња бр. 2, Приштина 1981, 169-178.
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падној Македонији je један преписивач одиграо у првој половини XVI века 
значајну улогу у преписивачкој активности. Био je то јеромонах Висарион 
Дебарски. 18 један од најбољих и најагилнијих преписивача прве половине 
XVI века. По својој агилности, по оданости преписивачком послу може ста
ти уз бок ваљда најактивнијем преписивачу кота je балкански средњи век 
имао, Владиславу Граматику из друге половине XV века, на кога Висарион 
подсећа и избором чланака које je преписивао. Y манастиру Слепчи код Би- 
тоља, a који je био посвећен св. Јовану Претечи, развио je средином XVI 
века преписивачки рад из којег je произашло неколико зборника који се ве- 
ћином налазе у бугарским библиотекама.

Поменути центри су се истицали преписивачком делатношћу о којима 
имамо аутентичне записе сачуване у бројним записима на књигама, од којих 
je свакако сачуван само један њихов део. Међу књигама које су по сведочан- 
ству архимандрита Леонида служило за загревање пекарских пећи или су 
биле једноставно бацане у море, сигурно je било много оних које су настале 
у овим скупом омеђеном интервалу, због чега и истраживања духовне ак
тивности код Срба морају бити парцијална. Тешко je веровати да je чувени 
манастир Сопоћани остао скоро потпуно по страни као могући преписивач
ки центар. Не изгледа никако вероватно да je у њему могао бити преписан 
само један рукопис, који иначе има веома велику вредност. Године 1526, на
йме, поп Дмитар повеленијем сопоћанског игумана Германа преписао je 
знатан део Даниловог зборника Животы краљева и архиепископа српских 
који je најстарији до сада сачувани препис дела великог српског писца XIV 
века.

Koje књиге су најчешће биле преписиване у скрипторијама у првој по
ловини XVI века? Период о којем je овде реч у том погледу није се у сушти- 
ни разликовао од претходних векова, као ни од потоььих векова, због тога 
што су потребе за кььигама биле идентичне кроз цео средњи век. Будући да 
je преписивачка делатност била у најтешњој вези са црквеним потребама, то 
су најчешће биле преписиване књиге које су се најчешће употребљавале у 
црквама. Због тога се међу рукописним књигама из прве половине XVI века 
сусрећу најчешће преписи четворојеванђеља, према књизи Д. Богдановића 
23, и то у сваком од поменутих преписивачких цент ара, без обзира да ли je 
он формиран у XVI веку или раније. За више преписа четворојевађеља мо
же се утврдити где су преписана и када, а неретко наилазимо и на име Пре-

E. Цонев, Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в 
София, бр. 305, 306, 311; М. Стоянов и Хр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в Софийска- 
Ша народна библиотека, т. Ш, № 915, стр. 79-80, № 1032, 216-221; Хр. Кодов, нав. рад, 150-153, 
191-196. Све Висарионове рукописе Кодов сврстава у'српску редакцију, због чега смо том зна
ча] ном преписивачу дали место у овом прилогу.
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писивача. Y појединим рукописима, пак, можемо сусрести преписивачево 
име, али не и место и време настанка рукописа. Манжавост многих података 
који би интересовали савременог истраживача je углавном заједничка особи- 
на за читаву средњовековну културу.

Интересовање за минеје, ако можемо судити према броју преписа, било 
je такође врло велико, иако je и мноштво њих прогутала тама векова. Број- 
ност преписаних минејских текстова произилази и отуд што њих им а за сва- 
ки месец, због чега je та врста текстова тако често била преписивана.

Свакако најчешће употребљавана књига током богослужења у хри- 
шћанству био je и остао псалтир, што условљава велику фреквентност ове 
књиге у преписивачкој делатности. Према наведеном извору, у одређеном 
временском интервалу преписано je преко 60 рукописа који садрже само 
псалтир или пак псалтир са последовањем. Интересовање за текстове псал
мопевца Давида било je подједнако велико како у центрима који су им али 
већ уходану преписивачку традицију тако и у о ним који су се били форми- 
рали при новоподигнутим црквама и манастирима, као што су били они у 
Сарајеву, Бођанима и Хопову.

Житија светитеља одувек су била радо читана литература у хришћан- 
ским круговима, и то не само у манастирским већ и у световним срединама. 
Y првој половини XVI века преписан je знатан број светачких житија како 
општехришћанских светаца тако и наших. Рекло би се да су житија светаца 
бита најчешће преписивана у познатим манастирима као што су били Хи- 
ландар, Милешева, Раваница и неки други. Taj, у средњовсковној књижев- 
ности врло важан и за духовно формирање верника значајан литерарни 
жанр поседовао je лепе литерарне квалитете који нису били одлучујући за 
велико интересовање за ту врсту литературе већ су били популарни као нај- 
значајнија васпитна лектира духовних лица која су у житијима видела иде- 
алан образац за живот према идеалном хришћанском моделу. Захваљујући 
таквом односу према житијној литератури, ми имамо у XVI веку бројне пре
писе Житија ce. Саве од Теодосија на целом словенском православном 
простору. За релативно кратко време од пет деценија, настало je преко 20 
преписа житија светаца, што показује да je постојало врло велико интересо- 
вање за књиге таквог садржаја.

Иако би заюъучци овакве врсте требало да буду уопштенији, ипак се 
међу њима крију и неке појаве које није лако објаснити. Међу двадесетак 
преписа апостола, два преписа настала су у Сланкамену и то за само две 
године.

Поред књига неопходних за црквене потребе, неретко се сусрећу пре
писи књига законодавног карактера. Законик цара Душана сачуван je у три 
преписа, а Синтагма Матије Властара се још чешће налази у рукописима из 
тог доба. Радо су се преписивали и зборници апокрифа, тој врсти литературе
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која није била радо виђана у рукам а ортодоксних верника због свог често 
кривоверног садржаја. Преписиваче je изгледа више привлачио литерарно 
леи начин писања којим се одликује апокрифна књижевност a мање тврде и 
одсечне догме хришћанског учења.

Из овог сумарног прегледа о књизи и центрима њеног настајања у 
првој половини XVI века може се видети да упркос многобројним невољама 
које су задесиле српски народ почетком XVI века нису нестале потребе за 
духовношћу и књигом као њеним носиоцем. Са несмањеним интензитетом 
преписивале су се богослужбене и ређе текстови са световним садржајем. 
Епохално Гутенбергово откриће није прекинуло посао око преписивања 
књига, делом и због тога што штампарије нису могле да задовоље потребе 
за књигом. Штампарије на нашим просторима биле су још недовољно ухо- 
дане да би могле да задовоље потребе за кньигом, време ьъиховог трајања 
било je најчешће врло кратко. Штампане књиге су од купаца свакако захте- 
вале знатна материјална средства која су наметали штампари-издавачи. 
Штампарски посао, найме, није имао алтруистички карактер већ je имао сво- 
ју превасходно економску димензију будући да je књига своме издавачу до
носила знатну материјалну корист, која се, уосталом, ос eh ал а и код препи- 
сивача књига које више нису биле божја реч већ предмет који je своме ства- 
раоцу доносио и материјално богатство. Јер нема сумње да Божидара Вуко- 
вића у штампарски закат није била одвела љубав према хришћанској истини 
већ материјална корист коју je доносило штампање књига.

Damnjan Petrović

ABSCHREIBER WERKSTÄTTEN UND HAN D S CH RI FT LI CHE BÜCHER 
BEI DEN SERBEN IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 16. JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung
Da die alten serbischen Bücher im großen und ganzen vernichtet oder verloren sind, so ist es uns so 

gut wie unmöglich die Tätigkeit der alten Abschreiberzentren zu rekonstruieren. Außerdem waren die alten 
serbischen Handschriften Eigentum der Kiosterbibliotheken, während keine „Laienbibliothek” aufbewahrt
wurde, obwohl es sie gegeben haben muß.

• »

Ähnlich war auch die Lage mit den Skriptorien. Da es keine Kataloge gab, so sind die einzigen 
Quellen über ihre Tätigkeit die von der Abschreibern auf den Büchern hinterlassenen Aufschriften. Die 
Angabe, daß einige Bücher an einer Stätte geschrieben wurden, weisen darauf hin, daß es sich in solchen 
Fällen um Skriptorienzentren handeln konnte. Solche Zentren waren vor allem die mittelalterlichen 
Klöster, in denen man Bücher für kirchliche Zwecke abgeschrieben hatte, und vor dem Fall unter die 
Türken möglicherweise auch für die Feudalherren.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts befanden sich die wichtigsten Skriptorien in den Klöstern 
Gračanica, Decani, im Patriarchat von Peć und vor allem in Hilandar. Diesen haben sich im Zuge der 
Ausbreitung des geistigen Einflusses über die Sava und die Donau Slankamen, Krušedol und andere
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angeschJossen. Von den Zentren jenseits der Drina sind von besonderer Bedeutung Mileševa und Nikoljac 
bei Bijelo Polje. In dem Kloster der Drei Heiligen (Sveta trojica) bei Pljevlja wirkte einer der bekanntesten 
serbischen Schöpfer dieser Zeit, Gavril Trojičanin. Im Bereich der Drina wurden Bücher auch im Kloster 
Radovanštica (heute Radovašnica) abgeschrieben, während am linken Ufer der Drina ein solches Zentrum 
das Kloster Rača bildete. In der Ovčarsko-kablarer Schlucht fand ebenfalls eine rege Skriptorientätigkeit 
statt, besonders im Kloster Jovanje. Im Bereich von Kosovo und Metohija war besonders jene Zeitspanne 
fruchtbar, als sich an der Spitze der Metropolie von Novo Brdo befunden hat. Bücher serbischslovenischer 
Redaktion wurden auch in südlichen Zentren wie Kratovo, Stip, Lesnovo u.a. abgeschrieben, während etwas 
westlicher Visarion Debarski im Kloster Slepča bei Bitola tätig war. In serbischen Ländern hat es bestimmt 
noch andere Zentren gegeben, aber bisher konnten über diese Zentren keine Angaben und Fakten 
ausgemacht werden.

Wie im Mittelalter, so wurden auch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts meistens für 
gottesdienstliche Zwecke bestimmte Bücher, besonders Psalter, aber auch Heiligenviten, abgeschrieben. Es 
gab jedoch auch Bücher, die in den Bereich der Gesetzgebung gehörten, wie „Dušans Gesetzbuch” und 
„Syntagma von Matija Viastar”.

Obwohl die Menschen zu dieser Zeit auf verschiedene Weisen in ihrer Existenz bedroht waren, so 
läßt sich dennoch feststellen, daß der Bedarf nach Büchern keineswegs verschwunden war. Da die auch 
sonst kurzlebigen Druckereien diesen Bedarf nicht befriedigen konnten, so wurde das Abschreiben von 
Büchern mit unverminderter Intensität auch in den nächsten Jahrzehnten fortgesetzt.
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Из културне прошлости српске цркве
у Босни и Херцеговини 

у првој половини XVI стољећа

У  току османских освајања, па и касније, уништен je међу осталим и 
највећи део наших интелектуалних снага, тако да je на хисторијској позор- 
ници остао само неписмен народ с нетто свештеника, који су били једва 
писменији од њега. Мисионар Бартоломеј Кашић на свом путу по Срему 
почетном XVII стољећа наилази на Србе православног обреда и о н>има ос
тавлю поражавајуће свједочанство. Из општења с њима констатује да нису 
познавали чланака вјере, нити 10 заповједи, нити формула недельне молитве, 
нити сакрамента покоре. Видно je свештеника који не познаје право оно што 
чита народу. Горљиви патер исусовац одмах креће у мисионарење, тумачи 
им прва начела вјере, почевши од значења св. Крста. „Сви дјечаци, младићи 
и старији, слушали су, што им се тумачило, те говораху: Щта ми чујемо? Та 
тога никада од наших попова не чуемо”.1 Вјероватно je мисионар Кашић ма
ло и претјерао, мада je и путописац Герлах у Србији видно (1573-1578) све
штеника „који je обучен као сваки други сељак обављао укоп једног свог 
вјерника голим ногама до кољена, а разликоваше се од других само дугим 
власима и што носи дугу капу”.2 Герлах такође помиње да само машина зна 
за „Оче наш”, и „Вјеровање”, али „пак сви знаду, да има један Бог, да je 
његов син Исус Крист, који je за нас страдао, распет и ускрсао, да he бити 
ускрснуће мртвих и да има живот вјечни”.3 Иако су ово документа из крајева 
изван Босне и Херцеговине, претпоставити je да ни у Босни, гдје je органи- 
зације цркве била слабија, ситуација није била боља.

Узећемо за примјер манастир Милешево кроз који су често пролазили 
Французи, Млечићи и Нијемци на свом путовању на исток. Духовну атмос-

1
М. Prelog, Povijest Bosne и doba osmanlijske vlade, I dio (1463-1739), Sarajevo 1910, 58.

Isto, 58.
з Isto, 58.
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феру овог манастира описује са иронијом аустријски дипломата Корнелиј 
Дуплициј Шепер који je 1533. године пролазио кроз ову богомољу при свом 
пулу у Цариград. Из његовог путописа сазнајемо да je манастир „насељен 
самостанцима, који се зову калуђери (calloury), сви су тежаци, у осталом не- 
зналице (ignorantz).”4

Млетачки амбасадор Катарино Зено, свраћа у Милешево у љето 1550. 
године и уз остало констатује: „...Калуђери после завршених обреда одлазе 
да раде у пољу/’5 6

Француз Филип Дифрен-Кане на свом путовању на исток 1573. године 
бшъежи за манастир Милешево ово: и стигосмо у доста велики и леп
манастир св. Саве који припада српским калуђерима. Они се облаче и живе 
на грчки начин, али су Словени и не знају никакав други језик...”0

И други Француз, Лефевр, у свом путопису из 1611. године даје податке 
о манастиру Милешеву, али у његовом опису je више самилости него ироније.7

Православии манастири у Босни и Херцеговини -  не треба се хисторичар 
дати завести наведеним описом интелектуалне ништавности калуђера - ипак су 
били центри неког вишег живота српског народа под страним господством.

Светозар Радојчић je понајбоље оцијенио ту путописну млетачко -  ње- 
мачко -  француску литературу на примјеру Милешеве казујући: „Свим пут- 
ницима са Запада чини се да милешевски калуЬери живе животом необразо- 
ваних испосника који радом на пољу осигуравају себи свој свакидашњи 
хлеб, не мичући се са манастирских имања. Нико од н>их не спомиње штам- 
паре, књиговесце, преписиваче, веште посланике који одлазе султану и мос
ковском цару и господарима влашким и молдавским, монахе трговце који 
тргују са Дубровником. По вестима западњака види се да je унутрашњи жи
вот братства за странце остао тајна”.8

Код српског становништва у Босни и Херцеговини током османлијске 
владавине није доминирао скоро потпуни духовни мрак и општа запуште- 
ност. А и манастири као духовне оазе тог народа посједовали су ипак нетто 
више од неке минималне религијске активности.

Свој просвјетитељски рад црква je најдиректније обављала кроз школо- 
вање свештеничког и монашког подмлатка код к ал у b ер а по манастирима и 
код појединих свештеника по парохијама. Прва позната српска богословска

4 VР. Matković, Putovanja ро balkanskom poluotoku XVI vieka (IIÏ D. Sepera, IV7 J. Chesneau -  a i V 
K. Zena), Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga LXII (62), Zagreb 1882, 59.

5 C. Радојчић, Милешева, Друго издање, Београд 1971, 45.
6 Р. Самарџић, Београд и Србија у списима француских савременика XV7-XV1I век, Бео

град 1961, 128-129.
! Исто, 158.
8 С. Радојчић, Милешева, 47.
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школа за обучавање свештеничког подмлатка основана je 1615. године у ма- 
настиру Крки.9 Манастирске школе у Босни и Херцеговини гтостојапе су 
одавна. Тако je у манастиру Милешеву постојала школа у којој je учио бу- 
дући турски велики везир Мехмед-паша Соколовић (рођен 1505. или 1506. у 
селу Соколовићима, вишеградски крај, а умро je у Цариграду 1579. године). 
Он je у детињству био ђак овог манастира и већ као чтец (анагност) одведен 
je у Турску приликом скупљања данка у крви.10 Манастирске школе посто- 
јале су још и у Требињу, Липљу, Возућој, a претпоставља се и у осталим 
манастирима.11

Српске конфесионалне основне школе у БиХ спомињу се већ од XVI 
стољеЈза, конкретно у Сарајеву 1539/40. године уз Стару цркву, на Вароши, 
гдје свештеници станују и у „јеванђељу подучавају дјечицу невјерника...”12

Калуђери су били не само ширитељи вјере, него и писмености и кььи- 
гољупства. Манастири су били средишта књижевног рада, који се ипак није 
озбиљније удаљавао од основног теолошког тока, Претежан дио књижевне 
и књижевно-хисторијске радње под Османлијама састојао ce y преписивању 
и превођењу са грчког и бугарског језика различитих књига богослужбене 
садржине за црквене потребе.13 Y XVI стољећу преписан je највећи број тих 
рукописа (око 700).14 Те руком писане књиге биле су неопходне за одржава
нсе службе божје: псалтири, књиге појања, обредне књиге, јеванђеља итд. 
Мада са правом литературом такви механички послови преписивања немају 
ничег заједничког, ипак ове црквене књиге, са забиљешкама преписивача 
као и оних који су их потом користили, откривају веома занимљиве податке 
о оно временим приликама, поготово у погледу утицаја османлијске владави- 
не на српски народ и његов црквени живот.15

9 _Епископ горњокарловачки Симеон, Каракгиеролошја српског иравославља, Српска пра
вославна црква 1219-1969, Споменица о 750-годишњици аутокефалности, Београд 1969, 384.

Ст. Станојевић, Народна енциклопедија сриско ~ хрвашско -  словеначка, П књига, За
греб, без године издања, 767; Enciklopedija Jugoslavije 6, Zagreb 1965, 109; В. Богићевић, Писме- 
ност у Босни и Херцеговини од појаве словенске писмености у IX  в. до краја аустроугарске 
владавине у Босни и Херцеговини 1918. Године, Сарајево 1975, 171; Д. Кашић, Престо Светог 
Саве, Свети Сава, Споменица поводом осамстогодишњице рођрња 1175-1975, Београд 1977, 341.11 __

В. Богићевић, Писменосш, 171.
12 В. Скарић, Српски православии народ и црква у Сарајеву у 17. и 18. вијеку, Сарајево 

1928, 8-9.
Р. Веселиновић, Историја српске православие цркве са народном историјом, књига I 

(1219 -  1766), Београд 1966, 107; Исти, Српска православна црква у Босни и Херцеговини, Срп
ска православна црква 1219 -  1969, Споменица о 750-годишњици аутокефалности, Београд 1969,
321.

14В. Иоровић, Историја ЈуГославије, Београд 1933, 311.
И. Андрић, Развој духовноi живота у Босни иод ушицајем гиурске владавине, Свеске 

Задужбине Иве Андрића, Година I, свеска 1, Београд 1982, 173.
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Монаси су жељели да записивањем оставе траг о свом времену. Бшъе- 
жили су доста тога: кугу, глад, сушне године, ратове, пљачке, убијања, са- 
тирања итд. Стално je присутан страх. Страх од природних сила, од власти, 
перспектива мутна.16 Записивало се на бјелинама црквених књига, на зидови- 
ма храмова, уз фреске или на икони, a најчешће на крају тегобног преписи- 
вања јеванђеља.17

Ове калуђерске бшъешке презентирају српску књижевну, теолошку и 
филозофску мисао под Османлијама као рубну, маргинал ну. Оне су ипак од 
велике повијесне и културне вриједности, јер су доказ једног тешког живље- 
ња и духовног труда.

Срби су своју књижевност писали на српскославенском језику, који ce 
развио из старославенског. Овим језиком писало се све до XVIII стољећа, 
када почиње превладавати руски утицај и рускославенски језик којим се пи
сало све до реформе Вука Карацића.18

Преписивачка дјелатност започела je убрзо послије турског заузећа Бо- 
сне и Херцеговине. Тако je у манастиру Милешеву дијак Владислав препи- 
сао 1508. године Житије св. Саве, по жељи милешевског архиђакона Васи- 
лија. Занимљива je у овој књизи дијакова биљешка о султану Бајазиту. Вла
дислав га назива законопреступним, Светој тројици хулним, хришћанима не- 
сносним и злочестивим турским царем.19 To je почетак y низу калуђерских 
тамних осликавања вишестољетне османске власти над српским народом и 
православном хришћанском вјером.

Када je митрополит Висарион почетком XVI стољећа саградио цркву 
Успенија пречисте Богородице у Требињу (у Тврдошу), дошао je ред да je 
живопише и опреми потребним вјерским књигама. Живопис je урадио ду- 
бровачки сликар Вице Ловров, а око писања и илумииисања трудно се калу- 
Ьер Марко Стефанов и join неки монаси који су дошли и из удаљених кра- 
јева, као на примјер, монах Марко, сарадник Марка Стефановог, који je до
шао са Пиве. Њих двојица су исписали и украсили октоих од петог до осмог 
гласа, 1509. године, који je данас похрањен у манастиру Савини. Марко Тре- 
бињац исписао je и украсио прва два, а Марко Пивац друга два гласа.20 *

16V. Maksimović, Prepisivački, književni i štmnparski rad b os ans ko-h erc ego vačkih pravoslavnih monaha 
(od kraja XV do počeika XIX vijeka), Treći program Radio-Sarajeva, Godina X, broj 35, Sarajevo 1981, 
526; И. Андрић. Развој духовног живота, 173, 175.

17V. Maksimović, Prepisivački, književni i štarnparski rad, 526.
18P. Веселиновић, Историја српске иркве I, 103-104.
19 _ _

Л>. Стојановић, Сгиари списки записи и нагиииси /, Списка краљевска академија, Бео-
град 1902, 124.

20 Л>. Стојановић, ССЗИН /, 125-126; В. Ј. Бурић, Дубровачка сликарска школа, Београд 
1963, 272.
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Далеко значајнији по мислима које су у сфери теологије и богатим хис- 
торијским фактима je запис Марка Стефановог (или Марка Требињца), који 
се налази у овом октоиху из 1509. године. Тешко вријеме за Србе он тумачи 
као неком казном од више силе, због гријеха које je његов народ починио 
.....гријеха ради наших постиже нас исмаителска жељезна палица...”21 Мона
ха Марка je бринуло расуло народа који одступа од православие вјере и 
„многи ничим не мучени” присташе уз ислам.22 Читава философија сре- 
дњовјековне хисторије кроз завиривање у „гријешну душу” српског човјека 
промишљена je овдје на малом простору. И Марко je за ознаку османског 
султана употребљавао устаљене ријечи: нечастиви, онај који хули на Свету 
тројицу, хришћанима досадни исмаитељски цар Бајазит.23

Марко Стефанов je исписао и украсио и рукопис који се чува у Свеучи- 
лишној библиотеци у Загребу, што знамо по потписима у њему: „Писа Мар
ко диак” и „Марко зограф”.24 Претпоставља се да je касније постао игуман 
манастира Тврдоша.25

Y истом храму у Требињу преписао je дијак Јован Малешевац 1524. го
дине књигу минеј.26 Зна се и за „свети и божствени жртвеник светих велико
мученика Мини, Виктора и Викентија” освећен од стране херцеговачког ми
трополита кир Марка 1531. године. („Писа Вид за своју душу и даде попу на
службу”.)27

Јеванђеље попа Оливера које je он преписао 1513. године налазило се 
до 1578. у Папраћи, а онда je пренесено у чајничку српску цркву гдје се и 
данас чува. Из манастира Папраће донио га je у Чајниче поп By к. Претпос- 
тавља се да je јеванђеље писано у Папраћи или за овај манастир.28

Из краја око Папраће потиче и дијак и сликар Михаило Зборожевић 
Александровић. Живио je у Пољској гдје je преписивао јеванђеља и украша

ть. Стојановић, ССЗИН I, 125.
~~ Исто, 125.
23 Исто, 125.
74 В. J. Бурић, Дубровачка слмкарска школа, 273; 3. Кајмаковић, Зыдно сликарство у Бо- 

сны и Хериегоеини, Сарајево 1971, 61.
“ 3. Кајмаковић, Зыдно сликарсшво, 150.
76 И. Руварац, О хуискам епископима и херцеювачким митрополитима до године 1766, 

Мостар 1901, 32; В. Боровић, Херцеювачки манастира, ! Требињски манастир (Тврдош), Гла- 
сник Земаљског музеја у Босни и Херцеговиии XXIII, Сарајево 1911, 509.

~7 1Ъ. Стојановић, ССЗИН У, 150.
78" 3. Кајмаковић, Зыдно сликарство, 121, нал. 5; Исти, Одсјаји моравске умјетности у Бо

сни, Посебан отисак из зборника Моравска школа и њено доба, Филозофски факултет. Оделс- 
ше за историју уметности, Београд 1972, 300; Исти, Око problema datacije pravoslavnih manastira и 
sjeveroistočnoj Bosni sa posebnim osvrtom na Papraću, Наше старине, Годишњак завода за заштиту 
споменика културе Босне и Херцеговине ХШ, Сарајево 1972, 164.
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вао их оригиналним заставицама и иницијалима. Ова свјетовна личност, која 
се назива „дијаком” и „многогрешным робом”, везује своје поријекло за Па- 
праћу „од манастира царские земље српские”.29

Y библиотеци Румунске академије наука у Букурешту налази се његово 
четворојеванђеље са записом на коме се каже да je рукопис настао 1551. го
дине у источним дијеловима данашње Пољске „повеленијем кнеза Димитри- 
ја Теодоровића”.30 Књига je писана „рукоју многогрјешнаго дијака Михаила 
од манастира царске земље србске Благовјешћенија пресвјетие владичице 
наше Богородице глаголајеме Папраће”.31 Михаило je рукопис украсио са 
седам заставица и десетак иницијала.32

Михаило Зборожевић Александровић je десет година доцније (1561), 
исто у Пољској, преписао један псалтир за „пана Николу Србина”, који га je 
послао „до зсмље српске”, до манастира „Благовјешћенија пречистой, глаго- 
лемаго Папратиа”.33

Михаило се, како видимо, два пута спомиње у вези са нашим манасти- 
ром. Откуд то? Претпоставља се да je на сјевер емигрирао ььегов дјед, који 
je на своје потомке пренио породично предање везано за поријекло од Па- 
праће.34

За Папраћу je везано join једно даровање. Игуман овог манастира Гри- 
горије био je 1551. године у Русији одакле je донио рукописно јеванђеље као 
поклон од руског протопрезвитера Јакова.35

Y Сарајеву je 1516. године презвитер Вук по поруџби пљеваљског кнеза 
Михаила преписао Псалтир и на крају до дао: „Тада у те дане у тој земљи 
бјеше велико умножавање агарјанских чеда, а православие вјере хришћанске 
у тој земљи велико умањеније”.36 Y запису ce очитује презвитерова забрину- 
тост за стање православие вјере чији ce број вјерника умањује на рачун 
исламске вјероисповједи. Превелика je његова скромност и молење да га бу~ 
дући читаоци не куде за евентуалне грешке, него поправљају. Y записима и 
натписима Љубе Стојановића објављеним у шест књига од 1902. до 1926.

29 _
Исти, Зидно сликарсшво, 121; Исти, Одсјаји, 303; Исти, Око проблема датације, 164.
Исти, Зидно сликарсшво, 121; Исти, Око проблема датаиије, 163.

31 _Исти, Зидно сликарсшво, 121; Исти, Око проблема датаиије, 163.
32 ̂Исти, Зидно сликарсшво, 121-122.
33 _

Исти, Зидно сликарсшво, 122.
Ј Исти, Око проблема датаиије, 168.
35“  В. Р. Петковић, Преглед ирквених сиоменика кроз повесницу сриског народа, Београд 

1950, 242; С. М. Филиповић, Б. Мазалић, Манастир Папраћа у Босни, Споменик српске акаде- 
мије наука, Нова серија 1, Београд 1950, 99; Шематизам Српске православие епархије зворнич- 
ко-тузланске, Тузла 1977, 130.

36 Љ. Стојановић, ССЗИН I, 130-131.
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године, видимо да je место то свештеничко карање над самим собом. Оно je 
произилазило из вјере, из „Ja раб Христу”.

Јеромонах Сава био je први познати преписивач у манастиру Свете тро- 
јице код Пљеваља. Он je 1537. године преписао минеј и у запису у њему он 
се жали на Османлије казујући: „И велика нам нужда од њих беше, еже 
имехмо имениа, все еже степахом, все нам узимаху... Тешка рука, а ум мутан 
од мисли агаренских.”37

Y јесен исте године исписано je у овом храму и једно јеванђеље које je 
убрзо (1544) откупио од тројичког игумана протопоп Стојан за пет стотина 
аспри.38 Три године касније у овом манастиру завршено je и преписивање 
једног минеја.39

Y љето 1545. године завршено je у Светој тројипи преписивање књиге 
Пролог, која je посљедње дјело јеромонаха Саве, првог познатог тројичког 
преписивача. Саву je смрт задесила у току исписивања тог рукописа, али je 
његов посао наставио дијак Јован, вјероватно његов ученик, допиеујући у 
продужетку Пролога још „два месеца без пет дана”, како сам у поговору 
прецизно истиче. Преписивачи су умирали, али je испуштсно перо једног 
одмах прихватао други.40 Дијак Јован преписује и један типик 1545, а 1546. 
године и једно четворојеванђеље.41

Преписивало се и у другим храмовима. Поменућемо још неке. Y манас
тиру Св. Николе у Никољ-Пазару код Бијелог Поља преписао je поп Радо- 
слав 1524. године књигу Пролог „повелением раба божиа Цветка Вуковића, 
и рабе божие Еле. И приложите je храму светаго Николи у Никољ-Пазару 
за своју душу и за родитеља својих,..”42 Преписивање црквених књига настав- 
љено je овдје и 1552, 1554, 1559. и 1570. године.43

Поп Радослав преписао je око 1525. године у цркви Св. Николе у Гра
хову, у племену РиЬана, je дан минеј „у дане господина митрополита земље 
Херцегове кир Висариона...”44

Јеромонах Сава je у пустињи Грабовици, надомак манастира Банье, пре- 
писивао јеванђеље 1535. године.45

37 Исто, 158-159.
38 Исто, 158; С. Петковић, Манастир Света Tpojuua код Пљеваља, Београд 1974, 15, нап. 

30.
39 Љ. Стојановић, ССЗИН I, 164.
40 Исто, 169; С. Петковић, Манастир Света Тројица, 15.
41 Љ.Стојановић, ССЗИН /, 169, 170, 171.
42 Исти, Стари српски записи и натйиси, Српска краљевска академија, Кньига Ш, Београд 

1905, 152.
4J В. Р. Петковић, Преглед, 221.
44 Љ. Стојановић, ССЗИН I, 143.
45 Исти, ССЗИН III, 152.
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Презвитер Никола преписивао je 1537. године минеј у храму Св. Нико
ле у мјесту Заступи код Бродарева при игуману Матији.46 Исте године при 
овом храму преписано je за непуна три мјесеца 12 књига минеја.47

Y храму Св. Борђа у Горажду, који je подигао херцег Стефан 1454, пре
писано je 1550. године четворојеванђеље.48 Могло би се навести и других 
примјера који илуструју развијену преписнвачку активност унутар српских 
богомоља.

Будући да су преписивачи ипак били ријетки, a преписивање тежак и 
дуготрајан посао, те набавка књига из иностранства скопчана са још већим 
тешкоћама, издацима и опасностима, такве књиге биле су јако цијењене и 
представљале су велику стварну вриједност. Њихова скупоцјеност била je 
повод да су Османлије (а понекад вјероватно и неки хришћани), не плашећи 
се проклетстава која су се по правилу изрицала на крају текста и била упу- 
ћена сваком ко би украо, отимао и препродавао ове вјерске кььиге.49 Оновре- 
мено се говорило да je књига „у ропству”, па jy je требало као и човјека 
откупили, с обзиром на то да je од давнина била изузетно цијењена.

Boris Nilević

AUS DER KULTURELLEN VERGANGENHEIT DER SERBISCHEN KIRCHE 
IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA IN DER ERSTEN HÄLFTE

DES 16. JAHRHUNDERTS

Zusammenfassung
In der venezianisch-deutsch-französischen Reiseliteratur wird in übertriebener und ironischer Weise 

über den Kulturstand unseres Volkes unter den Türken gesprochen« indem es im allgemeinen heißt, daß 
die serbischen Mönche nicht nur ungebildelt sondern auch beschränkt sind. Aus unmittelbaren Kontakten 
mit dem Volk und den Geistlichen haben die fremden Reisenden den Eindruck gewonnen, daß die Serben 
weder mit den wichtigsten Glaubenssätzen noch mit den Formeln des Sonntagsgebetes vertraut seien, daß 
die Pfarrer selber das von ihnen dem Volke vermittelte Glaubensgut nicht verstehen, daß nur wenige das 
..Vaterunser” und die „Glaubensartikel” kennen, daß sich die Möche nach den verrichteten Ritualen auf 
das Feld begeben und dort der Feldarbeit nachgehen, daß sie keine andere Sprache sprechen usw.

Die orthodoxen Köster in Bosnien und Herzegowina waren, ganz im Gegensatz zu solchen äußerst 
negativ getönten Darstellungen, Zentren und Brennpunkte eines höheren geistigen Lebens. Auf keinen Fall 
kann davon die Rede sein, daß die serbische Bevölkerung in diesen Gegenden während und unter der 
osmanischen Herrschaft in einer vollständigen Verkommenheit und geistigen Rückständigkeit gelebt hat.

46

47

Исто, 156.
C. Радојчић, Српска умешносш, Историја народа Југославије, Књига друга од пометка 

XVI до краја XVXÏÏ века, Београд 1960, 541.
48 _В. Богићевић, Писменосш, 144.
49 И. Андрић, Развој духовноI живота, 173-175.
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Denn die Klöster als geistige Oasen dieses Volkes waren Stätten, in denen nicht nur eine minimale religiöse 
Aktivität gepflegt wurde.

Die westliche Welt hat sich keine Mühe gegeben, um einen tieferen Einblick in das Klosterleben zu 
erhalten, dieses Leben ist ihr im Grunde fremd geblieben. In diesen fremden Aufzeichnungen findet man 
kein Wort über Mönche als Maler (Wandmaler, Ikonenmaler), als Buchdruckmeister, als Buchbinder, als 
Abschreiber, als geschickte und fähige Abgeordnete und Diplomaten an den Höfen des Sultans und des 
russischen Zaren, sowie auch der walachischen und moldavischen Fürsten, als Händler und Kaufleute, die 
mit den Ragusanern ihre Geschäfte machten usw. Wenn man diese Fakten von Augen gehabt hätte, dann 
hätten die fremden Reisenden bestimmt nicht dieses finstere Bild von einer vollständigen Verkommenheit 
vermittelt. Manchmal haben jedoch die Historiker unkritisch solche Angaben übernommen und auf diese 
Weise ihrerseits zur Festigung eines solchen finsteren Bildes der damaligen Wirklichkeit beigetragen.
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Легенда о Авгару и српски Абагар

Једно од најупечатљивијих новозаветних апокрифних казивања, леген- 
да о краљу Авгару и његовој преписци с Христом, доживала je више тексту- 
алних редакција и пост ал a својином многих народа Блиског истока и Евро
пе.1 Своју изузетну популарност и трајност дугује двоструком значају свога 
садржаја: магијској моћи Христовог писма -  аутографа и апотропејској сна- 
зи његовог нерукотвореног лика, који je сам Христос послао Авгару (сл. 1) 
-  за узврат, јер je поверовао не видевши га. Христос je „словом а не бшъем 
и чарима” излечио крагьа од црне лепре и тешког артритиса, обећавши му 
живот вечни, a његовој држави и граду Едеси -  непобедивост.

Догађаји које испреда ова легенда стара скоро две хшъаде година одно- 
се се на време Авгара V Бар Ману, са надимком „Црни”. Управо, на други 
део његове владавине (13-50 г. н.е.), која припада апостолским временима и 
добу проповеди и страдања Христових, односно, епоси римског императора 
Тиберија (14-37 г. н.е.). Ову апокрифну причу, чији корени леже у нетто 
каснијем, усменом хирском2 предању, као део акта апостола Тадеја3 унео je

1
* Е. Н. Мешерская, Легенда об Aeïape, раннесирийский литературнный памятник, Мос

ква 1984, 3-12. У наведеном делу своје значајне монографије даје преглед сложене структуре 
овог новозаветног апокрифа, и његову распрострањеност на Истоку и Западу.

2
Први писмени записи о легенда односе се на документе из архива царева, неке врсте 

летовника озроенских владара из времена 202-216 епохе Авгара УЩ (177-212), на чијем .двору 
je боравио и Јулије Африканац, што не искључујс могућност да се и у његовој петој књизи 
хронографије налази прича о исцељењу Авгара V Укаме; R. Lipsius, Die edessenishe Abgar -  Sage 
kritisch untersucht, Braunschweig. 1880; Gutschmid, Die Königsnamen in den apokriphen Apostelgeschichten, 
Rheinische Museum für Philol. N. F. XIX, 171.

' Тадеј (Одважни), како je Еузебије превео са Сирског Адаја помиње се не само код Ма- 
теја (10, 3) и код Марка (3, 18) као апостол. Док се у западњачким рукописима зове Лебеј. 
МеЬугим, код Луке (6, 16) и Делима апостолским наводи се Јуда, Јаковљев брат, који се иден- 
тификује с Тадејом. Beh Ориген cnaja два имена Јуда -  Тадеј, да би ускладио тешкоће око 
различитих предања; и како пише у Библијском лексикону, Загреб, 1972, s.v. Тадеј: „није нам 
нитита зајамчено о његовом деловању и смрти”. Исту несигурност показују два грчка рукописа 
апокрифних дела Тадеја. Један, из Националне библ. у Паризу (cod. gr. 548 из XI века) слови: 
„Дела апостола Тадеја једног од 12 апостола”, док у Венком рукопису (Hist. gr. XLV, IX-X v.) 
наслов гласи: „Дела и смрт Светог и свехвадьеног апостола Тадеја једног од 70-торице”.
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први у своју црквену историју историчар Еузебије* 4 исписавши тачно слово 
по слово податке из Едеског архива у преводу са сирског на грчки језик.
Причу je завршио око год. 340 ере Селеукида, одн. 29. н.е. сирски изворник, 
који више не постоји, појавио се у нетто каснијем препису у спису званом 
Доктрина Адај,5 сачу ван je у два фрагмента рукописа Британског музеја, и 
у целини, у рукописном пергаментном зборнику из 462. год. у Библиотеии 
Салтиков-Шчедрин.6 Овај текст, опширнији од Еузебијевог, писан на сир- 
ском, саставио je Лабубна, син Сенака, сина Авшадара, крагьевог писара. Ис- 
тинитост те поруке, према навици утврђеној у дворској етикети да се све 
што цар говори или се њему казује, записује и верификује, посведочио je 
Ханан, краљев табуларијус и архивар, човек истог имена које се у легенди 
наводи за Авгаровог посланика. Y лењинградском пергаментном кодексу,7 
Доктрина Адај излаже на 33 странице опширну причу о мисији Адаја, јед- 
ног од 72 апостола у граду Едеси, о зидању цркава и покрштаваньу Авгара

Упор. С. Tischendorf, Acta Apostolorum apocrypha, Lipsiae, 1851, Prolegomena LXXI и текст 261, 
265, Lambecius-Kollar, Commentarium de augustissimae biblioth. Caesareae Vindobonensis, lib. VIII, Wien, 
1766, 202, 428.

Y минејима сликаним и рукописним, 21. август je дан комеморације Тадеја: Павле Мијо- 
вић, Менолог, Београд 1973, 291, 390, L. J. Tixeront, Les origines de l ’église d ’Edesse ei la légende d ’Abgar, 
étude critique de deux textes orientaux inédits, Paris, 1888, 44, помиње ce сирски рукопис париске Ha- 
ционалне библиотеке из XVI в. са истим датумом комеморашје. Датум овај лоштује се и у 
словенским минејима. Упор. Миниа, месјац август 1904, у Крагујевцу и Врпщу 1986, 393: ,,Плес
ком граду бжественое проповедание еси в него же пришед Словеси и чудеси месиаго кнеза 
Авгара и с ни же всех угвердил еси во истине.”

4Еузебијев текст није сачуван у оригиналу, већ je познат у јерменском преводу и латин- 
ској преради св. Јеронима. Мешарскаја, op. cit. 18 напомиње да je Георгије Синкел преузео ви
ше места из Еузебијеве Хронике. Текст Еузебија у каснијим грчким рукописима, како тврде 
филозофи, показује много индиција да je преведен са сирског (Мешерскаја) op. cit. 16, 17), сам 
Еузебије три нута понавл>а да се документ преписке измећу Авгара и Христа налази у едеској 
архиви, одакле jy je дословце превео. {Eusebius Kirchengeschichte ed. Е. Schwartz, Leipzig, Berlin 1935,
32- 37. Еузебије даје раштркано легенду у својој Hist. E ccl (књ. I, 13 и књ. П, 1, 6, 7).

5 Tixeront, op. cit., 33-45 показује садржај читавог текста и закључује да га je Еузебије морао 
знати и дати у резимеу.

6 W. Cureton, Ancient Syriac Documents relatives to the earliest Establishment o f Christianity in Edessa, 
London, Edinburgh, 1864, 5-23, ed. Wright. Рукопис из Библиотеке Салтиков-Шчедрин први обја- 
вио: G. Phillips, The Doctrine o f Addei the Apostole, I, London, 1976. О овој теми раније имамо: Labu- 
bnia, Lettre d Abgar ou Histoire de la conversion des Edesséene par Laboubnia écrivain contemporain des 
apôtres, Venezia, 1868.

7
E. H. Мешерская, К  изучетю сирийских источников и греко-славянских версией аиокри- 

фических легенд (на материале сказания об Авгаре). Палестинский Сборник, 23 (86), 1971, 
168-172, напомиње да je циклус легенди везан с едеским царем Авгаром познат у Сирији не 
касније од прве половине четвртог века. У Ленинградском пергаментском кодексу (Sir. по 4. из 
462. године) легенда je у зборнику на самом почетку, а за њом следе учење Петра у Риму (fol.
33- 38) Г Историја Јована сина Заведејева који je писао ученик Прохор (fol. 38-74) и историја изна- 
лажења крста по други пут (fol. 74-84); и литургијске молитве и анафоре итд. Упор.: Н. В. Пигу- 
левская, Каталог сирийских рукописей, Ленинград, Палестинский Сборник 6 (69), 1960, 140-141.
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и народа (сл. 2), као и чудесном исцељењу краља Авгара и преписци са Ти
берием, где Авгар моли да се казни Пилат и Јевреји зато што су разапели 
Христа. Ту je и Легенда о изналажењу крста и писмо асирском крагьу Нар- 
сају о Тадејевим делима.

И док Еузебијев текст кратко и концизно даје преданье оба писма и при
ма кратко о Тадејевим делима без дигресија, дотле Доктрина Адаја, веома 
опширно и прецизно саопштава исту легенду, али у детатьима преиначену. 
Може се претпоставити да je нестали сирски рукопис чији je каснији препис 
Доктрина Адаја, имао такође много локалног у причи са пуно имена, више 
датума и акцесорија. Y оба случаја Тадеј, односно Адај, излечио je Авгара 
полагањем руке на главу Цара, преносећи тако трансценденталну моћ Хрис
тове речи обећане краљу Авгару, чије се испуњење десило после Вазнесења 
(сл. 3), кад je Тома -  Јуда -  послао апостола Тадеја да исцели Авгара и по- 
крсти становнике Месопотамије. Y Доктрини Адај, Христа je насликао Ха
нан, Авгарев посланик, када je Спаситељ рекао да не може доћи и записао 
сваку реч усмене Христове поруке.8

Према Еузебију je, међутим, сам Христос написао писмо Авгару, али о 
портрету нема никаквог помена.

По Доктрини Адаја, Христов портрет смештен je у палату Авгареву с 
великом чашћу и поштовањем, а Христове речи које je записао Ханан и до- 
нео као архивски запис Авгару, носиле су обећање моћне зашлите граду ко- 
je je дао сам Бог.9

Легенда се преписивала и мењала записана на многим језицима, сир- 
ском, јерменском, арапском, грчком, разним европским и словенским језици- 
ма. Као изворна у области Међуречја, на сирском језику, повезана je са 
христијанизацијом. Христово писмо представља филактериј10 против свако-

За легенду' о преписци између Авгара и Христа, Авгара и Тиберија и Авгара и асирског 
краља Нерсија и персијског цара Ардашеса мисли се не без основа да jy je написао јерменски 
историчар Мојсије Хоренски. Моисей Хоренский, И ст орт  Арм ении , превод Н. О. Эмина, Мос
ква, 1893, 108. Он даје писмо Нарсају знатно дуже но што се јавља у Доктрини Адаја.

9
Tixeront, op. cit. 55. Према актима св. Мареса апостола Асирије, Вавилоније и Персије из 

V- VI в. упор.М. Abeloos (Analecta Bollandiana, t. IV, 50-128). Онај портрет који je Ханан насликао 
пробраним бојама, Авгар je сместио у цркву Едесе; као Богом заштићени град, прво се помиње 
у Доктрини Адаја, а затем и код осталих Сираца: Јакова од Саруга, Јосифа Стилита, Акта Ма
реса и тестаменту Јефрема (Tixeront, op. cit. 23). Једини који ћуте или протестују због идеје „Бо
гом чуваног града Едесе” су Еузебије и Прокопије јер обојица нису били иконодули. Међутим, 
у осталим изворима: Актима Тадеја, Псеудо-Коистантину, Метафрасту, Кедрену, код Латина, 
код Силвије и код Арапа (ms. 51 у Ватикану), свуда се истине божанска заштита града баш 
преко Христове иконе.

10 Оно битно за оријенталце, филактериј, представљало je Христово писмо које ce y Еузе- 
бијево време већ калазило исписано на папирусима и епиграфици. Упор. Н. Leclerq, The Catholic 
Encyclopedia, I, New York, 1907. s.v. Abgar. Зна се да je магијска инвокација преко филактерија 
била одомаћена код гностика и како каже Ceđren (eđ, Bonn И, 144-146), такође и у високим 
круговима цариградског друштва.
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врсних зала, a његов портрет припада својеврсној мешавини хришћанске 
мистике и римског царског култа.

Слика je репрезентовала и замењивала самога цара у одсуству, дајући 
тако легалитет свим правним одлукама.11

Тек касније, у легенди коју тумачи византијски аутор Евагрије, портрет 
постаје нерукотворени лик кота сликарева кичица не може да фиксира јер 
je Богом сатворен.12 Taj лик, палдиј града Едесе и симбол борбе хришћан- 
ског света против персијске најезде, унео je у легенду нове детаље које су 
забележили историчари13 као део сувременог збивања. Но не само у кон
фронтации с исламом, већ и као аргумент у бројним догматско-религио- 
зним контроверзама хришћанског света, послужили су како Христово пи- 
смо, тако и нерукотворени лик.14 Пре свега, на тлу Сирије, која je била по- 
приште сваковрсних jереси, гностичких секти, несторијанских и монофизит- 
ских сукоба, Авгарова легенда са оба своја елемента, писмом и сликом пос- 
таје моћно оруђе ортодоксије. Y доба иконоклазма нарочито, Јован Дамас- 
кин15 говори како je Господ приневши химатион свом божанственом и жи-

11 Дивинизација која je указана Христовом портрету била je у складу с хеленистичко-рим- 
ским схватањем принципа највише власти у време Авгара V, а у осталом и код Еузебија, који 
je у царској слици видео божански архетип. Упор. М. Татић-Бурић, Надж ивелост антике, у
српској уметности и култури cpedwel века, Лнтичке студије код Срба, Београд, 1989, 305.

12 Први Евагрије (умро 393) помиње Христов нерукотворени лик „ELxtov fteoteuxtoc; qv 
avdptoncou (rev ^eipeç oùx ELpydôavTo”. Он саопштава: „Они носе Ботом саздану нерукотво- 
рену икону' коју je Бот посао Автару кад je овај зажелео да га види и која je спасла Едесу 544. 
од персијског н ап ада”. (Migne, P. G. 86, col. 2748-2749). О Ахиропитама, међу којима je Христов 
лик угаснут у платно и предат Автару, спада у најзначајнију, опширно je изложио Е. V. 
Dobschütz, Christusbilder, untersuchenden zur Christlichen Legende, Leipzig, 1899, I-Ш, почевиши од ан- 
тичких паладија који им претходе, па преко Христових слика код гностика, трупе из Камулија- 
не, Мемфиса и Едесе па до западњачке Веронике. Видети такође и L. Bréhier [Icônes non faites 
de main d ’homme, Revue archéologique, 1931, 68-77 и S. Runciman, Some Remarks on the Image o f Edes- 
sa, Cambridge Historical Journal, III, 3, 1931, 238-252, као и C. Bertelli, Storia deli' immagine Edessena 
Paragone, 19, 1969, 22).

13 Краћи од Евсевија, Прокоиије, не даје преписку у коју сумња као историчар и мисли да 
писмо Христос ни je ни писао, али да су дуди у н>ега веровали да би свој град сачували од 
непријатеда. (Procopii, De Bello Persico lib. II, Corpus scrip, hist. byz. Bonn, vol. I, 11, 207).

Ходочасница Етерија помигье само писмо које спасава приликом одбране града Едесе, 
(М. L. М. С. Chure and Cl. Feltoe, The Pilgrimage o f Etheria, New York, 1935, без године, 35).

Она од епископа Едесе слуша о чудима које je произвела епистула Христова спречивши 
упад Персијанаца у град. Тад још писмо није било уклесано у камен већ je цар „tenens manibus 
levatis epistulam ipsam” задржао непријатеда. (Ch. Picard, Un texte nouveau de la correspondence entre 
Abgar d ’Osroéne et Jésus Chirst, gravé sur une porte de ville à Philippes (Macédonie). Bulletin de correspon
dence héllenique, 44, Paris, 1920, 53). Опширну студију о значају нерукотворених Христових икона 
поштованих на Истоку и Западу дао je А. Казанский, Сказашя о нерукотворенномъ образЬ 
Спасителя восточныя и западныя. Христ иянское чтете, Санкт Петербургу 1874, 471-516 и о 
Ахиропитама К. Wessel, Acheiropoietos, Reallexikon für byzantinische Kunst, Stuttgart, 1963, 23-25).

15Катански, op. cit., 490.
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вотворном лику, упечатио на својој одећи лик и послао га Авгару (сл. 4) јер 
Авгарев живописац и посланик није могао да наслика лице Господа које je 
бљештало. Исто тако, Канон св. Убрусу,16 који се приписује патријарху Гер- 
ману, у ствари je догматски програм који тумачи нерукотворену слику 
Христову као праву икону која значи божанску појаву међу људима.

Легенда je добила коначну верзију преносом лика из Едесе у Цариград 
(сл. 5) 944 г. и посебан празник са службом на дан 16. августа.17 Као таква 
ушла je у минеје где се понекад приписује Константину Порфирогенету ма- 
да jy je највероватније радио анонимни аутор по царском налогу. На синај- 
ској икони-диптиху из X в., где се илуструје легенда о Авгару, Авгар носи 
црте Константина Порфирогенета18 (сл. 6), какав се приказу] е на сувременој

16 Заступајући поштовање икона, у  доба Алексија I Комнена, Лав Халкедонски се залаже 
за оно трајно божанско и везано за прототип који се налази у иконама; ослањајући се на ауто- 
ритет УП екуменског концила, Теодора Студита и празник Недеље ортодоксије. У свим црква- 
ма каже Лав, певају се канони о Христу чији je облик божански уцртан на Св. Мандилион. (V. 
Grumel, A. A. Léon de Chalcédoine et le canon da la fête du saint Mandylion, Analecta Bollandiana t. 
LXVIII, Bruxelles, 1950, 143-152). Tponap ce певао на празник Св. Убруса који се славио 16. ав
густа заснован за владе Романа Лекапена кад je пренет из Едесе у Цариград. Сачуван je у Па- 
ризу, Coislin 218 из XI в. (минеј 16. август, col.102-105). Но, овај тропар не постоји у савременим 
минејима највероватније што гледиште Лава Халкедонског у доба икономахије за владе Ком
нена није званично прихваћено са идејом о божанском „карактеру који je присутан, како у 
прототипу, тако и у слипи-икони (tedeco jaévov ха РахтТ1Ра )*

Канон о Св. Манди Лиону подразумева 8 ода и четири кондака.
17 Упор. P. G. 113, с. 422-453; иако je у пауни прихваћено да Константин Порфирогенет није 

писац текста, ипак се наводи ньегово име у неким редакиијама.
У перманентном сукобу Византије и Арапа, кад се срећа осмехнула Визнатији поч. X 

века, емир Едесе, склапајући „вечни мир” са Византијом, уступа светињу града -  нерукотворени 
лик. Антиохијски историчар Јахај каже да су Арапи предали Мандилион'у виду откупа да би 
добили назад своје заробденике (Мешерскаја, op. eit. 80). О томе у грчким минејима под 16. 
августа налазе се две верзије текста, једна сачувана у рукоп. зборницима Х1-ХП доста je честа. 
Друга, у рукопису Кикског манастира XI в. сада Paris, ancien fond gr. no. 1176 ca насловом: Airp 
yrjaig dauiraatri xai ’ало ôia(popù)v ’adpotad'Baa tatopuov лер! tfjg лрод
Ahyapov ’алоатаШ  arçg ’ахефолотоу deiag ebcoyog Tr]aof) Xpiatot)...

(„Чудесна и душеполезна повеет сабрана из различних историја о послању Авгара Неру- 
котоворене иконе Христа...”) У руским штампаним минејима из XIX века, овај текст je сачуван 
под насловом: Повествование о Нерукотвореном образе Господа нашего Исуса Христа и о пре- 
несенији его из Едеси в Цариград, месеца августа 16. ден.; затим се наводе извори који су 
црпени: „от Евсевија епископа Кесарии Палестинский књ. А. гл. I, От Евагрия Схоластика књ. 
Д, глава 26, от Георгия Кедрена Цареградца в Сунопсисе истории, от Никифора Калиста, књ. 
В’ глава В’, књ. Г I, глава 16(81) и от великои минеи четьне собраное в краце)”.

Другу верзију издао je Смирнов према париском рукопису 1474: О светој и нерукотово- 
реној божанственој икони Исуса Христа, Бога нашег и како je он из Едесе пренет у Цариград. 
(Я. И. Смирнов, Слово X  вЬка о томъ какъ чтился образъ Спаса на убрусЪ въ ЭдесЬ, Сот- 
mentationes Philologicae, Сборникъ статей въ честъ Ивана Васильевича Помяловскаго, Санкт- 
петербургъ, 1897, 209-219.

1 8 К. Weitzmann, The Mandylion and the Constantine Porphyr оgenetes, Studien in Clasical and Byzantine 
Manuscripts Illumination, Chicago and London, 1971, 244-45, сматра да je Авгар на синајској икони
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слоновачи (сл. 7), што само значи да je ова царска личност, која себе иден- 
тификује са древним и правоверным царем, могла поручили да се догађај о пре
носу лика источног паладија у Цариград овако обележи у уметности.

Легенда о Авгару псеудоКонстантина je je максимално обогаћена, с 
тим што je век касније приликом преноса оба писма из Едесе за владе Рома
на III Аргира19 поново верификован препис епистолија које су имале као 
додатак Христов печат, тумачење тог печата и објашњење какву заштиту бо- 
жанску писмо пружа. Оба преносна реликвија из Едесе, нерукотвореног ли
ка у X веку и писама у XI веку, обележавају симболе победе Византије над 
исламом -  Арапима.20

Први догађај описао je опширно за Константина Порфирогенета најве- 
роватније Симеон Метафраст,21 док je превод епистолија начинио арапски 
хроничар Ибн Јахај према сирском оригиналу, а по наређењу Романа III Ар
гира 1032. године.22 То се догодило управо у времену кад je византијски вој- 
сковођа Георгије Манијакес, победник Едесе, послао у Цариград, као ратни 
трофеј, последњу реликвију паладија града, Христово писмо-аутограф.

Ту најмлађу варијанту преписа легенде на грчки језик први je открио 
Рихард Липсијус 1880. у једном бечком кодексу, 315.23 * Прсписка je наравно 
постојала знатно раније (не пре краја IV в. и углавном je из V и VI), са-

добио црте Константина Порфиригенета, jep се цар на тај начин приказао као „нови Авгар” 
који прима убрус. Зна се да je убрус стигао у Цариград на залагање Романа Лекапена, побо- 
жног и енергичног савладара Константиновог. То се види у једној сцени рукописа Мадридског 
Скилице који илуструје примање убруса. Његовом абдикацијом Константин Порфиригонет, 
као самосталан владар, свечано слави годишњицу празника доношења Мандилиона, а у с.тужбу 
уноси и чудо исцељења од демона у Витинији, човека који je предвидео самосталну владу Кон
стантина Порфирогенета (Dobschutz, op. cit. 79).

19 Према Кедрену (Cedrenus, II, 501 ed Bonn), писма су стигла у престоницу 1032. године.
Исто код Зонаре и Јефрема, (Dobschutz, Chistus Bilder, op. cit. 22, 223, 226, 243) Nikodim 

Agioritis, Meyaç Suva^apioT^g, III AOîjvai 1862, 352, који ставља пренос у годину 1029.
Е. von DÖbschutz, Des Briefwechsel zwischen Abgar und Jesus, Zeitshrift für Wissenschaftliche Theo

logie, Bd 34 N. F. VIII, 1 Leipzig 1900, 436 наводи знатно више рукописа од Липсиуса (Vind. Theol.
gr. 315, XII V .  59-62) у варијанти названој „epistolia”.

20 Победу 944. над Арапима у Сирији задобио je Јован Куркуас, освојивши Едесу после 
заузећа Мартиропоља Амиде Даре и Низибиса. Ову победу крунише свечани пренос нерукот
вореног лика у Цариград 16. августа 944. (Георгије Осторогорски, Историја Византије, Бео- 
град, б. г. 267).

21 Die Chronik des Syrneon Metaphrastes und Logothetes, Nachdruck der slavischen Übersetzung in der 
Ausgabe von V. I. Sreznevskij mit einer Einleitung von Robert Zett. стр. 142, фол. 251 в. Словенски 
превод начиньен je тек у XVII веку од двојице преводилаца, арх. Атанасија Кримке и попа Ма- 
нојла од Сучаве 1639, а издат je према петроградском рукопису Имп. публ. библ. ФИВ по 307. 
(В. Васильевский, Хроника ЛоГотета на сугавянском и Греческом. Сочанская рукопсъ и cod. 
Marcianus No 608, Виз. Врем. П, 1, 1895, 78-151.

22 Е. von Dobschutz, Briefwechsel, op. cit. 464.
R. A. Lipsius, M. Bonnet, Acta Apostolomm Apocrypha, Leipzig, 1898, 279.23
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чувана je на епиграфским споменицима, над вратима кућа града где je им ала 
апотропејски смисао.24 Слично je са текстовима на папирусу^ фрагментарно 
сачуваним у оксфордској библиотеци Бодлејани* 26. Они својим форматом 
представљају свитак који се могао при себи носити као талисман, окачен о 
појас или о врат.27

Такав je и лајденски коптски папирус, свитак са пет листова који са- 
држи, поред преписке, две егзорцистичке молитве под именом Григорија. 
Ту се каже: „Само преко твоје речи беже демони у страху и стрепњи чим 
сазнају твоје име Господње. Твоја дела то откривају, у телу јединородни си
не Божији”, и „Место где се чува мој рукопис (,антикеименос?) никаква сила 
зла нити нечисти дух не може да се приближи све до вечности”.28

Изгледа да je у словенским рукописима, где иза епистолија следи дода- 
так заклињања, продужена оријентална навика, која je преко грчких преписа 
прешла и у јужнословенске књижевности.

На словенском тлу, легенда о Авгару доживела je еамосвојну интерпре- 
тацију. И ту je послужила као симбол праве вере. Налазимо je међу апокри- 
фима попа Јеремије29 који избором својих текстова јасно показује да није

“4Према cod. Vmdob. XLV слика Христова донета у Едесу излечила je Авгара а он jy je 
ставио над врата града уместо идола који се ту раније налазио, а златним словима уписао испод 
ње: Хрюте ô Ôeoçô eiç aè eXttü̂ cov ош  ’алотгг/xotvEi (Tixeront, op. cil., 56); Dobshutz, Brifwe- 
chsel , 481; Епистолије над вратима града Едеје по Прсжопију (Idem. Chr. Bilder, 79) представлен 
као филактирион. Сачувано je и више таквих натписа у разним градовима међу којима су по
знали ефески, два са Понта: еухаитски и у Гурђу; Такође из Филипа и едески (Ch. Picard, op. 
cil. 50; Мешерскаја, op. cit. 220-225). Бивају угравирани и Авгарово писмо и Христов одговор, 
некад само Христов одговор, не осврћући се што je поглавар римски, папа Геласије, већ веома 
рано, 494, прогласио преписку апокрифном (Mansi, УШ, 52).

Међу познатије примерке спадају Фајумски папирус из Бодтејан библиотеке и Гетебор- 
шки папирус из Несани (упор, текстове с преводом, Мешескаја, op. cit. 217-220) и Оксиришки 
из Берхенсе Ш в. (P. Amyot, La bible apocryphe, évangiles apocryphes, Paris, 1952, 42). Натписи корес- 
понденвдје на папирусима разликују се од Еузебија по томе што се на крају говори о светости 
и непокрености града (види Dobschutz, Briefwechsel, op. cit, 452)

26
Папирус из оксфордске Бодаејанске библиотеке, Ms. gr. Theol. b. I P, сачињавају четири 

фрагмента (вел. 10 х 10 или 13 х 10) и потичу из Ел Фајума; они садрже делове Авгаровог писма 
и Христовог одговора (Tixeront op. cit. 94).

27
Писана амајлија или запис су трајна магија по ехватању старих народа. Вавилонци и 

Асирыи су je записивали на глинене плочице, Египћани на папирусу и црепу, дрвету и камену. 
Јевреји на пергаменту, папиру, у теракоти; гностици и Грци на полудрагом камењу; Персијан- 
ци и Арапи на плочицама од ахата, оникса, корналина и шкршъаца; Кинези на свијш, Ищгуси 
на бакарним плочицама и палмовом лишћу (Е. А. Volis Badž, Amajlije i talismani, Beograd, 1988, 
56). П лини je у Nat. Hist. XXV, 115 назива амулетом -  одатле je амајлија предмет који штили од
неволе. То име носи и европска циклама јер место где je она засађена има профилактичну моћ.

28 Е. V. Dobschutz, Briefwechsel, op. cit. 444 Г
Матвеј Соколов, Mamepua/iu и замешки по старинной славянской литературе, Москва 

1888, В: Компилација апокрифов болгарского попа Иеремии, 72-211. Старији аутори, Веселов- 
ски, Голубински и Пипин виде у попу Јеремији богумила из доба цара Петра Бугарског, пр.
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богумил, мада су му књиге биле на индексу забрањених апокрифних и јере- 
тичких списа.

Y легенди о Авгару, коју je уметнуо међу своје апокрифе, појављује ce 
апостол Лука, сликар и врач уместо оријенталног писмоноше, архивиста и 
сликара, брзоходца Ханана,

Тиме je словенска књижевност показала оригиналку новину како у 
односу на грчку, тако и источњачку традицију легенде. Лука се појављује на 
Западу већ у 12. веку, а код нас у 13. веку, у јужнословенско-српској и рус- 
кој обради легенде,30 одакле je прешао и у штампане макаријевске минеје на 
Лукин дан, 18. октобар.

У српској средњовековној држави поштовале су се обе традиције. Апо- 
крифна варијанта у спису попа Јеремије,31 у Зборнику попа Драгоља и ци-

пол. X в. (V. Jagić, Starine, Загреб, 1973, 83-95 и Rački, Rad JAZU, 10, 1870, 150-263). Тако мисди и
D. Obolensky The Bogomils, a Study of Balkan Neomanichaeism, Cambrige, 1948, 111-167. Матеј Соко
лов, Бегунов, Мешерскаја и de Santos Otero не сврставају Јеремијине апокрифе у јеретичку књи- 
жевност, јер су Христос који плугом ope и Христос свештеник, па и сама легенда о Авгару 
свакако доказ правоверја. (М. Соколов, op. cit. 11 и даље) третира проблем на основи рукописа 
попа Драгоља (берлинског -  бугарског -  хлудовског -  руског и хрватског -  глаголског). Упор, 
и Бегунова (Ю. К. Бегунов, Козма презвитер в славянских литературах, София, 1973, 313, 
342).

30 Теодор Студит (+ 826) имао je ученика Михаила, који je његов живот описао, поменув- 
ши икот/ Спаситеља коју je сликао св. Лука (Ed. Sirmond, op. t. V, 44). Исто се говори код 
Метафраста чији хронограф досеже до 963. године. Лако je дакле схватили изворе поп Јереми- 
није „оригиналности” (упор. А. Катанский, Сказаний о нерукотвореном образе Спасителя 
восточная и западная, Християнское чтение Ш, Санктпетербургъ 1874, 495).

На Западу у другој пол. ХП века Wernher von Niederstein, духовно лиде прича о Вероники, 
која пратећи Христа и испуњена великом радошћу даје платно Лук и с молбом да нас лик а Хрис
тово лице, што Лука и чини. Срећни, сутрадан приступају Христу с његовим портретом и Лужа 
одједном схвата да то више није исти лик, Христос му je изгледао као да га никад није раније 
видео. Обоје су очајни, а Лука обећава нови портрет. Но тог пул а још мање успева. Спаситель 
се тад обраћа Вероники: „Ти добра жено, угодна моме српу, ако ти ja не помогаем, узалудна je 
уметност. Moje лице познају само тамо одакле сам послан. ПоЬи купи, узми платно и спреми 
ми мало хране. Ja ћу ти доћи” (W. Grimm, Die Sage vom Ursprung der Christus Bilder, Abhandlungen 
d. könig. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus dem Jahre 1842, Berlin 1844, 88-140).

Без служа за консеквентност традиције Христове Ахиропите, западњацн од ХП века по- 
навЈвају легенду о Луки као с лик ару Христове иконе. Тако 1122. године у Acta sanctorum (21. 
април п. 898) прича се да се крал Вилхелм, син освајача заклео „per sanctam vultum de Luca”. 
Тома Аквински (Thomas de Aquino, Theol queast 35, art. 3, n. 4), године 1274, каже да ce y Риму 
налази слика коју je сликао св. Лука (Dobschutz, Christus Bilder 237; Bertelli, op. cit. 25).

31
Код Метафраста (Surius 18. октобар) има податак да je Лука сликар Христове и Богоро

дичные иконе, a тај се податак налази како у менологу Василија, тако и код Никифора Калиста. 
(Hist. Eccl. II, с. 43, lib. 14, с. 13, lib. 15, с. 14).

У руском рукопису ХШ века (Библ. Салтиков-Шчедрина F. п. I. 39, fol. 63 v.) на дан 16. 
августа помиње се Лужа и Плаштаница, што јесте из грчке традиције. У чети минејима митро
полита Макарија, најстарији од три преписа рађених још за његова живота, а то je Черновики 
(Мещерская, op. cit. 100), није ушао цео текст, већ само прича о чудесим а настанка лика оти- 
снутог на црепу, исцељење хромог и крштење Авгара. Нема писама нити тумачења 7 печата
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клусу фресака у Матеичу (међу делима апостолским у оквиру живота св. 
Луке) и грчко-оријентална традиција историјске аналетике, која траје почев- 
ши од Еузебија па преко Георгија Амартола до Симеона логотета.32 Амар- 
толова Хроника у краћој верзији преведена по налогу цара Душана je у Хи- 
ландару, позната je по именом „летовник”(сл. 8).33

нити начина о ношењу посланства. Међутим, под 18. окгобром налазе се оба писма и препору- 
ка како их носити. Занимљиво je да je управо Татиан преузео из Луке текст о Христовом изгону 
демона (Лука, VII, 21).

A. de Santos Otero, Ein neuer Textzeuge der Kompilation des Popen Jeremias, Cyrilomethodianum, 
V, Thessaloniki,1981, 5-10, сматра да ce компилација апокрифних текстова попа Јеремије разли- 
кује од обичпих словенских зборника због своје идеолошке потке, која je својсгвена византиј- 
ским зборнипима, y овом случају то су библијска ексцерпта неканонског карактера, који пред- 
ci ављају уједно и први корпус апокрифа у старословенској юьижевности. Маучну обраду збор
ника попа Драгоља дао je Соколов (Сербский пергаментный сборник TJ. С. Сренковича, Мос
ква, 1888, 5-23 (материала и заметки, ор. cit.). Вл. Петковић, Лвшрова легенда у фресками Ma- 
тејича, Прилози за књижевност, језик. историју и фолклор, књ. XII, 1, 1932, 11-19, доноси за- 
нимљив деталь о матејичкој легенда (сл. 1, стр. 15), а го je гласник који Христу предаје, држећи 
обема рукама, тканину о којој запис каже: THN 2YNAONA EXHI АПО TOY AYFAPOY.

Петковић помишља на верзију легенде из доба крсташа, где je не само липе, већ и цела 
Христова фигура отиснута. Међу варијантама о врсти тканине, на коју je Христос угиснуо свој 
лик (сликарево платно, део одеће, манда ли он), Христов хтитон спада у најмлађу легенду нес- 
торијанског епископа Соломона из јерменског града Хлата на језеру Ван, где je живео у ХП- 
ХШ в. (Сборникъ Статей учениковь профессора барона Виктора Романовича Розена ко дню 
дватцат-пятилетия его первой лекции, 13, ноября 1872-1897, Спб, 1897: Хитон Тосподен ’в ’кни- 
жнох ’легенда ’армјанв грузинъ и сирицев; 67-96). Почетком XVI в. персијски шах који je Хитон 
набавио у Грузији послао je цару Михаилу Теодоровичу 1625. (С. Белокурова, ДЬло о присыя- 
кю ишхомъ Аббасомъ ’Ризы Господней царю Михаилу Теодоровичу въ 1625. году, Москва 1891, 
47-43.

32 Хроника Сименона Метафраста и Логотета као наставак Амартолове хронике доноси 
приму о преносу Нерукотовореног лика из Едесе у Цариград fol. 251 г. v. упор. Robert Zett. Die 
Chornik des Symeon Metrafrastes und Logotetes, München, 1972, 142. Словенски превод Симеона 
Метафраста почео Atanasije Crimcea а завршио Манојло из Сучаве 1639. г. В. Василевскиј, 
Хроника Логотета на славянском и Греческом, I, Сочамская рукопись в doc. Marc 608, В. В. II, 
СПБ, 1895, 80.

33
Најзначајнији међу хроничарима Георгијс Амартол, монах, борац за иконе и велики по- 

лемичар (упор. М. Weingart, Les chroniques byzantines dans la littérature slave. Ecclesiastique, L'An byzan
tin chez les Slaves. Paris, 1930, 5-65) писан je хронике која обухвата период од стварања света до 
843. Амартол je контрадакторан у своја два фрагмента казивања о Авгару. У књизи Ш, 115 
сликар je донео лик Авгару у књизи IV, 248 Тадеј je допео лик. Упор. В. М. Истрин, Книги 
временный и образныя Геория Мниха, Хроника Георгии Амартола въ древнемъ славянскомъ 
перевод^, т. I, Петроград 1920, 223, 470, 493.

У српским преводама Амартолове хронике, званим летовник (факсимил друштва библи
ографа, Ст. Петербурга Намят лит. древ, писм 1778-1881), сачуваним према московском егзем- 
плару из 1386, затим прашком Шафариковом (два београдска страдала у Народпој библиотеци), 
затим рукопис у ман. Св. Павла (две копије у збирда Ундолског) и Хиландарском рукопису No 
811, који сам консулотовала у Архиву САНУ) Авгарова легенда je смештена у доба владе Ти- 
берија (fol. 79 verso , 80 rec to  и verso). Иако je зван „Летовник скрашени”, легенда о Авгару дато 
je довољно простора као и у Георгијевом временику.
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богумил, мада су му књиге биле на индексу забраьъених апокрифних и јере- 
тичких списа.

Y легенди о Авгару, коју je уметнуо међу своје апокрифе, појављује ce 
апостол Лука, сликар и врач уместо оријенталног писмоноше, архивиста и 
сликара, брзоходца Ханана.

Тиме je словенска књижевност показала оригиналну новину како у 
односу на грчку, тако и источњачку традицију легенде. Лука се појављује на 
Западу већ у 12. веку, а код нас у 13. веку, у јужнословенско-српској и рус- 
кој обради легенде,* 30 одакле je прешао и у штампане макаријевске минеје на 
Лукин дан, 18. октобар.

У српској средњовековној држави поштовале су се обе традиције. Апо- 
крифна варијанта у спису попа Јеремије,31 у Зборнику попа Драгоља и ци-

пол. X в. (V. Jagić, Starine, Загреб, 1973, 83-95 и Rački, Rad JAZU, 10, 1870, 150-263). Тако мисли и 
D. Obolensky The Bogomils, a Study of Balkan Neomanichaeism, Cambrige, 1948, 111-167. Матеј Соко
лов, Бегунов, Мешерскаја и de Santos Otero не сврставају Јеремијине апокрифе у јеретичку књи- 
жевност, јер су Христос који плугом ope и Христос свештеник, па и сама легенда о Авгару 
свакако доказ правоверја (М. Соколов, op. cit. 77 и дал>е) третира проблем на основи рукописа 
попа Драгоља (берлинског -  бугарског -  хлудовског -  руског и хрватског -  глаголског). Упор, 
и Бегунова (Ю. К. Бегунов, Козма презвитер в славянских литературах, София, 1973, 313, 
342).

30 Теодор Студит (+ 826) имао je ученика Михаила, који je његов живот описао, поменув- 
ши икону7 Спаситеља коју je сликао св. Лука (Ed. Sirmond, op. t. V, 44). Исто се говори код 
Метафраста чији хронограф досеже до 963. године. Лако je дакле схватити изворе поп Јереми- 
није ,,оригиналности’’ (упор. А. Катанский, Сказаний о нерукотвореном образе Спасителя 
восточния и западния, Християнское чтение Ш, Санктпетербургъ 1874, 495).

На Западу у другој пол. ХП века Wernher von Niederstein, духовно лице прича о Вероники, 
која пратећи Христа и испутъена великом радошћу даје платно Луки с молбом да наслика Хрис
тово лице, што Лука и чини. Срећни, сутрадан приступају Христу с његовим портретом и Лука 
одједном схвата да то више није исти лик, Христос му je изгледао као да га никад није раније 
видео. Обоје су очајни, а Лужа обећава нови портрет. Но тог цуга још мање успева. Спаситељ 
се тад обраћа Вероники: „Ти добра жено, w o дна моме срцу, ако ти ja не помогаем, узалудна je 
уметност. Moje лице познају само тамо одакле сам послан. Пођи кући, узми платно и спреми 
ми мало хране, Ja ћу ти доћи” (W. Grimm, Die Sage vom Ursprung der Christus Bilder, Abhandlungen 
d. könig. Akad, d. Wiss. zu Berlin aus dem Jahre 1842, Berlin 1844, 88-140).

Без слуха за консеквентност традиције Христове Ахиропите, западњаци од ХП века по- 
нављају легенду о Луки као сликару Христове иконе. Тако 1122. године у Acta sanctorum (21. 
април п. 898) прича се да се краљ Вилхелм, син освајача заклео „per sanctam vultum de Luca”. 
Тома Аквински (Thomas de Aquino, Theol queast 35, art. 3, n. 4), године 1274. каже да ce y Риму 
налази слика коју je сликао св. Лука (Dobschutz, Chrisms Bilder 237; Bertelli, op. cit. 25).

31
Код Метафраста (Surius 18. октобар) има податак да je Лука сликар Христове и Богоро- 

дичине иконе, a тај се податак налази како у менологу Василија, тако и код Никифора Кали ста. 
(Hist. Eccl. II, с. 43, lib. 14, с. 13, lib. 15, с. 14).

У руском рукопису ХПЗ века (Библ. Салтиков-Шчедрина F. п. I. 39, fol. 63 v.) на дан 16. 
августа помине се Лужа и Плаштаница, што јесте из грчке традиције. У чети минејима митро
полита Макарија, најстарији од три преписа рађених join за његова живота, а то je Черновики 
(Мешерская, op. cit. 100), није ушао цео текст, већ само прича о чу'десима настанка лика оти- 
снутог на црепу, исцељење хромог и крштење Авгара. Нема писама нити тумачена 7 печата
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клусу фресака у Матеичу (међу делима апостолским у оквиру живота св. 
Луке) и грчко-оријентална традиција историјске аналетике, која траје почев- 
ши од Еузебија па преко Георгија Амартола до Симеона логотета.32 Амар- 
толова Хроника у краћој верзији преведена по налогу цара Душана je у Хи- 
ландару. позната je по именом „летовник”(сл. 8).33

нити начина о ношењу посланства. Међутим, под 18. октобром налазе се оба писма и препору- 
ка како их носити. Занимљиво je да je управо Татиан преузео из Луке текст о Христовом изгону 
демона (Лука, VII, 21).

A. dc Santos Otero. Ein neuer Textzeuge der Kompilation des Popen Jeremias, Cyrilomethodianum, 
V, Thessaloniki,1981, 5-10, сматра да ce компилавдја апокрифних текстова пона Јеремије разли- 
кује од обичних словенских зборника због своје идеолошке потке, која je својсгвена византиј- 
ским зборницима, y овом случају то су библијска ексцерпта неканонског карактера, који пред- 
стављају уједно и први корпус апокрифа у старословенској књижевности. Паучну обраду збор
ника попа Драгоља дао je Соколов (Сербский пергаментный сборник П. С. Сречковича, Мос
ква, 1888, 5-23 (материали и заметки, ор. ей.). Вл. Петковић, Авгарова легенда у фресками Ma- 
тејича, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XII, 1, 1932, 11-19, доноси за- 
нимљив детаљ о матејичкој легенди (сл. 1, стр. 15), а то je гласник који Христу предаје, држећи 
обема рукама, тканину о којој запис каже: THN 2YNAONA ЕХНТ АПО TOY AYrAPOY.

Петковић помишља на верзију легенде из доба крсташа, где je не само лице, већ и цела 
Христова фигура отиснута. Међу варијантама о врсти тканине, на коју je Христос утиснуо свој 
лик (сликарево платно, део одеће, мандилион), Христов хтитон спада у најмлађу легенду нес- 
горијанског епископа Соломона из јерменског града Хлата на језеру Ван, где je живео у ХП- 
ХШ в. (Сборникъ Статей учениковь профессора барона Виктора Романовича Розена ко дню 
;хватца1 пятилетия его первой лекции, 13, ноября 1872-1897, Спб, 1897: Хитон Тосподен в ’кни- 
жнох ’легенда 'армјанк грузинъ и сирицев; 67-96). Почетком XVI в. персијски шах који je Хитон 
набавио у Грузији послао je цару Михаилу Теодоровичу 1625. (С. Белокурова, ДЬло о присил- 
кю шахомъ Аббасомъ ’Ризы Господней царю Михаилу Теодоровичу въ 1625. Году, Москва 1891, 
47-43.

Хроника Сименона Метафраста и Логотета као наставак Амартолове хронике доноси 
приму о преносу Нерукотовореног лика из Едесе у Цариград fol. 251 г. v. упор. Robert Zett, Die 
Chornik des Symeon Metrafrastes und Logotetes, München, 1972, 142. Словенски превод Симеона 
Метафраста почео Atanasije Crimcea а завршио Манојло из Сучаве 1639. г. В. Василевскиј, 
Хроника Лоютета на славянском и Греческом, I, Сочамская рукопись в doc. Marc 608, В. В. П, 
СПБ, 1895. 80.

зз
Најзначајнији међу хроничарима Георгије Амартол, монах, борап за иконе и велики по- 

лемичар (упор. М. Weingart, Les chroniques byzantines dans la littérature slave. Ecclésiastique, L'Art byzan
tin chez les Slaves. Paris, 1930, 5-65) писац je хронике која обухвата период од стварања света до 
843. Амартол je контрадикторан у своја два фрагмента казиваша о Авгару. Y кгьизи Ш, 115 
сликар je донео лик Авгару у књизи IV, 248 Тадеј je донео лик. Упор. В. М. Истрин, Книги 
временный и образныя ГеорИя Мниха, Хроника Георгии Амартола въ древнемъ славянскомъ 
перевод!;, т. I, Петроград 1920. 223, 470, 493.

У српским прево;шма Амартолове хронике, званим летовпик (факсимил друштва библи
ографа, Ст. Петербурга Памят лит. древ, писм 1778-1881), сачуваним према московском егзем- 
плару из 1386, затим прашком Шафариковом (два београдска страдала у Народној библиотеци), 
затим рукопис у ман. Св. Павла (две копије у збирци Ундолског) и Хиландарском рукопису No 
811. који сам консулотовала у Архиву САНУ) Авгарова легенда je смештена у доба владе Ти- 
берија (fol. 79 verso, 80 recto и verso). Иако je зван „Летовпик скрашени”, легенди о .Авгару дато 
je довољно простора као и у Георгијевом временику.
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Но ипак, легенда ce највише задржала у облику епиетолије у српској 
редакцији, пре свега у форми зборника.

Y том погледу, Зборник попа Драгоља34 * као најстарији, изузетно je за- 
нимљив јер се ту наша легенда о Авгару налази у контексту казивања попа 
Јеремије, чије je дело на индексу забрањених књигаЛ Овај Зборник, нађен 
недалеко од Скадра, познат и по његовом власнику Срећковићу, сада je je- 
дан од ретких рукописа старе београдске Народна библиотеке који се сачу- 
вао. Y богатом репертоару садржаја овога Зборника, меЬу пророчким визи- 
јама, помињу се и догађаји из средине XIII в. док се по његовој палеограф- 
ској структури ставља хронолошки у крај XIII и почетак XIV века.

Y Зборнику су присутни сем Јеремијиних апокрифа о дрвету креном, 
Исусу Христу-свештенику, о томе како je Христос плугом орао36 са два вола 
и Авгарова легенда и други списи апокрифног садржаја: сујеверне молитве, 
заговори, врацбине, бројеви тумачени у псалтиру, астролошки текстови о 
грому, о коледу, о добрим и злим данима; апокриф о св. Борђу, Барухова 
апокалипса, Откровеке 12 апостола, Слово Методија Патраског и низ зна- 
чајних апокрифних пророчанстава Данила, Исајије, где се помињу догаћаји, 
лица и места из балканских простора и историје. Ту су присутни и изводи из 
Патерика у роду пчеле или поуке нарочито у вези с Златоустам, a појављују 
се и текстови руског писца XII века, Кирила Туровског,

Y овом првом комплетном корпусу Јерсмијиних апокрифа легенда о 
Авгару je убачена без много логике. Она прекида причу о јерејству Христа, 
која нема везе са легендом о Авгару. Новина у легенди je трговац Лука у 
служби Авгара, кога овај шаље са писмом у Јерусалим и наредбом да насли- 
ка Христов лик. Лука не успева да фиксира чудесне црте Христовог лика, 
већ долази са нерукотовореним Христовим ликом, утиснутимм на платку ко-

Рукопис je враћен у Народну библиотеку после Другог светског рата. Инв. Р 632 (Д. 
Медаковић, ВраНшье српских средњовековних рукописа из Немачке, Библиотекар 22, 1970, 309— 
31). (Упор. М. Соколов, op. cit, и Јагићеву рец. П. Срећковић, Најстарији књижевни словенски 
томен после Вир ила и Методија, Братство 9-10, Б. 1902, 29-35. Исти, Зборник попа Драю/ъа, 
садржина и пророчанства, Споменик СКА 5, 1890).

Први индекс забрањених књига словенског порекла je Погодински номоканон, обично 
сматран као јужнословенски и датиран XTV веком, Јадимирски мисли да je руски и да je из XV 
в. (А. И. Ялимирский, БиблиоГрафический обзор }в ’ южнославянской и русской письменности, 
Вып. I, апокрифы ветхозаветные, Петроград, 1921, 6). Текст je везан за 59. правило Лаодицејског 
концила. Кипријански индекс који се ослања на Погодински номоканон прати митрополит Зо- 
сима (1490-1494) према рукогшеима XV--XVI века: П. Срећковић, Историја српског народа, књ. 
I, Београд, 1884, 458-460, одгитампао je на основу српских рукописа који се налазе у његовој 
збирпи текст о лажним књигама који je свакако копија руских. Сличай текст издао je и Јагић, 
В. Starine IX, 107).

36 Матвеј Соколов, op. cit. 80, 81.
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je предаје Авгару, а сам се враћа у Јерусалим, где постаје Христов апостол 
и јеванђелист.37

Следећи српски зборник смешта легенду о Авгару у контекст Дела 
апостолских, живота и смрти апостола Луке, уз опис преношења његових 
моштију. Овај српски рукопис из париске Националне библиотеке из друге 
половине XV века објавио je Ив. Павловић38 још пре но што je текст пропи
сано заведен у инвентар. Самог Луку писац текста овако квалификује:

Н что г д а г о д ю  в р а ч ь  иди  ж н в о п н с д ц ь , п р о с т о  B b t ' k m b  в ь с д  б ы в ь .

Па наставља:
Оулдышаеь Лвгарь кнель гако врачь п̂ иде шт еддннь, прнлвд его... 

н лрите вьлдюбд^ нш како Бож*а Десница водит отрока... сь кислот 
жнтед’ствовати рече ... н так Л8ка пр^кыст сь йвгаротъ д  ̂то b i ... 
đcie илнде сдогх IcovcoBb вь вьседНмВю or с дыни и авгарь кнель из
Ht r̂fe яко тогжь сндьнь сдовот и дi a онл нет и оьжд£д4 вндЪтн его 
нь не прикдючи се emoг  растоашеть поута; и въ cKop’fe посидаеть 
дювьлные свое 0ададе крьлоходца, вьдавь ьетог  егшетодпо напнеаног къ
icorcoBbi н догког врача и живописца, гако да шьдь въ скор% отан 
напишет осраль когсовь.

Стигавши у Јерусалим, Лука се зауставља крај црквених двери, по куш а- 
вајући да кришом наслика Христа. Духом схвативши Лукину жељу, Христос 
му се обраћа:

Л8ко Лвгаровь принеси тн в̂рогсь иже посда теке йвгаръ. Сь же 
Шлее се и трепетьнь б ы в ь  ш нечатодюг гдасог н найми и огдшдь се,
вь cKopt прнтече къ Noraata Icorcoeoma и над при ногоу покдонн се
нтоу и вьдаст оУБр̂ с.39 (сл. 9).

Још један српски рукопис, који je се чу в а у Софији40 (Триод Пентикос- 
тар и Минеј), има на крају слово о Авгару кнезу. Овај литургијски зборник 
из 1472. године који се чу в а у Бугарској академији наука има сличну струк
туру комбиновања апокрифа попа Јеремије и јерејство Христа са Авгаровом 
легендом чији текст интерполује.41

О Луки уметнику упор. R. Lipsius, Die Apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, Bra
unschweig, 1884, Bd. II, 2, 361.

38"Ив. Павловић, Ö ce. Луки и преношењу weïoeoï тела. Рукопис српски, друге половине 
XV века. Гласник СУД, LI, Београд, 1882, 79-100.

39 У Часослову Јакова из Камене Реке изданом у Венецији 1566 управо je дослозце овај 
текст илустрован. Упор. Медаковић, Графика српских штампаних кльта XV-XVU века, Бео
град, 1958, пл. БХХХШ, 1; 15 кв. 1а; Петър Атанасов, Яков Краиков књижовник, издател 1ра- 
фикъ XVI в. София, 1980, 68.

40Исти je рукопис I 3, Нар. библ. 227 В. у Зборницима 1547, 1566 (Медаковић, op. cit. 203) 
и српски рукопис из Софије. Упор. Хр. Кодовъ, Опис на славянските ръкописи в библиотек 
ката на българската Академия на науките, София, 1969, 77-81.

41 Слово о Авгаре кнезе (fol. 290-292в) Кодов, стр. 78.
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На крају текста, на начин као кад je у питаньу тип епистолије, постоји 
Христов печат, његово тумачење чуда о убрусу и Тадејева проповед у Едеси, 
као и обећање: „да ова књига штити од невоља свих врста, на путу, у војсци, 
од трескавица, болести и од сваке ствари лукаве, води на благоисцељење.”

Овај српски рукопис из Софије значајан je по томе што спаја две тра- 
диције: балканско-словенску варијанту, где протагониста брзоходац Ханан 
бива замењен Луком, врачем и живописцем у првом делу приче, док други 
бива прекинут апокрифом о Христовом јерејству. Тек онда ту следи текст у 
виду епистолије, у право онај који he у сасвим чистом облику бит и преузет 
из рукописног наслеђа легенде, каква се јавља у илустрованој легенди у 
рукопису из њујоршке библиотеке Пиерпонт Морган.42

Ради се о два рукописна ротулуса, један из Чикага43 (cod. 125) и један 
из библиотеке Пиерпонт Морган, који представљају целину. На њиховој по- 
задини сачуване су арапске молитве. Чикашки део има јевађелисте, никејски 
credo и Псалам 68, њујоршки има слику Константина и Јелене, епистолију 
Авгареву са печатом Христовим и низ светаца. Читав програм јако подсећа 
на љубљански „Абагар”.

Рукопис из њујоршке библиотеке чини једини грчки препис „epistolia 
Avgari” са највећим бројем минијатура.44

На крају текст помиње све невољс које he бити отклоњене захваљујући 
писму, нарочито разне болести против којих je писмо лек. Текст се завршава: 
„онај који носи ово писмо нек буде без мрље, удаљен од сваког зла и имаће то 
писмо за излечење своје душе и свога тела да га очува у свакој сигурности”.

Христов печат, чије je значење превођено на разне језике, коптски, јер- 
менски и словенски, има од иницијала састављан криптограм са истим зна
чением, али графички различит, зависно од језика на који je преведен. Он се 
сматра леком против свих невоља и препоручује се да се стави на оболели 
део тела.

Два псалма из њујоршког и чикашког рукописа имају исту симболику 
-  да штите од непријатеља и пружају Божју помоћ у разним тегобама. И 
како тумачи S. der Nercessian 45 * и овај ротулус je талисман који не може да

42 V рукопису Pierpont Morgan cod. 499 je најбогатије илустрована легенда о Авгару у опште. 
Упор. S. der Nersessian. La légende d ’Abgar d'après un rouleau illustré de la bibliothèque Pierpont Morgan 
à New York. Actes du IV e Congés International des études byzantines, Sofia. 1936, 98 f. овај ротулус 
има димензије 336,5x9.5.

43 Амулет ротулус из Чикага по мишљењу Гари Викана je почетак уз Pierpont Morgan ро
тулус по. 499. Колофон на реверсу je из 1374. године. Упор. Gary Vikan, Illuminated Greek M anus
cripts from American Collections. A n  Exibition in Honor o f  Kurt Weitzmann, Princeton, 1973, no 56.

44 S. Der Nersessian, 1973, 176, 13.
Ibidem , 181.
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закаже, jep су у питању Христово писмо и заступништво помоћу старозаве- 
тних псалама и новозаветних јевађелиста и светаца.

Ова грчка варијанта типа епистолије паралелно живи код нас у рукописном 
наслеЬу са поп Јеремијиним у XV и XVI веку. Y студеничком Зборнику (JA3Y 
114)46, имамо легенду типа епистолије, док у Софијском постоји варијанта са Лу
ком убачена у апокрифе попа Јеремије. Међу глагољеким рукописима, на при
мер оног из 1468,47 легенда je у Јеремијиној обради док у Thonskom зборнику, 
само нетто каснијем, с почетка XVI века, већ имамо епистолију.48

Почетком XVI века егшстолија улази на велика врата као текст у штампаним 
Зборницима прве кььиге Божидара Вуковића, аванс Зборници за путнике из 1520.49

46 Vladimir Mošin, Ćirilski ntkopisi Jugoslavenske akademije, I deo. opis rukopisa, Zagreb, 1955, no 32, 
рукопис из прве трећине XV века JU d 114, fol. 172 v: „Писание Авгара дара послано к Спасу 
нашему Исусу Христу”; fol. 173: „Отписа же Господ наш Исус Христос... fol. 173 V; чудо бив
шее о светом убрусе”.

47Arkiv Jazu, IX, Zagreb, 1868, 91; на fol. 217-225 налазе се Јеремијини текстови о креном 
дрвету о глави Адамовој, затим, како je Христос плугом орао и како je Проб Исуса братом звао 
и најзад, како je Исус поп постао.

48
Vj. Stefanie, Glagoljski mkopisi. JAZU II, Zagreb, 1970, 31 иочиње Blažen esi kralju ki me vidil 

nisi a name veroval esi, Zagreb, JAZU, cod. IVa 129, fol. 24 verso.
Ст. Новаковић, Божидара Вуковића зборници за путнике познати и непознати, Гла- 

сник XLV, 1877, 129-167.
Стојан Новаковић, Апокрифы из шиамианих збориика Божидара Вуковића, Старине, 

ЈАЗУ, књ. XVI, Загреб, 1884, 57-66.
Lj. Stojanović, Kleinere Mitteilungen, Archiv für Slavische Philologie, Берлин, 1901, 212-215, yno- 

ређујући примерак сада изгорели у београдској Нар. библ. рукопис 44 и један из 1536, који je 
био својина ЗЬубе Ковачевића, заклучује да се помен у епилогу „двое књига”, односи на две 
ктьиге из 1520. које je Божидар истовремено објавио; прву са Синаксаром без тропара, и 
Часловаи са ноћним и дневним службам а молитви акатист Богородице славе и Катабасијама од 
2 кватерниона, другу са Параклисима и легендама светих, од 33 кватерниона. У изданьу из 1536. 
спојио je обе књиге са обрнутим редоследом како се види из примерка Лэ. Ковачевића.

У новије време Катарина Мано-Зиси враћа се на проблем ових малих књижица од вели- 
ког значаја за културу раног XVI века. (,Зборници за путнике Божидара ВуковиНа у светлу 
сачуваних примерака, Штампарска и књижевна делатност Божидара Ву’ковиНа Подгорича- 
нина, Научни скупови, књ. 13, од. умј. књ. 4, Титоград, 1986, 151-171) и на основу примерака из 
Сарајева, Београда, Софије и Лењинграда, мада некомплетних, реконструише замршени проб
лем око Зборника за путнике из 1520. Заклучује да je Божидар објавио 6. марта 1520. две књиге 
са истим поговором, дајући додатни текст боле систематизован у другој књизи: ту су додати 
нови кватерниони, стари су задржани, редослед текста измењен. Рекла бих и ja, да се према 
пагинацији о Авгару може чак и у непотпуним издањима одмах осетити која je књига у пита- 
њу. Тако, прва књижица je најмања и легенда се налази на 19. кватерниону. Пример софијски 
РЦ 527, 1 и Сарајево Р 6328 значи припада издашу од 22 кватерниона какав je био изгорео ру
копис Нар. библ. 44.

Примерак друге књиге из 1520. Уб Р 3006 има на 19. кватерниону параклисе светих, а на 
26. Епистолију и припада проширеном издању исте књиге која има у целини 36 кватерниона. 
Поновлено издашс из 1536, рад Мојсија из Будимла, има легенду померену на 28. кватернион, 
а такав je рукопис сарајевски (R 77), Н. Сад, Матица (PP CP I, 1. 1. 1) и лењинградски из Публ. 
библ. Салгиков-Шчедрин.
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Божидар Подгоричанин jy je спремио не само за народ из своје отаџби- 
не већ и за све народе који су се под турским „агаренетвом нашли”, обједи- 
њени у јужнословенским просторима без локалних националних граница.50

Штампана je y поновљеним издањима Зборника 1536.51 повеленијем Бо- 
жидара Вуковића и трудом Мојсија из Будимља: 1547,52 залагањем Виченца 
Вуковића (сл. 10 а, б? в), 1560,53 1566,54 затим у Часослову-зборнику Јакова 
од Камене Реке55 и Зборнику „от различии потреби” Јакова от Софије.56. Ка- 
ко се види из репертоара које je сабрао де Сантос Отеро,57 Epistolia Avgari 
најприсутнија je y зборницима, ређе y пролозима и минејима, а само каткад 
у торжественицима.

50Стојан Новаковић, Гласник СУД XLV, Београд, 1877, 134.
М Ibid, 137 ff упор. Д. Медаковић, Графика српских шшампаних књта XV-XV11 века, Бео- 

град, 1958, табл. XXXIÏÏ-XXXTV представљен je мест мотив два анђела који носе нерукотворени 
лик Христа на више места где нема никакве органске везе са текстом (сарајевски примерак 77, 
НБ има легенду на 28-29. кватерниону). Упор. Љубинко Поповић, Бранко Чулић, Библиоте- 
кар, 1-2, 1952, 28-30. Примерке Народне библиотеке I 156 и Медаковић приписује издању из 
1536, с ним се не слаже Катарина Мано-Зиси, не узевши га у обзир у поменутој студији Збор
ника за путнике).

52 Еухологиј зборник Виченца Вуковића, примерак из архива САНУ 96, издане 1547, има 
Епистолију на листу 70 v. Медаковић, op. cit. 209 а Приказ убруса табл. ЕХУП, 2. Христос даје
убрус Ананији или Луки.

53' О штампарској деланности Виченца Вуковића види Медаковић op. cit 146-151; у добро 
сачуваном примерку тог издана у САНУ No 167 налази се Легенда о Авгару на кватерниону 29 
фол. 237 (за један померен у односу на издање из 1536), а на листу 238 следи апотропејски текст 
типичан за варијанту легенде о Авгару зване Епистолија. Стојан Новаковић, op. cit. Гласник 
XLV, 152.

54 У Збирци Радослава Грујића No 328 налази се Часослов из 1566. издат у Венецији трудом 
Јакова од Камене Реке (упор. Медаковић op. cit табл. LXXX-LXXXV fol. 52), где има Посланије 
с печатом а на фол. 54 verso, Чудо о Убрусу и Керамиди. У Библиотеци Салтиков-Шчедрина 
(опис Лукјаненко No 28) Епистолија je на фол. 113-115 verso.

55 Петар Атанасов, Яков Крайков, op. cit, 76-98.
Ibid. 130-144. Један некомплетан примерак ове веома ретке книге постоји у Архиву СА

НУ No 411, затим у збирци Салтиков-Шчедрина (Лукјаненко но 32). Ову книгу штампао je у 
Венецији Јаков, син Крајков от Софије. Год. 1572, Упор. Josip Badalić, Jugoslavia usque ad annum 
MCM, Bibliographie der südslavischen Fröhdrucke, Biblioteca bibliographies Aureliana, МСМЫХ, No 
146.

У својој другој книзи за путнике, Јаков Крајков под називом „Различнија потреби” (Ата
насов, op. cit. 152) приближује се народном духу и потребама најширег круга читалаца. Уз пра- 
зничне тропаре, кондаке, катабасије и „молитве за сваку потребу” доноси и оригинално кази- 
ване о томе колико и каквих светаца има у Венецији, који су тамо донети из најразличитијих 
крајева света. Ту убацује и низ апокрифних дела међу којима су: Јаковљевих 12 апокрифних 
визија, Прича о почетку и крају света, непозната верзија Успења Богородице и неног боравка 
на Св. гори. Лајденски примерак „Различии потреби” има Епостолију, Исусово писмо, као и 
Часослову из 1566. (Атанасов, op. cit. 132).

57
De Santos Otero, Die Handschriftliche Ueberlieferung der altslavischen Apokryphen, Bd. I Berlin, New 

York, 1978, gl. XXIV, Epistula Abgari, 149-157.
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Најстарији српски Абагар, који се чува у Лицејској библиотеци у Љубља- 
ни, открио je библиотекар J. Глонар и дао својевремено на обраду студиозном 
и акрибичном историчару Николи Радојчићу,-8 који je убрзо изјавио: „Много 
сам се намучио док сам ушао у траг поузданим и непоузданим вестима о о в им 
дрворезима и док сам утврдио одакле су слике и текстови прегледани те одре- 
дио време када су љубљански дрворези могли најраније постати”. Претходни 
извештај дао je за 9. свеску Народив амарине, а комплетну студију, која je и до 
данас остала фундаментална, објавио je у Етнологу (IV, 2, 1931).

ЬЬегово датиране у XVI век због недостатка русизама, због непосред- 
ног угледања на книге штампаних зборника Божидара и Виченца Вуковића, 
као и Јакова из Камене Реке, због историјских околности које иду на руку 
тумачењу последње етапе штампарства пред Велику сеобу, због речи „цо- 
перьница”58 59 -  вештица -  типичне за западне крајеве у XVI веку, изгледају 
прихватљиви, а рекла бих да и стилски разлози60 иду томе у прилог. Окси- 
дентализам графичких решена преко критских утицај а на нашу книгу XVI 
века која се штампала у Млецима, присутан je на љубљанском Абагару и 
провлачи се све до Страхине из Будимља61 као ток који he прекинути Ми- 
трофановић и негови последници, враћајући се византијској традицији, узо- 
рима из доба царства и раније палеолошке ренесансе.

Остало je отворено питане зашто се ове двоструке дрворезне плоче, укра- 
шене са сваке стране читавим програмом Господних и светачких икона, моли- 
твама канонским и апокрифним, и које се завршавају анђеоским ликом који 
носи мандилион са Христовим нерукотвореним ликом, у ствари, зове Абагар.

Могло би се рећи да за то постоје два основна тумачена: прво, најва- 
жније je присуство епистолије Авгара62 који се током XVI века не само код

58 Никола Радојчић, Српски Абагар, Етнолог IV, 2 ЈБубљана, 1931, 187-211.
59 __Труди Ш арх. съезда в Киеве П, 1878, прил 18: „COPERNICA” то yap övopot pot) лата- 

£дрш xoAoByai, Н. Радојчић, op. cit. 191.
60 Д. Медаковић, Стари српски дрворез, Београд, 1964, 11 наводи управо како je прва штам- 

парија јеромонаха Макарија са седам сарадника између 1493-1496. набављена из Млетака, функ- 
ционисала на Цетињу, обилато користећи ренесансна графичка решења, комбинујући са моти- 
вима из српских рукописних књига.

Но како овај аутор тврди, „кратко неупорни талас ренесансе зауставльа се на Цетињу да 
би као понорница избио на површину у Горажду, Трговишту, Милешеви, Београду и Мркши- 
иој цркви”.

Упор, и Сретена Петковића, Порекло илустраища у штампаним књтама Божидара
Вуковића, ЗЛУ 12, Н. Сад, 1976, 121-135.

61 Упор. Сретен Петковић, Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд, 1974, 76-78 и 
пре тога исти: делатност зографа попа Страхиње из Будимльа, Старине Црне Горе I, Цетиње,
1963, 113-127.

62 Осликани ксилографски молитвеник, као какав минијатурни зборник („ПЧЕЛА”) са апо- 
троиејском снагом Крста, са криптограмом, именима Христа, Богородице и светитеља са јеван-
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нас, већ у читавој Европи јавља као укус за апокрифно, егзотично и нека- 
конско. Упркос индексима прохибиције, па чак и претњама касније Инкви- 
зиције, „sub penis in edicto sanae inquisitionis contenir’, приписује ce ова нају- 
печатљивија апокрифна Легенда о Авгару са обе епистолије и Христовом 
Ахиропитом Мандилионом или Вероником.63

Легенда ce јавља у Виченновом зборнику из 1547. и у зборнику XVI в. 
проповеди Дамаскина Студила штампаном у Венеиији званом „Oriaœupoç” 
где je стављена у 25. слово:64 65 „Пер! xöv ’ayicov eixövcov”.

Овде спада и забрањено, али јако коришћсно дело препуно егзорцизма, 
магије и есотерике, где се говори о пропасти света, звано Leo Magnus, Hoc in 
enchiridio manualiveбу итд. штампано 1529. у коме се такође налази Авгарово 
писмо.

ђелистима и Христовим нерукотвореним ликом преузет je из репертоара штампаних издања Бо- 
жидара и Виченца Вуковића, па и Јакова од Камене Реке, и сматран je абецедаром егзорцис- 
тичких хришћанских формула, чији главни представник су Епистолија Авгара и Нерукотово- 
рени Христов лик. Павликијани су своје талисмане звали „Абагари”. Упор. S. Salaviiie, Le premier 
livre néo-bulgare L Abagar de Vevêque Stanisavoff (1641), Echos d’Orient. T. XV, No 96, 1921, 442-442; 
Ирена Грицкат, Језичка анализа јужнословенских Абагара, Јужнословенски филолог XVI, Бе- 
оград, 1955, 36, 4. У ћипровачком дијалекту значиле су запис, писмо. Упор. II. Колендић, Со- 
фијски надпискуп фра ГТетар Богдан БагииН, Гласник Скопског научной друштва П, 1-2, 1927, 
12. ’

Авгарево посланство које ”на шеи носе неразумии” помшъе се у отреченим књигама ми
трополита Кипријана, Зосиме и Исидора према рукописима XIV и XVI века. А. И. Яцимирский, 
Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности, Спб, 1921,
B, 25, В, 10, в, 61, 56-57). Посебан куриозитст представлю па латински преведена Епистолија 
Авгари а писана ћирилицом за босанске муслимане, што je превео католички свсштеник. (Упор.

у

C. Truhelka, Jedan zanimljiv zapis pisan bosančicom, Gl. Zemaijskog muzeja u Bosni i ITereegovini. XVIII. 
Sarajevo, 1906, 349).

63
" Хришћански еквивалент Мојсијевим плочама закона биле су тзв. „пнеуматске плоче” или 

Ахиропите. Песник Георгије Писида их je овековечио описујући аварски поход на Цариград. 
Назвао их je неписаним писмом. tppixtöv eiôoç тђд vpacpr]g ’aypöxpoir Христов н е рук or воре- 
ни лик и крст остали су главни симболи свих хиршћанских победа над грехом и смрћу. Писида 
пореди Мандилион са Горгоном која претвара у камен оне који joj се приближе. Као лабарум 
који почиње с крстом, а завршава с нерукотовореним ликом замишљен je иконографски про- 
грам љубљанског Абагара. Исту иконографску повезаност показује двојна икона из Третјаков- 
ске галерије ХП-ХШ века, с једне стране амђели који се клањају крезу, а с друге стране спас 
Нерукотворени. Још снажнија je тема на вињети Захаријевског пролога (Хлуд. 187) из Историј- 
ског музеја у Москви. (T. Velmans, Sviluppo е prestigio delVicone alla fine del Medioevo, Palermo 1982, 
C, fig- 4, 5).

64 Brjaaepog, Bevetia, MDLXI, cap. XXV.
65 Leo Magnus, Hoc in enchiridio manualive pie lector, proxime sequenti habentur septem psalmi poeni- 

f en dales oratio devota Leonis papae oratio sancti augustini: aliquot item orationes adversus omnia mundi pri 
culas Romae. MDXXIX. Књига je упркос забрана и превоЬена и више пута прештампавана под 
називом Der wahre geistliche Schild. Meinz, MDCXLVII. Упор. I. Grafenauer, О duhovno brambi in nje 
postanku, Donesek k zgodovini praznoverja med Slovene/, Gasopis za zgodovino in narodopisi IV, 1907, 1-70 
где се вида доста сличности у ;гуху, намепи и тскстовима између луо:ьанског Абагара и ;тухов- 
ног штита. Према Н. Радојчић, op. cit. 196.

2 6 6



*
ЛЕГЕНДА О АВГАРУ И СРПСКИ АБАГАР

Готово истодобно, Максим Грк,66 филозоф и писац, који je јако утицао 
на друштвени живот Руса у XVI веку, око 1525. начинио je превод Авгарове 
легенде из Метафрастовог корпуса. И без обзира што je Максим Грк убрзо 
доспео у тамницу због критике друштва, његов превод псеудо-Константина 
био je укључсн у Макаријевски Минеј у део који je посвећен празнику пре
носа Христовог убруса из Едесе у Цариград године 944.67 Ту су се стекле све 
Ахиропите, као она из Камулијане која излаже легенду о Вероники,68 не по 
логици датума већ по суштинској функцији Ахиропите која од античког вре
мена па све до најновијег добра поседује увек сличи a апотропејска својства.

о

Да je српски Абагар имао апотропејску намену, види се у Зборнику мо- 
литава Божидара Вуковића, где после текста о чудим а с убрусом следи:

„па лнатеша егда вндтш и сна итсна £гда прочитавши, шпок’Ьж- 
день кодеин вь рати н шть вьс^хъ врагь нлкавдНнь кодешн н шть 
напрасно сьтрьтн н суть страха ноштнаго н ють действа сотоннна, н 
ют ь вьсакое напасти л натешить чьстнаго н жнвотворештаго кьрста, югра- 
ждаеть и вьс’кмн и те  ни господытн ов. н вьс^тн чюднити и йен 
сд^днтнти лнатенш прйсдавшс и чьстные татере господа нашего Icorca 
Христа emor же слава вь в^кы атннь.” 69

Слично у Соловецком зборнику постоји допунско објашњење да онај 
који носи посланицу при себи или je чита, биће спасен од свих невоља:

66 А. И. Иванов, Литературное наследие Максима Грека, Ленинград 1969. Исти, Максим 
Грек и италъянское возрождение, ВВ, 33, 1972, 140-157, ВВ, 34, 1973, 112-121, ВВ, 35, 1973, 119- 
136. И X. В. Синишшна, Максим Грек в России, М. 1977, 206, 250 и даље. Даје критику дру
штва. У задњој глави говори о белом свештенству које нарушава природни поредак среброљу- 
бивим и неправедним поступцима.

У рукопису Московске синод, библ. (No 191 (491) фол. 646-648 из XVI-ХУП века), који 
представља дела Максима Грека, говори се: „Об послании преподобного отца нашего Нифона 
о големи тайни книгах показания яко еретическая сут списания”, (Јацимирски, библиогр. об
зор. op. cit. 6)

 ̂ Упор. P. g. 113, col. 422-453 и ПовЪ tTBOBdie ш нер&котвореиножъ 0 Брая% Г да ыашегш IHGđ ХРТЛ
и из преынесенм его ил’ бдеса в Царъградъ, заимствованное из’ жтел четьи, илд. первое, /йошва dGDXF года.

68
Нерукотворени лик се први пут помигье у 2. Кор. 5, 1 и односи се на васкрсло тело пре- 

ображеног Христа. У коментару Теодора из Кира њиме се означава земадьско тело Христово. 
Упо. Dobschutz, Christus Bilder, op. cit. 120.

Taj назив Ахиропита касније добијају све слике у чије ce натприродно порекло верује. 
Тако Дамаскин помиње слику на једној завеси, полемишући против Константина Копронима. 
Та навика аргумента помоћу Ахиропите била ce јако уврежила за време иконокласма. К. Wessel, 
„Achiropites”. RLBK, sv. Achiropites 22. наводи текст ходочасника Антонија из Пјаченце о Ахеро- 
пити у Мемфису: „Videmus pallium lineum in quo est effigies Salvatoris quern dicunt tempore ilio ter- 
sissae faciem suam in eo et remanisse imaginem ipsius ibi, guae ingulis temporibus adoratur.”

69 _ _
Сојан Новаковић, Аиокрифи из шгиамианих зборника Божидара ВуковиНа, Starina, JA- 

ZU, knj. XVI, Zagreb, 1884, 57-66, 63.
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„и же послами ндеже ащ* кд£тк ндн на по »г  иди на торн ндн на 
рати ндн на при ндн въ НАПАСТИ ндн огн^дгк ж г от or ндн тр̂ сдвнц̂ ю”

Обичај да се преписи апокрифа носе као амулети70 најбоље показују 
штампани примери Абагара у облику дугах свитака71 који се дају савити као 
мали ротулуси и носити о врату или појасу72 са репертоаром који je поје- 
диначно присутан на разним металним или коштаним и седефним филакте- 
ријама, енамлуцима и припојасницама. Међу оваквим амулетима, епистолија 
Авгара са Христом, уз божанско обећање заштите и излечење, била je упра- 
во запис који je хришћанима постао највиши талисман,73 онај који може за
мени™ све остале, а то je важило нарочито за смутна и тешка времена раног 
XVI века.

Реч Абагар са латинским призвуком „бета*’ уместо „вита'5 задржао се и 
данас у околини Свиштова са значеньем запис, слово, а према тумачењу По- 
пруженка,74 јеретици тога краја, павликијани, називали су Абагаром своје 
талисмане (муски). Наравно, није далеко од истине ни друго објаиптење 
руског научника Петровског,75 који према Диканжу реч Абагар изводи од 
Abagaterium (абецеда вере). И одиста, ако се упореде оба Абагара -  српски 
(љубљански) и бугарски (Филипа Станиславова76 из 1651), који je штампан 
у Риму, види се да први има никејски77 програм заступништва Христа, Бого
родице, арханђела и светитеља са тропарима и кондацима и апокрифним 
текстовима, док бугарски Абагар има абецеду католичке догме, са текстови-

70 Забране магијских молитава и заклињања где се паганско наслеђе и хришћанско сједи- 
њују у заједничком уверењу предохране против зала, рано су забратьивани; концил у Лаодицеји 
у ГУ веку, Кодекс Теодосија II из 438. и наш Душанов законик иступају против сујеверја које 
садрже овакви амулети. Упор. Jean Blankoff. A propos de la Grivna -  Zmèevik de Cemigov, Studia 
Slavica Byzantina et Medievalia Europensia. vol. I. 1989, 123. J. Drescher, A Coptic Amulet, Coptic Studies 
in Honor of Walter Ewing Crum, Boston, 1959, 266-270. Б. Тураев, Абиссинские матческие свитки, 
Сборникъ Статей в Честь графини Прасковьи Сергеевни Уваровой 1885-1915, 177 фф.

71 Болоњски примерак Абагара сачуван je у облику свитка (дуг 5м и 80 цм, а ширине 10,5) 
у Фонду Л. Ф. Марсилија бр. 3574. Упор. Абагар на Филип Станиславов, Рим, 1651. 25.

72 Е. А. Volis Badž, Amajlije i talismani, Beograd, 1988, 62. Под утицајем ислама, ове амајлије, 
к ад су у питању свитци, углавном имају цилиндрични функционални облик. Упор. Лука Грчић 
Бјелокосић, Из народа и о народу, Амајлије и записи, Босанска вила 1912, бр. 1.

73 Ова врста амулета била je у употреби и у Византији, A. Grabar, Amulettes byzantins du moyen 
âge, Mélanges d’histoire religieuses offerts à Henri Charles Puech, Paris, 1974, 532. То je био минијатурни 
цилиндрични амулет од злата, где je чуван свитак с а Христовим писмом упућеним Аб агару.

74М. Попруженко, Абатр; Изв. отд. русс, языка и слов. Имп. акад. наукъ, т. X, Санкт- 
петербургъ, 1905, 239. Највећи део фрањеваца који су још од ХП века прешли у Бугарску, били 
су из Далмације и Босне.

М. Петровский, Абагар Первый иечагиный иамяшникъ ново болтрской лигиерагиуры, 
Славянский Сборникъ, С-Петербургъ, 1877, 9

76 АбаГар на Филип Станиславов, Рим 1651, ед. Божидар Райков, София, 1979, 24 ff.
77 Никола Радојчић, Сриски Абагар, Етнолог, IV, 2, Љубљана, 1931, 189-191.
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ма из ритуала Бартоломеја Кашића78 и словенским апокрифима. Ту на 
првом месту стоји слика Крунисања Богородице од стране Свете тројице, 
затим инвокације часном крсту и нераздељивој Тројици управо оне догме 
које павликијани до тада нису признавали.79 Затим следе инвокације имена 
Господњих,80 81 Богородичиних, веома опширна епистулија Авгара из које вре-

- c iди поменути оваЈ карактеристичан текст. ■

„ т о с л а  Х рнстш с Тад£8 dnwtTUMd н н е ц ш  hîva нг кнлнет нн 
Ш  нн (WAViitM негю cawBiortt, KdKio пнше dBdraçtdm: Ad целнш KčmiaHd,
Cdrtltt) CdlüBWm, KdKWBHÉ П^ШКЛ^ТН В£ШТНЦ£, SdSA«d3ttM d HÉdHTÉ, SKd^U)-
ркн; ru, ud: н лыгиель тсодн Bdt Х рнст HdSuii, tiüah KddiurKčpn
Зн пстнгш мци, к ion CRH тодлиаж нш ^ xpHtTd ^dAH т  Цад и HddT свизн8
Hd {МЗДНКН MdUiHHč, ТШОЛН CdBW^H, И CBÉTH СЭТЦН HdSlMILUć H HdBÉSTHLUÉ, 
8 КНИГ* HdflHCdU* Ad Hdta^A^HÉT^ lldßßtö H rtldTHUMf CttJTOHCKd внлнд”

Види ce из цитата да реч Абагар значи Авгар бар до средине 17. века.
Врацбине против мрачних сила одвајкада се изгоне изговором њихових 

имена, заклињањем и молитвам а ~ апотропејима. V чувеном Зборнику попа 
Драгоља из XIII века присутне су такве молитве (лажне молитве) које су у 
јужнословенској и руској књижевности обрађивали Соколов, Алмазов, Ман- 
сика, Јацимирски и Дујчев, а у последнее време код нас и Пантелић.82

Творац бугарског Абагара, вишегодишгьи мисионар свиштовског 
округа у име католичке мисије de Propaganda Fide, Филип Станиславов, 
проповедао je међу павликијанима католичку веру. И сам припадник те 
јерменске секте, коју je преселио Јован Цимискије у X веку у Филипо- 
пољ, веома je добро знао сујеверни менталитет житеља тог краја. Зато je 
саставио текст на подобије некадашњих амулета -„муски”, који су ношени

78 Ibidem 203; Ирена Грецкат, као Б. Пундев и Б. Рајков, говори о подударности римског
ритуала са неким одељцима бугарског Абагара, (.Језичка анализа јужнословенских Aôaïapa), op. 
cit.

Упор. Ritual rimski evtomaecen slovinski po Bartolomeu Kacsichiu Popu Bogoslovcu od druxbae 
Yesusovae penitencciu Apostolskomy v Riimv, 1640.

79
M. Иопруженко,A6alap, Изв. Отд. рус. языка и слов. т. X, Санктпетербургъ, 1905, 240.

80
А. И. Яцимирскш, Къ историй ложнихъ -молитвъ въ южнославянской письменности,

ИзвГспя общ. русск. языка и словесн. XVIII, 1913, 3, 1-88.
81 -Б. Райков, Абагар на Филип Станиславов Рим. 1651, ed. София 1979, fol. а
8о
"А. Васильева, Anecdota Graeca, Byzantina, M 1893, 325-343; даје апокрифне молитве, фор

муле и заклињања. Упор. А. И. Соколова, Новые материалы для объяаснения амулетовъ на- 
званныхъ змЪевниками, Древности Труди Славян. Коим. Ими. Москов. Арх. Общества, т. I, М. 
1896, 153-159; А. П. Алмазов, Враче в а льны я молитви, Одесса, 1900, 115, 125, 131, idem, Апокри
фические молитвы заклиняния и заговори, Одесса, 1901, 5; А. И. Яцимирскии, op. cit. Известия 
Общ. русс. яз. и слов. т. ХУШ, 4, 1913, 16-126; Б. Маисика, Къ изучению заюворовъ, Изв. общ. 
русс, языка и словесн. ХШ, 3, 1908, 371-383; Цв. Крстанов, Ив. Дуйчев, Естествознанието в 
средновековная Бълшрия, София, 1954, 536-553.
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при себи наместо врацбина. На крају своје ккьиге, назване Абагар, дао je и 
образложење:83

и лкш иалА Со ^аслнкш н клагшднхлнню hbétnhé скноа т и т н 
UOtdK СИНЦ* Фнднп GTdHHt:A<UOB2|S 0>Д RćdlfKč KSdrdpHč КНСК8П CdKÇd H 
CBdAH Со ß d t ДНКН ГНИГН tBÉTH СОТЦН tdKCO^HH COBH dKdrdÇ И XdÇHSd tBSCO- 
N i  Д1 % НД^СОД^ ЕДДГД^СКСОт^,  ДД П(Ж С Ш  HCOCÉHS Hd AUCTCO CH дни тсоштин

Влада и мишљење да су се Абагари овакве какве данас имамо појави- 
ли у раздобљу противреформације и борбе за чистоту католицизма, те je 
католичка инициатива за израду и ширење таквих предмета била историј- 
ски мотивисана.84 Сам Филип Станиславов, као некадашњи припадник па- 
вликијанске секте, могао je и успешно да je лечи, знајући јој корене. А 
ношење свитака са молит вам а било je распространено код бугарских па- 
вликијана и пре мисије Станиславова. Отуда je прва штампана кььига за 
Бутаре, према одлуци de propaganda Fide, прилагођена већ постојећој 
пракси ј еретичке секте.85

Мислим да се у контексту о могућим узорима српских Абагара, о који- 
ма су у последнее време писали разни аутори, да поменемо Н. Радојчића,86 * * * Д. 
Медаковића, М. Панића, 3. Јанц, С. Душанића и Ж. Марковића, први са нај- 
више акрибије и учености, последњи са највише систематичности у излага- 
њу дотадашњих знања, може можда кренути и корак даже у схватању поре- 
кла српског Абагара који се чу в а у Љубљани.

Он се као појава никако не може поставили иза Абагара Филипа Ста
ниславова јер католички епископ није измислио сам један литерарни 
жанр, већ га je преузео из ортодоксног света и само прилагодио својим 
потребама.

83 Попруженко, 237.
84

Ирена Гринкат, Језичка анализа јужнословенских АбаГара, Јужнословенски филолог 
XLI, Београд, 1985, 39.

85
S. Sallaville, Le premier livre neo-bulgare LAbagar de l ’évêque Stanislavov. (1641). Echos d’Orient, 

XV, No 96, 1912, p. 441. Језик којим je Абагар писан доживео je доста тумачења. Но књига 
Абагара из Публичне библиотеке у Одеси квалификована je као илирски молитвеник (Б. Ан
гелов, Три литературно библиографски белегики АбаГаръ на Софийската народна библиоте
ка, Годишник на Народната библиотека в София, София 1924, 91.

86 N. Radojčić, Srpski Abagar, Etnolog, IV, 2, Ljubljana, 1931, 187-20. Дејан Медаковић, Графика
српских штампаих књта, Београд, 1985, 181-185, Стари срйски дрворез 1964, М. Панић Суреп, 
Плоче старог српскоГ дрвореза, Зограф 2, Београд, 1967, 41 ф. Д. Давидов, Стара српска Гра
фика. XVIII в. Нови Сад, 1978, 63-64, С. Душанић, Наги стари дрворез у Музеју српске право- 
славн цркве, Крушевац 1971, 2. 3. Јанц, Стари срйски дрворез у Србији и Македонии, Београд,
Скопје 1986, 66-69 и Живко Марковић, АбаГари, последней весници старог српскоГ штампар- 
ства, Сусрети библиографа 84 у спомен др Георгија Михаиловића, Инђија 1985, 75-86.
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Taj жанр je већ постојао у Византији два века раније, како се то да ви- 
дети у њујоршком ротулусу из XIV века,87 дугом 3 м и 35 сантиметара, а 
широком 9,5 см. И он поседује слику Константина и Јелене, Епистолију Ав- 
гара, илустровану са 13 минијатура и слике светаца проткане молитвама. Y 
епистолији из њујоршке библиотеке Пиерпонт Морган помињу се све нево- 
ље које ће сити отклоњене захваљујући писму, нарочито разне болести за 
које je Христов аутограф лек. Текст се заврашва речима: „Онај ко носи то 
писмо нек буде чист без мрља, удаљен од сваког зла и имаће ово писмо за 
излечење своје душе и тела да га очува у свакој сигурности.”

Христов печат, крст88 са магичним словима која су протумачена да он 
није само изгледом човек, већ савршен човек и истински Бог, који je херу- 
вимима Узвишени цар, Спаситељ људског рода, који потпуно и увек живи, 
борави и влада во вјеки вјеков”.

Овај печат Христов имао je разне поновљене словне ознаке које су раз
личило тумачили, на пример Кедрен:89 0ect Фесш docûpa ©eiou.

Иницијали речи које се налазе у писму Христовом некад компонују пе
чат који у јерменском преводу гласи: „Лек против свих зала и препоручује 
се да се стави на болесни део тела.”

Y ротулусу из кол. Морган у Њујорку почетак носи текстове псалама 
Давидових које имају профилактику интонацију. Тако je ротулус означен 
као талисман који не може заказали jep je у питању Христово писмо, његов 
чудесни печат и заступничке молитве светитеља.

То je у својој основи никејска структура90 догме ортодоксне вере, где се 
све заснива на медијацији Христа, Богородице и светитеља. Зато православ
ии Абагар почиње крстом са криптограмима (сл. 11), који je приказан са 
оруђима страсти као оружјима победе над злим силама мрака, јереси и сва- 
којаких невоља, куге, ратова и помора. Крст постаје филактера или амулет 
који заједно са именом Константина улази у апотропејске знаке, присутне 
од IV-X века на читавом Медитерану.91 * * С леве стране крста има четири слова

Libr. cod. Pierpont Morgan No M 499. Упор. Sirarpie der Nersessian, La légende d’après un rouleau 
illustré de la bibliothèque Pierpont Morgan à New York, Actes du IVe congrès international des études 
byzantines, Sofia, 1936, et K. Weitzmann, The Mandylion and Constantine Porphyrogènnetos, Cahiers
archéologiques XI, 1960.

88 Sirarpie der Nersessian, Etudes byzantines et arméniennes, Louvain, 1973, 176.

90 Минијатуре чикашког ротулуса имају портрете јевађелиста, Тројицу, Богородицу с Хри
стом, Давидову молитву, Никејски кредо и Псалам 68.

91 Erich Dinkier, Kreuzzeichen und Kreuz, Tau Chi Stauros, Jahrbuch für Antike und Christentum, Jg,
5, 1962, 93, P. Bernadakis, Le culte de la croix chez les Grecs, Echos d’Orient V, 1901 -  2, p. 193-202 и 
257-263. J. Bosio, Crux triumphans et gloriosa, Anvers, 1617. C. Cecchelli, Il trionfo della croce, La croce 
e i santi prima e dopo Constantino, Roma 1954. M. Sacopoulo, La fresque chrétienne la plus ancienne du 
Chypre, CA XIII, 1962, 70.
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X која значе: Х(ристове) Х(оругви) Х(ристианом) Х(вала),92 затим следе че- 
тири Ц који се тумаче: Ц(ркви) Ц(вет) Ц(рквама) Ц(ветат).93 Потом се пос- 
тављају четири Б: Б(иљег) Б(ожји) Б(ијет) Б(еси),94 95 онда четири Н: Н(из) 
Н(еведенија) Н(ужније) Н(излагајут), затим четири С: С(вет) С(отвори) 
С(ет) С(атане)," па потом: Е(лена) О(брете) Д(рво) Ч(асно) К(рст) Х(рис- 
тов); П(оју) П(очитају) П(оклањају) ce подножју преславног господина 
Владике.96

С десне стране нижу се криптограми следећим редом: к(рст) к(вере) 
К(онстантину) к(репости),97 па, в(елије) в(еселије) в(ерујушим) в(ан>) онда 
д(рво) д(обро) ђ(аволу) д(осада);98 ч(аснаја) ч(аст) ч(атуштим) ч(ловеком) и 
р(ечесе) р(одисе) р(адост) р(оду).

Испод крста непосредно следи низ: П(оју), п(очитају), п(оклањају) (ce) 
п(одножју) п(речасног) Г(оспода) В(ладике), онда титле НИКА. Испод крака 
крста цара Константина и царице Јелене следе слова криптограма М(есто) 
л(обное) б(ист) г(ора) Г(олгота): А(дамова) Г(лава). Ове последнее кратице су 
се појавиле на руским крстовима XVI века.99 Потом следи похвала крсту.

У српском рукопису из 1509. године, кол. Гилфердинг (бр. 56, fol. 49), 
налази се повесно слово Александра монаха „Об обретении часного крста”, 
ко je се задржало и у каснијим апокрифним молитвеницима (какав je Pc 635 
из београдске Народно библиотеке, fol. 8). Текст je идентичан са нашим о 
Абагару који почиње: Крст Хриситаном оупование, крст отчаијним спас, 
крст обуреваемим пристаниште крст недугујућим врач. Исти текст даје и 
Цоњев.100 Носио га je Станко, а потом Михаил о „в доме и на путе в дни и 
ноши в полудне и полуноши всега и ниње и присно и во вјеки амин”. На 
првом листу следе имена Господња, као у нашем Абагару, затим на стр. 39

92

93

94

Гласник СУД XL, 200.
Сачуван у Зборнику ХУП v. No. 16, Prag, Nar. muz. fol. 91-92, и датиран год. 1646.
Ciordana Babić, Les croix à cryptogrammes peintes dans les églises serbes des Xîîïe et XIV e siècle, 

Byzance et les Slaves, Mélanges Ivan Dujčev, Paris, 1979. 12.
95 _
' Л. Мирковић, Црква Пешковииа, Гласник Српске православие патријаршије, бр. 10, стр. 

153.
96 Arhiv JAZU, Apokrifni zbornik, III 10.
97 Ibid. Тумански зборник J АЗУ, Српска редакција XVI в.
98 VI. Mošin. Cirilski mkopisi Jugoslavenske akademije, Zagreb, 1955, стр. 76. Мирковић op. cit. 153 

и Яцимирский, Истории ложнихъ молитвъ въ южно-слав янской письменности, И ОРЯ С, 
XVHE, 1913, св. 3, стр. 48.

Ив. Н. Покровский, Евателие в иамягиникахъ иконоГрафии, Преимущественно визан- 
тийскихъ и русскихъ, С. Петербургъ, 1892, стр. 356.

100 Б. Цонев, Опис на ръкописите и старопечатните книги на народнаша Библиотека в 
София, Том I, София 1910, 273, 297 Т. 25.
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Епистолија Авгара и стр. 42: „Отписание Господа послано Анением брзо- 
ходцем”, а на крају стр. 46: „Сиа знамениа носивши...”

За похвалом часном крсту налазе се слике Христа на престолу и Бого
родице са дететом испод којих су имена Христа и Богородице.

Ова имена схваћена су одавно као профилактичке молитве. Човек који 
их носи бива спасен од сваког зла, нагле смрти и избављен од ђавола,101 док 
из Богородичиних имена следи јасно порука: „сија имена су на помош и на 
здравуије Рабу божи”; а ту je и празно место за име власника овог филакте- 
рија. Најстарији списак оваквих имена саставио je анонимни писац VII века 
радо идентификован са Атанасијем Синаитом као компилатором највећег и 
најстаријег флорилегија догматског карактера.102 Сакупио je 187 имена Гос- 
подььих и оставио следећи коментар: „Господ je Премудрост и Слово, а дру
га називи нису својствени, већ ’тропикои’” -  фигуре, а што се Богородице 
тиче, она почиње личним именом Марија, а Теотокос се налази тек на 54. 
месту.103 Но главно Христово име, „Онај који јесте”, по мишљењу Оригена104 
и тумачењу Дионисија Ареопагита и Максима Грека,105 означава његов ван- 
временски и суштински карактер. Коментаришући трактат неоплатоничара 
Синесија о сновиђењима Халдејаца, предлаже да се оставе оригинални јев- 
рејски називи106 ради већег мистичног дејства. Y питању су Саваот -  Сила, 
Адонај -  Господ, што у погледу Вуковићевих молитвеника и Абагара није 
случај, највероватније из жеље да се смисао приближи народу који je својим 
тешким живљем без резерве прихватао магичне формуле у преводу на сопс- 
твени језик.

Иринеј Лионски, борећи се против j ереси, доводи у најтешњу везу Хри
стову инкарнацију са његовим именом „Сотир”.107 На нашем „љубљанском 
Абагару”, са сликом Јована Претече (сл. 12) почиње серија светачких слика 
са тропарима и канонима, текстовима, који такође нуде заштиту и помоћ 
носиоцу овог Абагара. Они су тако штампани у колонама да сваки поједи- 
начно може да се исече из контекста и постане својина човека који у томе

101 Rad, 190; ”А се имена Господна числом ОВ’да еже имат и носи’с’ собоју чъстно от въса- 
кого зла избавлен ’будетъ, пише у Зборнику ХУП у Нар. библ. 325, fol. 1012, Љ. Стојановић, 
Каталог Народне библиотеке у Београду, IV, Рукописи и старе штампане юьиге, Београд, 1903, 
351.

102“Fr. Diecamp, Doctrina Patrum de Incamatione Verbi, Münster in W, 1907, 280-290.
103 Irénée Hausherr, Noms du Christ et voies d'Oraison, Or. Chr. Anal. 157, Roma 1960, 28.
104 F. Bertrand, Mystique de Jésus chez Origène, Paris, 1951, 147.
105 A. И. Яцимирский, Къ истории ложныхъ молитвъ, op. cit., ИОРЯС, ХУГО, 3. 1913, 3.
106 С. Wessly, Neue griechische Zauberpapyri, Wien, 1893, 103, 122, 124.
107 Иринеј прави разлику између јединородног сина Христа који треба да обнови „Плероме” 

који je зато да слави Оца и Спасителе који je трпео ради економије спасења људског рода (Adv. 
Haer. Ill, 16, SC, 34, 1952, 270.
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светитељу види свога патрона заштитника, односно крсно име. Ређају се на 
једној плочи Архангел Михаило са мачем, Јован Претача, Св. Никола. Св. 
Петар и Павле, Св. Борђе и Свети Димитрије, Кузман и Дамјан, Кирик и 
Јулита.108 Следећа плоча почиње петком и недељом (сл. 13), именима анђела, 
па наставља именима пророка и мученика за којима следе графичке предста- 
ве јеванђелиста.

Са њене задње стране (сл. 14) су Молитва уз икону св. Григорија Чудо
творца, завршавајући сликом Нерукотовореног лика109 и молитвом св. Нико
ли Чудотворцу.

Може се рећи да се својим обликом и садржајем словенски Абагари на- 
довезују на нетто старије грчке рукописне свитке, какви су примерци из 
Њујорка и Чикага.110

Ради се о готово идентичном нуклеусу комбинација апокрифних и апо- 
тропејских молитава са основним програмом медијације никејског правосла- 
вља. При том се преузимају непосредни ликови и текстуални предлошци из 
штампаних зборника молитвеника Божидара и Виченца Вуковића и .Тако
ва из Камене Реке из раног XVI па до средине тога века. Од 5 примерака 
српских Абагара и шестог бугарског, колико их je до данас сачувано, нај- 
ранији je љубљански, о чему сведоче његов стал и орнаментални украс.111

108 Никола Радојчић, Срйски Абагар, Љубљани, Етнолог IV, 1931, 2, 194.
109 Ibid. У новгородском рукопису из 1262. звани „Захаријев Пролог”, који се чува у Историј- 

ском музеју у Москви (Хлуд, 187), анђели држе Мандилион (Tania Velmans, Svilupo е prestigio dell 
’icône alla fine del Medioevo, un fenomeno artistico, sociale e religioso, Oriente Christiane, XXII Palermo, 
1982, 6, fig. 5). Исти мотив присутан je у Зборнику-молитвенику штампаном у Венедаји 26. апри- 
ла 1536. године у штампарији Б. Вуковића. Ова кньига малог формата 9,3x14 налази се у заос- 
тавштини Грујића. У календарском сећању на дан 25. марта уместо Благовести насликани ан- 
Ьели с Убрусом. Д. Медаковић, Графика, op. cil. t. XXXIV. По мишљењу Грабара, положа] 
Мандилиона у распореду зидног живописа условљава и његово тумачење. Тако његово приeye - 
тво у близи олтара између причешћа и литургије прима еухаристички знача]. (A. Grabar, L ’Ico- 
noclasme, Paris, 20, 33. У сцени Благовести или уз празник Благовести, свакако je тежиште на 
инкарнацији. На споменицима палеолошког времена, какав je параклис Св. Јефтимија Со лун- 
скот или јужни параклис Богородице Перивлепте у Охриду, Убрус je дат уз Благовести. (Упор, 
Twlight of Byzantium, Pricetion, 1991, Thalia Gouma Peterson, The Frescoes of Parekklesion of st 
Euthymios in TIessaloniki, Patrons Workshop und Style fig. b. Цветан Грозданов, Охридско зидно сли- 
карство X ÎV  век, Београд, 1980, fig. 100.) Најпре би се могло мислити да je мотив анђела са 
нерукотвореним ликом доспео у Абагар љубљански из молитвеника Божидара Вуковића, који 
je пак са своје стране имао пролошке старије узоре.

110 Der Nersessian, op. cit. упор n. 44.
111 „  —Сретен Петковић, Порекло илусшрација у гишамианим књигама Божидара Вуковића,

ЗЛУ 12, 1976, 121-135, говори о узорима штампаних издања између 1519-1538, које види пре све- 
га међу критским иконама на тлу Венеције, фрескама италокритских мајстора са Атоса и у 
српским средњовековним манастирима. У грчкој братовштини у Венецији и њеном утицају на 
словенски свет: А. E. Karathanassis, La fraternité grecque de Venise et ses relations avec la Russie et le 
monde slave (1500-1840), Les cultures slaves et les Balkans, 2, Sofia, 1978, 42-65. У истом Зборнику
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На њему су присутни критски стилски утицаји и ренесансни декоративни 
елементи, обоје преузети преко графике из Вуковићевих предложака. Неми- 
новно je да они, пренети на Абагаре губе нетто од своје изворности, деге- 
неришући се полако у тешким приликама турског робовања. Препуштени 
сами себи, у јеку цветања европског штампарства, наши ксило графи враћају 
се уназад -  дрворезној техници -  која je већ увелико превазиђена.

Но у херметичком свету турског робовања, снага Авгарове легенде са 
Христовом епистолијом, а посебно нерукотовореним ликом, осећа се не са
мо у книжном украсу. На низу споменика фреско сликарства са територије 
Косова, Македоније и Грчке (сл. 15) слика се Христов нерукотворени лик не 
на уобичајен начин, на тријумфалном луку, протезису и Ьаконикону, већ у 
снени Вазнесења било да анђели држе убрус, било да га држи Богородица 
или да je окачен између два дрвета; његово присуство у Вазнесењу представ- 
гьа одјек легенде о Абагару где, према Еузебију, а на основама документа из 
едеског архива, Христос je одговорио Авгару да не може доћи али да ће по 
свом Вазнесењу послати ученика да га исцели и да се његови ближњи поно- 
во роде у вечном животу. Том писму je по речима Евсевија приложен на 
сирском опис како je апостол Тадеј исцелио Авгара и затим проповедао хри- 
шћанство у Едеси.112

Абагари остају као последњи изданци штампарства у скучена времена 
турског господарства, истовремено иконе и молитвеници, књиге и талисма-

Л. Чурчић: К  истории оформления сербской и- хорватской кирилловской книги, печатанной 
в XVI веке. Ibid., 391-405.

Штампање Абагара у дрворезној, превазиђеној техници и редуцирање зборника и литур- 
гијских књига само на избор молитава са профилактичким карактером, сводећи их на амулете 
и амајлије, повезано je свакако са одумирањем штампарства у другој половини XVI века и са 
пореским сиситемом Селима П. Тако Абагар постаје у исто време и юъига и полиптих, збир 
најважнијих молитвених ликова православља. (Упор. В. Đurđev, Zasio prestaje razvitak srpskog stam- 
parstva и cirugoj polovini XVI stoleća, Zbornik radova posvećenih uspomeni Salka Nazečića, Sarajevo, 1972, 
402, ff).

m  _  _
Сретен Петковић, Зидно сликарсшво на иодручју Пећке пагиријаришје, Нови Сад, 1965,

70, f. n. 19, наводи случај цркава Св. Борђа у Бањанима 1549, Св. Саве у Велимљу из 1605. крај 
Скошьа, у призренским црквама Богошевци 16-17; у храму Св. Богородице Средке 1646/7, у Си- 
ћеву крај Пећи 16 в. и Ораховцу у Боки с поч. 17 в. Од друге половине XV века на територији 
Македоније ова иконографска особеност Богородице која држи Мандилион у Вазнесењу нала- 
зи се у нетто измењеном облику.

У Лешници из 1451. год. Убрус je окачен између два дрвета. У Долгоецу 1454. убрус 
лебди и Вазнесењу, у Лескоецу окачен између два дрвета (1461. г.) и Николи Болником (1467) 
на исти начин приказан. Упор. Гојко Суботић, Охридска сликарска школа XV  века, Београд, 
1980, fig. 48, 32, 102, 109. За споменике на тлу Грчке и у Касторији: црква Св. Николе, монахиње 
Еупраксије 1486, у Сервији из 1510. и у Св. Анаргирима. Упор. M. M. Garidis, La peinture murale 
dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance 1450-1600 et dans les pays sous la dominatin étrangère, 
Athènes, 1989, 58, 68, 80, 230, 231 за ову тему y бутарским црквама XVII в. вида Василиев, Една 
Опарина црква при село Студена, Годашник на Нар. арх. музеи, VÏÏ, София, 1942/3, 172 ff.
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ни, као сигуран спас од многобројних зала, агаренских прогона и страшних 
помора.

Апокрифни низови господских имена који се и сами сматрају молитва- 
ма, а на индексу забрањених текстова као „карастар 72 имена5', следе непо- 
средно после правила забрана Лаодикејског и Халцедонског концила.113

Такав je случај у Уварском зборнику из друге четвртине XVI века.
Но, реч карастар je искривљена грчка реч „Xapaxxfjp”, како се лепо види

из цитата 20. главе номоканона: ,,'Н хаРахтЛР яерьЕнхд oûoav епхл 
рщхатьхоп”,114 Христова 72 имена чувала су од Нечистог духа, што пише у 
једном српском рожданику: „Ужас приемљет да носи Божијех словах на 
олове (ту je ’карастар’ схваћен као cassitoros -  олово) и не озлобитесе.”

Иако су рано у име канонских схватања и на Западу и на Истоку цркве- 
ни великодостојници протестовали против оваквих филактера, ништа их ни- 
je могло уништити. Од папе Геласија, преко митрополита Кипријана, цара 
Душана и оца Зосиме115 стављају се забране на апокрифне списе и протесту- 
je против магије, али узалуд.

А утеха коју нуди Абагар као талисман при себи ношен, као моћно ору- 
жје победе над силама мрака и неприј атељских погрома, довољно мотивише 
његово присуство у доба кад штампа изумире. Јер програм српских Абагара, 
за разлику од бугарских, који служе католичкој пропаганди, носи у себи сем 
заједничких апокрифа и катихизис православља, никејски програм медијаци- 
је Спаситеља и светаца са канонима и тропарима из штампаних зборника и 
тиме продужује за два века штампану књигу, чији je велики полет зауставио 
неминовни ток историје.

А. И. Jацимирский, Библиографический обзор Апокрифовъ въ южнославянской и рус
ской письменности, I, Петроград, 1921, 6-9. У словенским преводима какав je Погодински но
моканон редакција јужнословенска XTV века, упор. В. Јагић, История сербо-хорв. литерату
ры, Казан, 1870, 100-101 обидно се цитира 59. правило Лаодицејског концила о забрани апо
крифа.

Ове забране лажних књига, које наводе одлуке Халкедонског концила, завршавају се до- 
датком о јеретицима у бугарској земљи, о Попу Јеремији и Попу Богумилу. Такав je пример 
Зборник XV века Троице Сергевој Лаври по. 759 fol. 378-379 v. (Упор. Тихонравов, op. cit. I, р. II. 
VI, VÏÏ) и Уваровски са под. XVI в. по. 180, fol. 453-456 и Московски (Синодална библ. по. 322 
(569), fol. 265-267, (Тихонравов, op. cit. I, 23, 24).

114
Павлов, Номоканон, Москва 1879, 137-138.

115
К. Mathes, Die Edessenische Ab garsage auf ihre Fortbildung untersucht, Leipzig, 1882, 1 i K. Kredner, 

Zur Geschichte des Kanons, Leipzig, 1847, 223.
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Mirjana Tatić-Đurić

DIE LEGENDE ÜBER AVGAR UND DER SERBISCHE ABAGAR

Zusammenfassung

Eine der eindrucksvollsten neutestamentlichen Apokryphen, die Legende über den König Avgar V 
(Bar Manu, genannt der Schwarze) hat sehr viele textuelle Redaktionen erfahren und ist zum Eigentum 
vieler Völker des Nahen Ostens und Europas geworden.

■ ■

Diese Legende syrischer Herkunft, die sich als mündliche Überlieferung und Teil der Akten des 
Apostels Tadhäus in Edesser Archiv befand, hat der griechische Historiker Eusebius in gedrängter Form 
in seine Kirchengeschichte aufgenommen, indem er behauptete, es handle sich um eine wortwörtliche 
Übersetzung aus dem syrischen (Eusebius’ Text wurde nur in armenischer Überszetzung aufbewahrt). Die 
früheste Abschrift des syrischen Originaltextes, der nicht aufbewahrt ist, befindet sich in der Schrift der 
sog. Doktrin Adai, aufbewahrt in zwei Fragmenten, einer Handschrift im Britischen Museum, und als Gan- 
zes in einem pergamentenen Sammelband aus dem Jahre 462 in der Saltikov-Sčedrin-Bibliothek. Dieser 
Text in syrischer Sprache stammt von Labubnia, dem Sohn Senaks, der ein Sohn des königlichen Schreibers 
Abscharad gewesen ist.

Die Glaubenswürdigkeit dieser Botschaft hat Hanan, des Königs Tabularius und Archivar, überprüft. 
Da wird auf 33 Seiten ausführlich die Geschichte über die Mission Adais, eines von den 72 Aposteln, in 
der Stadt Edessa und die Christianisierung des Volkes, über den Bau von Kirchen und die wunderbare 
Heilung des Königs Avgar dargelegt; danach folgt Avgars Briefwechsel mit dem Kaiser Tiberius, in dem er 
ihm die Bitte vorlegt, Pilatus und die Juden zu bestrafen, weil sie Christus gekreuzigt haben. Da ist auch 
die Legende über die Erfindung des Kreuzes und ein Brief an den assyrischen König Narsay über die Taten 
Tadhäus’.

Eusebius’ Text bringt beide Briefe und geht ganz kurz auf die Taten Tadhäus’ ein, ohne jedoch 
Christi Porträt zu erwähnen. Die Doktrin Adai ist lebendiger und reichhaltiger in Details, aber auch der 
Bericht über die Taten des Apostels Tadhäus ist ausführlicher. Tadhäus hat in beiden Redaktionen der 
Legende -  der griechischen und syrischen -  Avgar ausgeheilt, indem er seine Hände auf das Haupt des 
Kaisers legte und auf diese Weise die transzendentale Macht von Christi Avgar gegebenem Versprechen 
bewiesen, da dieser nicht persönlich erscheinen konnte. Die Erfüllung des Versprechens ist nach Christi 
Himmelfahrt geschehen, als der Apostel Thoma Judas Tadhäus gesandt hat, die Bewohner des Zwischen
stromlandes zum Christentum zu bekehren und Avgar zu heilen. In der Doktrin Adai hat Avgars Gesandter 
Christi Porträt gemalt und jedes Wort der mündlichen Botschaft des Heilands aufgeschrieben.

Das Porträt wurde mit großen Ehren in Avgars Palais untergebracht, während Christi Botschaft an 
Avgar als das von Gott selbst gegebene Versprechen, daß er die Stadt Edessa unter seihen Schutz nehmen 
werde, im Archiv aufbewahrt wurde. Christi Brief stellte ein Schutzmittel gegen alle möglichen Übel dar, 
und sein Porträt bedeutete zu dieser Zeit eine Symbiose des Konzepts der römischen kaiserlichen Macht 
und der christlichen Mystik. Dieses Bild repräsentierte und vertrat den Kaiser in Abwesenheit, indem es 
allen rechtlichen Bewchlüssen die nötige Legalität verlieh.

In späteren Redaktionen der Legende, wie sie der byzantinische Schriftsteller Evagrius deutet, wurde 
Christi Porträt nicht mit der Hand geschaffen, da des Malers Kiste nicht imstande sei, die Züge des göt
tlichen Antlitzes zu erfassen. Diese nicht mit der Hand geschaffene Gestalt hat -  als Palatin der Stadt 
Edessa -  die Stadt von der persichen Invasion gerettet, worüber die Historiker zeitgenössische Nieder
schiften vorgelegt haben. Nicht nur in der Konfrontation mit dem Islam sondern auch in Kontroversen 
dogmatisch-religiösen Charakters wurde nicht mit der Hand geschaffene Bild Christi als Argument im 
Kampf gegen verschiedene Ketzereien auf dem Boden Syriens verwendet. Als mächtiges Mittel der Ortho
doxie dienen -  sowohl das Bild wie auch die Schrift -  im Kampf gegen gnostische, nestorianische und 
monophysitische Tendenzen bis zum Ikonoklasmus, als der Hl. Johannes der Damaszener Christi Himation
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erwähnt, auf sich die wunderliche göttliche Gestalt befindet, da Avgars Gesandter nicht imstande war, das 
gelißende Antlitz des Herrn zu malen.

* ■

Die endgültige Fassung erhielt die Legende mit der Übertragung aus Edessa nach Konstantinopel 
im Jahre 944, während mit dem am 16. August eingeführten Gottesdienst ein eigener Festtag festgelegt 
wurde. In dieser Form wurde sie auch in das Menäon aufgenommen, dessen Text nicht, wie es in manchen 
Schriften heißt, von Konstantin Porphirogenetos sondern von einer anonymen Person stammt, möglicher
weise von Simeon Metaphrast.

Während der Herrschaft Romans III Argir wurde die Abschrift der Episteln, die nun zusätzlich auch 
Christi Siegel hatten, erneut versifiziert: es handelt sich um eine Deutung, nach der Christi Autograph 
göttlichen Schutz biete. Die Übertragung beider Reliquien, des Bildes im 10. und beider Episteln im 11. 
Jahrhundert aus Edessa nach Konstantinopel, symbolisieren den Sieg von Byzanz über der islamischen 
Welt. Die Briefe sind in die Hauptstadt nach Kedren im Jahre 1032 und nach Zonara im Jahre 1029 
gelangt.

Auf Anordnung Romans III Argir hat der arabische Historiker Ibn Jahaj die Übersetzung der 
Episteln nach dem syrischen Original fertiggestellt. Das geschah zur Zeit als der byzantinische Feldherr 
Georgios Manijakes, der Bezwinger von Edessa, als Kriegsbeute die letzte Reliquie, Christi Autograph- 
Epistel, nach Konstantinopel entsandt hat. Das bewirkte, daß die Legende über Avgar wieder auflebte, daß 
die nicht mit der Hand geschaffene Gestalt in das ikonographische Programm der Wandmalerei (der 
Ikonen und Miniaturen) aufgenommen und die Epistel an Avgar in vielen byzantinischen, orientalischen 
und slavischen Handschriften verbreitet wurde. Die Episteln wurden auf vielen epigraphischen Denk
mälern, über Stadttoren, auf Häusern oder auf Papyrusrollen aus dem 4.-6. Jahrhundert aufgeschrieben,

■ •

und wurden als Amulette und Talismane getragen. Die Übertragung beider Reliquien nach Byzanz im 
10-11. Jahrhundert trug dazu bei, daß die Legende über Byzanz nach dem Western wanderte. Im Osten 
wurden diesen Episteln auch esoterische Gebete zur Austreibung von bösen Mächten unter dem Namen 
Gregorius beigefügt. Ein solcher Rotulus koptischer Herkunft, bestehend aus fünf Blättern, wird in der 
Leydener Bibliothek aufbewahrt. Da heißt es ausdrücklich: Alleine auf Dein Wort begeben sich die 
Dämonen auf die Flucht voller Angst und Furcht, sowie sie Deinen Namen als das Wort Gottes hören. 
Und an den Ort, an dem sich Deine Handschrift befindet, wagt sich bis zur Ewigkeit kein böser Geist 
heran.

Die slavischen Varianten der Legende über Avgar erwiesen sich als bedeutende Neuerungen sowohl 
in bezug auf die syrische wie auch die griechische. Anstelle des Schnellläufers Hanan meldet sich nun der 
Apostel Lukas als Maler von Christi Porträt. So wurde die Legende über Avgar in die gedruckten 
makarischen Menelogien für den Lukastag, den 18. Oktober, aufgenommen.

Im serbischen mittelalterlichen Staat wurden zwei Traditionen gepflegt. Die eine war die apokryphe 
Variante aus der Schrift des Popen Jeremias aus dem 10. Jahrhundert und befindet sich im Sammelband 
des Popen Dragolj aus dem 13. Jahrhundert. Die zweite kam in die slavische Literatur über geschichtliche 
Annalen beginnend mit Eusebius bis Georgius Amartol und Simeon Logotet. Amarthols Chronik wurde in 
der kürzeren Fassung im Auftrag des Kaisers Dušan übersetzt und wird im Hilandar unter dem Namen 
„Letovnik” aufbewahrt.

Die Geschichte über Avgar byzantinischer Herkunft gelangte in das slavische Schrifttum über das 
Menologion als eine Geschichte von verschiedenen Autoren, die Pseudo-Konstantinus am 16. August

• 9

versammelt hat, um solcherart die Übertragung des nicht mit der Hand geschaffenen Bildes aus Edessa 
nach Konstantinopel 944 festlich zu begehen.

Die griechische Variante der sogenannten Epistolienlegende hat sich in der serbischen Redaktion in 
Form von gedruckten Sammelbänden bewahrt, die an der Schwelle der Renaissance für eine kurze Zeit die 
Tradition der früheren geschriebenen Sammelbänder vom Typus des Popen Jeremias ersetzt haben.

Von spezifischer Bedeutung jedoch ist der Serbische Sammelband in der Pariser Nationalbibliothek, 
der allem Anschein nach aus der Despotenzeit stammt, da die Elemente der Darstellung auf den Resaver 
Abschreiberkreis hinweisen. Die Legende ist in die Taten des Apostels Lukas und die Übertragung seiner
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Gebeine nach Smederevo einbezogen. In dieser Erzählung, die sich durch eine außerordentliche Rethorik 
auszeichnet, Avgar schickt Lukas und Tadhäus auf den Weg, so daß man sagen könnte, daß der Wand
maler, der Avgars Legende bearbeitet hat, eine ähnliche Handschrift als Vorbild haben konnte.

Vom Ende des 15. Jahrhunderts besitzen wir auch eine Lithurgischen Sammelband serbischer Re
daktion aus Sofija, der des Popen Jeremias Apokryphen mit der Legende über Avgar wie im alten Sam
melband des 13. Jahrhunderts vom Popen Dragulj, ersetzt hat.

Die am besten und schönsten illustrierte Legende wurde auf dem Rotulus der Pierpont-Morgan- 
Bibliothek in New York mit einer aus einer Reihe von stellvertretende Heiligen bestehenden Beilage auf
bewahrt. Die Chicagoer Rolle ist Teil derselben Handschrift mit Evangelisten und dem Kaiser Konstantin 
und Helene. Da wird auch das Siegel Christi erwähnt, sowie auch die Verheißung, daß derjenige, der die 
Rolle trägt, von allem Bösen gerettet sein wird.

Im 15. und 16. Jahrhundert besteht diese griechische Variante der Legende vom Episteltypus parallel 
mit den Apokryphen des Popen Jeremias. Im Studenicer Sammelband jetzt in JAZU 114 erscheint auch 
die Epistel, während im Sofioter Sammelband die Apokryphen des Popen Jeremias und die Epistel mit dem 
Siegel kombiniert werden. Dasselbe kann auch von den glagolitischen Handschriften gesagt werden. Anfang 
des 16. Jahrhunderts wurde die Epistel in der ersten Ausgabe des Sammelbandes von Božidar Podgo- 
ričanin, in den sogenannten Sammelbändern für Reisende, gedruckt in 1520. Sie war eigentlich für alle 
südslavische Völker bestimmt, die zu dieser Zeit gemeinsam unter den Türken zu leiden hatten; sie wurde 
von Mojsije aus Budimlje in der wiederholten Ausgabe von 1536 gedruckt.

In jenen schweren Zeiten ersetzen die Abagaren die gedruckte Gebetbücher, Bücher für Reisende, 
diese portative Polyplychen, sollen aber zugleich als eine Art Talismane gegen alle Bedrängnisse und Miß
geschickte schützen. Das Modell ist aus dem byzantinischen Rotulus des Typus Pierpont Morgan und 
Chicago mit kanonischen und apokryphen Mischungen übernommen, aber es zeichnet sich auch durch die 
Struktur des Nicaischen Programms aus, bei dem alle die Menschheit vertretende Figuren und zwei 
Hauptsymbole der Orthodoxie anwesend sind: das Kreuz, als Symbol des Sieges über die Sünde und den 
Tod. und das Bild des nicht mit der Hand geschaffenen Christus, als Gewähr des Heils.
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ЈИ *Âyl OtokM tttAA Д 
ЧЛЈ4 КД1А4(

* ислама fcf, tû  ао»*Я |

.6

SR

ТЛП>4Г̂  CMfTWAI?
ЈЈАМДи ГАД И :

C Äiw *-if «f*CfWI*N4H
мчид̂ тво̂ ци n*u

n««i Жм*Ц»и imum'ih«
ai пвдлднт* :T I
л»^д!и zmMk 4-л г 
р<глд<а*к н|ц<
*Wn«m

1 Ј4*ШМИ n^.niäc м̂ КкДО
СА.1«ИЖ Nt B4 ' Ј»Ш*+*к ИШ/ЦМНКMl rpt

(ДИММ AfOmUKNIII 
лолъитл MH(4 нецмм

ttSHA СИ •

* t *41их<
1\?\НТ4

:М I
______

ми »̂ОД£«| иыиАЦкГ||
ajjNunl u t : i ^  MtAM.f J!

wo r*i<* ‘
мнидлсм«*̂  muiC VA 4 MBU »yv* *4$ Г64Ич»и 

I J ahWU <m4l<N<T;ti' *♦* * * fiiH ПГ Д,*Ми<»M«m» u'fi
ÄtMw1* Г|А* ***Л̂ 4Г‘1ГЛ£*М*?Л М1<*ПС*̂» И'ЛК

H im* *AMW*AAf»̂  m*
•VMM UAliNMtAMVt V

(Як»**« ДАМЙ1»\|
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ЈАНКО МАГЛОВСКИ

Крст процветали из Празничног минеја
Божидара Вуковића (1538)

Успомени на проф. Радмилу Михајловић

ЈЧлима у култури српских земаља у првој половини 16. века отворила 
je широке могућности иновацијама које je y погледу умножавања текстова 
донела штампарска техника. Синтетички преглед ове материје, остварен пре 
три деценије, није потакао на интензивнија истраживања тог подручја срп- 
ске културне баштине.1

Разлог за обраћање старој српској штампаној књизи овом приликом јес- 
те што ce y једном случају њеног опремања графиком наилази на изузетан 
приказ крста процветалог. Иконографско решење тог крста може да пружи 
драгоцене податке за шире иконолошко сагледавање крста процветалог као 
појаве у ликовној уметности. Посебно занимање за варијанте у решењима 
крста процветалог -  посматрајући га као ликовни мотив и као иконограф- 
ску тему ~ у непосредној je вези са настојањем да се успостави загубљени 
систем фантастичне ботанике.2

Д. Медаковић, Графика српских штампаних књиха XV-XVII века, САНУ, Посебна из- 
даньа, књ. CCCIX; Одељење друштвених наука, кн>. 29, Београд 1958. Графили штампаних књи- 
га посебну пажньу посветио je С. Петковић трагајући за гьеним предлошцима; С. Петковић, 
Порекло илустрација у штампаним књихама Божидара ВуковиНа, ЗЛУ MC 12 (Нови Сад 1976) 
121-135.

2
Рад je у вези са прегнућем да се поброје појединачни, јасно разлучиви представници бшъ- 

ног света какви се могу срести у ликовној уметности. Тиме би се створио поузданији основ за 
њихово далье и опсежније изучавање. Истраживања се односе, пре света, на градиво српске 
средњовековне уметности а затим и византијске, као и других. У фантастичну ботанику спада 
свеколико биде као и његови поједини делови, без обзира да ли je представљени мотив изведен 
по узору на стварну ботаничку врсту или je реч о лику биљке обликованог маштом. Полазни 
иконолошки проблеми запажени су при истраживању симболичких значења рашке скулптуре. 
Наметало се сазнање да je неопходно да „декоративне биљне вреже” буду посматране као одре- 
ђене јединке из репертоара фантастичне ботанике. Слично појединим представницима из ре- 
пертоара фантастичне зоологије, али, само слично ььима. Такав приступ и установљавање фан
тастичне ботанике већ су дали одрећене резулгате. Упор. : Ј. Магловски, Студенички јужни 
портал. Прилог иконолощи студеничке пластике, П, Зограф 13 (Београд 1982) 13-17; исти,
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Именовани мотив јесте једна од две до сада уопште познате представе 
крста које су као засебна иконографска тема коришћене у српским инкуна- 
булама (сл. 1, сл. 2). Обе се могу наћи у истој књизи, у тзв. Празничном 
минеју Божидара Вуковића из 1538. године.3 Представа крста процветалог 
(сл. 1), о којој he се овде расправљати, рађена je за потребе штампања ове 
књиге, за разлику од друге, старије (сл. 2), чији je штампарски клише раније 
био коришћен у Молишвенику-Зборнику из 1536. године.4 5 Другопоменута 
представа крста решена je у оквиру иконографске теме Оруђа страсти (In
strumenta martirii). Представа je по православном о бича] у који важи за пред- 
стављање знамења крста, поред устаљене легенде IC ХС NH КА пропраћена 
и бројним ело женим криптограмима. На основу радова који се баве се или 
се дотичу проблема криптограма с лакоћом се одгонетају све скраћенице 
изведене око крста.'

Крст процветали јесте једна од најстаријих тема хришћанске уметности. 
Није истраживан као посебна иконолошка појава ни на дијахронијској а ни 
на синхронијској равни. Дотицан je у различитим врстама контекста и редов- 
но сагледаван у оквирима значења дрво живота или у границами алегориј- 
ских слика раја. Теме се први дотакао, како изгледа, М. Дидрон 1843. године 
у свом чувеном делу Хриитанска иконографија,6 Иконографски спој крста

Знамење Јудино на студеничкој трифори. Прилог иконолощы студеничке пластике, II, Зо- 
граф 15 (Београд 1984) 51-58; исти, Дечанска скулйтура. Прохрам и смисао, у: Дечани и визан- 
тијска уметност средином XIV века. Међународни научни скуп поводом 650 година манастира 
Дечана (САНУ, Научни скупови, књ. XLIX; Одељење историјских наука, књ. 13), 193-223: исти, 
Скулйтура ПеНке патријаршије. Мотивы, значења, у: Архиепископ Данило II и гьегово доба. 
Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти. Децембар 1987, уредник: академик В. 
Ј. Бурић (САНУ, Научни скупови, кьъ. ГУП; Одељење исгоријских наука, Књ. 17), Београд 
1991, 311-327.

3
' Упор.: Д. Медаковић, нав. дело -  Каталог старих српских штампаних књига. А) Текст, 

204-207, Б) Илустрације, T. XXXIX-2 и ЬШ-1.4
Упор.: Д. Медаковић. нав. дело, 202, где, наводећи илустрације, под редним бројем 8, 

каже: „на л. 2146 (беогр. прим.) Крст са криптограмом. Исти у Празн. Мин. од 1538. г. (Уп. Т. 
ГШ, 1). Дрворез, Штампање црно-бело”. Кад каталошки обрађује Празнични Минеј из 1538. 
(нав. дело, 204-207), у опису за илустрацију под редним бројем 29, бележи: „на л. 395а (6,2 х 9) 
Т. ГШ, 1. Крст са криптограмом. Дрворез. Штампање црно-бело. Исти у зборнику од 1536. г.”.

5
У вези с криптограмима упор.: G. Babić, Les croix à cryptogrammes, peintes dans les églises serbes 

des XÎIIe et XJVe siècles, Byzance et les Slaves, Etudes de Civilisation. Mélanges Ivan Dujčev. Paris 1979, 
1-13; M. Шакота, О једној мало познатој дечанској старины. Крст старца Нестора. Саоп- 
штегьа XIV (Београд 1982) 51-61; Б. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књиже- 
вних појмова, друго, допуњено издање, Београд 1990, 140-141, одредница: Крстна словеса.

Сама ова тема, ОруЪа страсти, у византијској уметности представља се као део какве 
сложеније иконографске целине као што je она позната под називом Приуготовљени престо 
или Хетимасија. Анђели приносе Оруђа страсти и у другим иконографским темама као што су, 
на пример, Богородица страсна или Недремано око.

6М. Didron, Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu, Paris 1843, 372.
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и бшъке у европској историји уметности завредео je и посебних студија.7 М. 
Дидрон на овај мотив наилази кад класификујући крстове разматра грчки 
обичај опремања ликовног знамегьа крста легендом IC ХС NH КА. Ј. Фле
минг издваја и подводи класификацији сам мотив комбинације крста и 
бшъке који ставља под наслов „Крст и бшъни орнамент”. Установила je сле- 
деће четири варијанте: 1. Крст у разврежалој бшъци (Das Kreutz in der Ran
kenpflanze); 2. -  Крст у лисној чаши (Das Kreutz im Blattkelch);8 3. -  Крст на 
бшъном канделабру (Das Kreutz auf dem Pflanzenkandelaber) и 4. -  Крст 
између самосталних биљних врежа и биљних канделабара (Das Kreutz zwis
chen selbständigen Ranken- und Kandelaberpflanzen).9

Задатак постављен пред овај рад јесте да ce објасни основни симбо- 
лички оквир представе назначене у наслову. Затим, да представа буде увр- 
штена у она кључна знамења која могу одлично послужили да ce са још 
више поуздања настави истраживање фантастичне ботанике.10

Крст процветали из Празничног минеја Божидара Вуковића јесте гра- 
фичка представа рађена у техници дрвореза. Смештена je у положени пра- 
воугаоник спољашњих димензија 68 х 57 мм. По својим сразмерама прибли- 
жава се лику квадрата. Y вертикалној осовини његовој налази се стабло 
крста на којем су три попречна крака. Стабло и краци крста стварају тамни

Ј. Fleming, Der Lebensbaum in der altchristlichen, byzantinischen und byzantinisch beeinflussten Kunst, 
Jena 1963 (докторска теза, машинопис). Део текста који обрађује спој билке и крста штампан 
je као: иста, Kreutz und Pflanzenomament, Byzantinoslavica XXX-1 (1969) 87-115. О истом мотиву и 
у истом часопису пре ње je писао: D. Talbot Rice, The Leaved Cross, Byzantinoslavica XI-1 (1950) 
68-81. Темом се, како изгледа, први позабавио: L. von Sybel, EtAov Scoria, Zeitschrift für die ne- 
utestamentliche Wissenschaft und Kunde des Urchristentums, 19. Jahrg. -  Heft 2 (1920) 85-91.

g
Blattkelch je усталени иконографски terminus tehnicus y немачкој историји уметности ca 

значењем лиспа чаша. Како се код нас тај термин, односно његов калк, није одомаћио за случај 
Blattkelch-a користим израз акантусов жбун. Поступак оправдавам тиме што je сходно његовим 
иконолошким вредностима које сам до сада успео да сагледам, тај термин за њега најисправнија
ознака.

9
Флемингова je свој рад опремила обиљем илустрација које овде није могуће ни пренети 

ни подробно описати. Стога упућујем на консултовање наведеног рада y Byzantinoslavici.
Иако je крст процветали изузетна иконографска тема, он није истражен у довољној мери, 

како се да заклучити из оскудне литературе. Мали број радова који се њиме баве пружају од- 
говор тек на општа питања или их се само дотичу. На први поглед, може се причините да 
ствари стоје много боле и другачије. Основно објашњење -  да je посреди дрво живота -  изнето 
je више пула а да притом нису истраживане варијанте идејних спрега којима су повезани знак 
крста и знак бшъке у једну јединствену целину. То je било могуће и на основу околности што 
je, у ствари, израз дрво живота традиционални грчки назив за мотив крста процветалог. Упркос 
чињеници коју желим посебно да истакнем, да истраживање ове иконографске и иконолошке 
теме није постигло размере озбилног подухвата, запажа се, чак и у чланцима који тему дотичу 
тек узгред, да je изнето неколико јасно дефинисаних и сасвим исправних ставова. Али не и 
аргументација на основу које су та ставови формирани.

10 То посебно важи кад je реч о истраживању тема као што су Дрво живота (Lebensbaum), 
Знамење живота (.Lebenszeichen), Крин, Врежа, „моравски преплет”.
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(црни) фон на којем се истине мотив геометријског преплета. То je онај до
бро познати тип преплета какав ce cpehe, к ад je српска уметност у питању, 
у моравској пластици и минијатури, као и нетто раније. Из контекста који 
творе мотиви што сачињавају слику закључује се да преплет није пука орна- 
ментапија. Није поступак којим би се растерећивала тамна површина крста 
отиснутог на штампарској преси. Преплет означава прорастање мртве мате- 
рије сасеченог дрвста Спаситељевог крста новом животном снагом. Снага 
крене жртве чини да оно што je било предано смрти поново буја новим цве- 
тањем. Мистерија je пружила широке могућности црквеном песништву и 
епистолографији да je предочавају човеку кроз бројне поетске обрте, попут 
оног изнад нап. 43 овога текста.

На крајевима Кракова и на врху стуба ново пролиставање (по Христу) 
формира кринолики цвет. Из подножја крста у сваку страну избија по „вре
жа”, приказана добро познатим мотивом тордираног ужета. И тај мотив при- 
пада репертоару моравске пластике.11 Облик врежа фантастичне бшьке овог 
крста разликује се од устаљених представа врежа крстова процветалих. 
Првенствено од оних које се срећу у живопису, на странама прозора и про
лаза цркава. Оне, пошто начине лук из подножја крста устрсмљују свој раст 
„у његову висину”, ка његовом (сл. 3) врху.12 Врежа код Вуковићевог крста, 
пошто начини лук приближан четвртини круга и скоро хоризонталног усме- 
рења уз приметни благи нагиб надоле, пролиставши у „хералдички крин”, 
почиње да пада косо према доњем рубу слике. Понавља се њено повијање у 
лику четвртине круга и завршава се котиледоном.13 Доњи руб илустрације

Овом иконографском мотиву није посвећивана издвојена пажња. Термин je чисто тех
нички, заснован на визуелном утиску који сам мотив одаје. БЬегова иримена на овом месту, 
уместо канелирапе траке коју користи моравска пластика, ynyhyje на заюьучак да му неком 
згоднијом приликом треба посветите више пажње. Залажем се да се у вези са моравским пре- 
плетом говори о канелираној траци а не као о двочланој.

12
О таквом типу Крста процветало!', као о најстаријем украсу врата у српским црквама 

упор.: С. Радойчич, Изображение отрока при церковном входе в сербской живописи начала 
XV  века, у: Византия, Южные Славяне и древная 1\сь, Западная Европа -  Сборник статей в 
честь В. H. Лазарева, Москва 1973, 324-332; српски превод -  С. Радојчић; Портрет младића на 
довратнику у српском сликарству XVвека, у: Одабрани чланци и студије. 1933-1978, Београд 
и Нови Сад 1982, 241-247. Мотиви Крста процветалог у охридској цркви Св. Константина и Је- 
лене сврстани су у представе ко je се сликају око у л аза а за које je сумарно изречено да су, по 
обичају, имале апотропејско значење. Упор.: Г. Су бота h, Свети Константин и Зелена у Охри
ду, Београд 1971, 53-54: разрешение грчких криптограма, са варијантама, 111.

13 Структура хералдичког крина, колико знам из доступне литературе, није раснравл>ана. 
Орнамент са палметама, такође. Лик хералдичког крина разумем као изведсне облике из зрна 
које сугубо клија, попут оног са пећког саркофага непознатог покојника; упор. Ј. Магловски, 
Скулптура пећке патријаршије, 318, сл. 40, 41. Термин котиледон женим да применим стога 
што je то део бшьке који се код проклијавања јавља први, пре но што настане њено бујање 
(процветавање). Наравно да термин користим у пренесеном значеньу, на исти начин као што су 
стари иконографи користили биљну творевину без намере да она буде„слика по природа”.
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истовремено означава и „раван тла”. Крст на тако приказаној врежи уздиже 
се као на некој врсти голготе.14 * 16 Бочно од крста, у левом и десном доњем 
углу поља ове ликовне представе приказано je по једно пусто брдо или по 
једна сура стена на којој почивају кошъе и губа. Сходно унутрашњој оријен- 
тацији слике десно од крста je кошъе а лево губа. Ова два најбитнија оруђа 
из скупине инструмената Христовог страдања померена су уз саме вертика
ле оквира слике. Представа je уоквирена мотивом астрагала на црној позади- 
ни измеЬу две беле линије. Оквир je појачан ирном дебелом линијом по са
мом спољашњем рубу. На овој слиии иконограф не укршта копље и треку с 
губом испред крста, онако како je најчешће случај a заступљен je и на другој 
представи крста у истој Вуковићевој књизи. V иконографском поступку ко- 
јим се кошъе и губа представљају лево и десно од стуба крста и паралелно с 
њим, треба гледати одређен симболички исказ.ь Он се издваја из оних уоби- 
чајених и већ добро познатих значења представе оруЬа страсти.1(5 Овако пос- 
тављеии, кошъе и губа, истину се као засебни елементи у пределу пустоши. 
Пободени су крај крста као још два стуба, join два белега за сведочанство о 
ономе на чему се хришћанска вера заснива.

Кошъе и губа, као оруЬа Христовог страдања, спадају у литургичке пред
мете.17 Копљем се извршава жртва у жртвенику, десно од олтара, у северној 
бочној просторији (проскомидији протезис). Коље се Агнец, једном заувек

14 , ,И зраз голгота се усталује као технички термин за степеничаста постол>а на којима се 
приказују крстови. Притом не треба сметнули с ума да се за исти мотив, крст на степеничастом 
постољу без других ликовних атрибута, употребллва и термин „крст Голготе”, као код: Д. По- 
повић, Српскы владарски 1роб у средњем веку, Београд 1992, 65/col. Б.

17 Овом приликом није могуће да се унушта у опсежно истраживатье свих примера где се 
јавла као и варијанти у којима се јавља овакво иконографско решење. Но, чињеница да се 
крстови на голготи јављају и као ликовна оирема антиминса никако се не може заобићи. Нај- 
пре као линеарни графички знаци a касније и у сложенијем и ликовно разуђенијем иконограф- 
ском склону. Упор.: Г. Суботић, Упутство за израду антиминса у Светогорском рукопису X V  
века, ЗРВИ, ХХШ (Београд 1984) 183-216. V овом иецрпном раду разматран je и антиминс из 
1563/4 год. који потиче из манастира Св. Марка код Призрена (Збирка Музеја Српске православ
ие цркве). На чьему су линеарно и с оскудном вештином урађена три знамења страдања, крста 
на степеничном постолъу у средини, са копљем десно и губом лево од њега. Оно што je важно 
за овај рад јесте да су и кошъе и трека са губом паралелни са стубом крста и да имају висину 
идентичну његовој. Још један важан деталь јесте да ни кошъе ни трека с губом не почивају на 
постолу као што je случај на једном другом антиминсу из исте колектдије (МСПЦ, Антиминс 
вретанијског епископа Максима, 1631/2). О млађсм типу антиминса, са развијеним ликовним 
представама, упор.: М. Тимотијевић, Преи српскы штампани антиминсы и њихови узорци, 
ЗМСЛУ (= ЗЛУМС) 23 (Нови Сад 1987) 39-69.

16 Упор.: Arma Christi, LCI, 1, Rom (itd.) 1968, col. 183-187; ca литературом.
17 __

Упор.: Л. Мирковић (израдио), Православна лигиуршка или Наука о боюслужегьу пра
вославие исшочне цркве. Први ошти део. (По литургици др Василија Митрофановића и др Те
одора Тарнавског), Београд 19622, 119 (Копље, Губа). О начину употребе ова два света оруЬа у 
православном обреду, у чину проскомидије, упор.: Николај В. Гогол, Разматрање божанстве- 
не литурГије, (Превод са руског др Е. Чарнић), Крагујеваи -  Вршац 1981, 17-26.
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принета жртва, хлеб причесни. Кад свештеник, свршавајући радње по редосле- 
ду и молигвено износећи прописане речи, изговара: „Један од војника прободе 
му копљем ребра и одмах потече крв и вода. И очевидац je то посведочио, и 
истинито je његово сведочанство”, -  то je ђакону знак да једновремено са сим- 
боличким пробадањем десног бока Спасовог сипа воду и вино у свети путир.18 
Taj на пробадања Христовог бока опевана je у бројним стиховима православног 
слављења отајства жртве Христове.19 Сунђер je предмет који није нашао велику 
примену у стиховима. Ако се понижавање и мучење којим je Спас био изложен 
жели истаћи и кроз епизоду са губом онда се помињу оцат и жуч у које je 
сунђер био натопљен и принет му на трсци.20

Застава са описним знамењима у књизи je постављена на почетак службе 
за празник Воздвиженија часног pi животворног крста.21 Светковина пада 14. 
септембра по старом календ ару. Ако се подробније погледа начин на који je 
устројен лик заставе, пажљивом оку неће измаћи чињенина да су решењем 
цртежа постиг нуте све вредности које треба да поседује једна pictura (,imago, 
икона) неког добро сроченог амблема,22 Такво устројство слике ваљан je разлог

18 ~TL В. Гогољ, нав. дело, 20.
19 На бројна места, када се помшье копље и бок, указао je: S. Salvile, Christus in orientalium 

pietate, (Ephemerides liturgicae, 20), Roma s. а. У латинским језиком писаиој књизи сабрани су 
многи стихови из евхаристичких служби као и других богослужбених књига. У оквиру другог 
поглавља, где je избор сведочанстава из богослужбених књига, посебан параграф посвећен je 
отајству пробаданьа Христовог бока копљем једног римског војника (§ Ш. Specialis ас frequens 
laudatio lateris Christi lancea transverberati; у плану прослова: ...lancea confossi, која реч има мању 
валенцу с појмом бок). Просуђујући по литератури коју Северијанус Салвиле користи, књига 
je изашла средином нашег века. Из њеног прослова Opens argumentum et partitio закључујем да ми 
je до руку дошао само први део планиране кгьиге, насловљен: Pars I: Selecta ex liturgiis ас liturgicis libris 
testimonia. Други део књиге, Pars II -  Testimonia liturgicorum commentatorum, према плану прослова
треба да садржи коментаторе византијске, несгоријанске и монофизитске цркве.

20Увођењем имена људи који су се прихватили ова два инструмента страдала, кошка и губе 
на трсш, проширује се основна симболичка потка догађаја на Лобном месту. Тако св. Лонгин, 
који je поверовао, предсташьа цркву а Стефатон, безумии изрутивач који je Спаситељу принео 
губу на трсци, симболизује синагогу. Слично се на представама Распећа тумачи и сунце као 
симбол цркве Христове а месец означава синагогу. Упор. W. Molsdorf, Christliche Symbolik der
mittelalterlichen Kunst, Leipzig 1926, 171 (No 997), 172 (No 998).

21
Налази се на фол. 29 (пагинација оловком у примерку из МСПЦ), col. б, по средини скуп

ца.
22 У вези с амблемима и сличним, упор.: L. Kaute, Emblem, у: LCI, 1, col. 618-622; М. Boskovits, 

L. Kaute, Hieroglyphen, Humanistische, y: LCI, 2, col. 254-255; R. Voip, L. Kaute, Atribute, y: LCI, 1, col. 
197-201. Такође: M. Schilling, Emblem, y: M. Lurker (ed.), Wörterbuch d.er Symbolik, Stuttgart 19915, 
170 (col. b) -  172 (col. а) исти, Emblembuch, исто, 172 (col. a) -  173 (col. а). Уз све јединице je 
наведена основна литература.

Уз познавање проблематике амблема изванредно je корисна књига: A. Henkel, A. Schöne, 
Emblemata. Handbuh zur Sinnbildkunst des 16. und 17. Jahrhunderts, Stuttgart 1976". У овом делу засту
плено je око педесетак најважнијих амблематских књига, од неке хиљаде. Сходно темама pictu
ra амблеми су разврстани у трупе: бшъке, животиње, митолошке сцене, библијски садржаји 
итд. Већина je репродукована са мотом и текстом. Текстови су превођени на немачки. Има
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да се за полазну претпоставку ^зме да ће за разрешавање симболичких и 
иконолошких значења ове заставе бити најцелисходније да буде посматрана 
као амблем. На другој страни, сасвим je јасно да се неки опсежнији резул- 
тати не могу очскивати ако joj се приступи као простој илустрацији -  не
ким дескриптивно-иконографским методом који je подобан за многе илу- 
минације у српским штампаним књигама.23 Покушаћу, дакле, да je тумачим 
тражећи у њој одлике амблема као дефинисане ликовно-литерарне врсте 
изражаваьъа.

Разматрајући први елеменат амблема, пиктуру,24 треба рећи да je Вуко- 
вићева илуминација са крстом процветалим смештена у правоугаони оквир, 
без посебног картуша на какве се наилази код мноштва западноевропских 
амблема и импреса XVII и XVIII века.ь Y правоугаоне оквире, једноставни- 
јс но што je je овај код Божидара Вуковића, смештено je неколико стотина * 25

регистар по значењима и исцрпну библиографију књига и других радона на тему амбле- 
матике. Einfhrung in die Emblematik, друго поглавље књиге: A. Schöne, Emblematik und Drama im 
Zeitalter des Barock, München MCMLXVIII, 15-63, слови као поуздано штиво за почетак познавања 
проблематике амблема, на шта ми je скренуо пажњу колега и пријатељ Вуксан Бодан.

?3
Какве су, ренимо, илустрације јеванђелских догађаја на другим местима у и с т о ј  к њ и з и . 

Упор.: Д. Медаковић, нав. дело, Табла XXXIX/1 и XL/2.
Изостаће одговор на питање да ли je у овом случају заиста посреди impresa, односно 

амблем, пошто се византијски свет распао пре но што су се разна Амблемата и Симболоруми 
раширили Европом с процватом штампарске технике. Питање мора остати отворено и при- 
кључити се оним другим отвореним питањима преко којих се назиру трагови могуће визан- 
тијске или поствизантијске хералдике и амблематике. Упор.: R. Osterhout, The Byzantine Heart, 
Зограф, 17 (Београд 1986) 36-44.

О три елемента амблема упор.: М. Schilling, Emblem, у: М. Lurker (eđ.), Wörterbuch der Sym
bolik, 171, col. a. -„Поједаначни амблем се по облику састоји од кратке сентенце (мото, inscriptio, 
symbolum), слике (pictura, icon) и од дужег појашњавајућег текста (subscriptio), који je често 
сачињен у стиховима”; R. van Straten, Einführung in die Ikonographie, 71 -  „Амблем се скоро увек 
састоји од три основна елемента: од мота (лема), слике (pictura, icon) и од текста (епиграм). 
Мото и текст често су на латинском али има и амблема на свим важнијим модерним језицима. 
Због комбинације текста и слике амблему се може прићи као према напола литерарном напола 
ликовном уметничком виду. Посматрани скупа, ова три елемента амблема већином одсликавају 
одређену апстрактну (моралио-дадактичку) идеју или једну уоиштенију мисао, често неко„жи- 
вотно” правило. У најбољем случају, они својим садејством исказују основну мисао амблема 
али, у пракси, текст je тај који решава и разјашњава „проблем” или загонетку коју постављају 
мото и слика.”

25 Због своје репрезентативности картуш je битни елеменат који се памти као одлика ам
блема. Тако се и дефинише: „Služi kao podloga za grbove, ambleme, inskripcije i sl. ili kao eist ukras” 
(Kartuša), u: ELU, 3, Zagreb 1964, 156, col. В). Репрезентативне картуше, на пример, имају два 
белега (амблема) из српских штампаних књига. Први je Јеролима Загуровића, из 1569. године 
(упор.: Д. Медаковић, нав. дело, Табла LXXXVII/2). Други амблем припада Бартолу' Гинамију. 
Као шегов белег, отиснут je на крају Псалтира с последовањем и Часловцем из 1638. године. То 
je права pictura амблема на тему „Нада”, са мотом отиснугим и грани по рубу ове слике, који 
гласи: In Deo est spes mea. Картуш je изузетно вешто и иконографски богато ураћен (упор.: Д. 
Медаковић, нав. дело, Табла XCV/1).
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Сл. 1. Крст процветали из Празличи оь мине ja Божидара Вуковића из 1538.

Када сс издвоји ова трупа, изнад ње остају два и испод такоЬс два слова. 
Горе су: Лево Ц а десно С. ГЬихов смисао разрешен je као Ц(аръ) С(лаве).31 
Доььу трупу чине слова П и В, и она нису разрешавана.32 33 Данашиьи степей 
познавања крстних словес (криптограма) налагало би да се расправља о разре- 
шењу горњег пара сутласника које je изнето као Цар Славе. Го стога што 
се мистичка суштина Христова, Цар Славе, не исписује као криптограм него 
има, и онда када се јавља као крстно словесо а не као натпис на таблиии 
крста, мање или више стандардан лик скраћенице: ЦрОла. Стога сам склон 
да ова четири крстна словеса разумем као целину, као Ц С П В. ЬЬихово ра
зрешение није пресудно за разумеваиье амблематски срочене представе, прем- 
да би дало знатан допринос. Склон сам да га разрешавам у оквиру светлосне

31Д. Медаковић. нав. дело, 205, ред. бр. 3.
32 _Д. Медаковић, нсхио.
33 'Такс je око скулпторске представе крста ироцветалог на северном порталу ирипразе у 

Деманима; упор.: Манастир Денани I / СКА, Стари јутословенски уметнички споменици. Део 
први; Сгари српски уметнички споменици. Ктьига П / -  Б. Бошковић, Архитектура, Ьеоград 
1941, 69. Y Дечанима, још једном, наведени лик скраћенине за Дара Славе насликан je на крсту 
старца Нестора. Упор.: М. Шакота, нав. дело, 53 / col. А. За кратки коментар о отајству овог 
имена („титуле”) Христове упор.: Ј. Магловски, Дечанска скулптура..., 203-204.
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симболике мистерије крста, попут криптограма С(Светъ) Х(ристов) П(ро-
свешает) В(се/х/).* 32 * 34 *

Трећи, саставни део амблема, текст, заступљен je самом Службом пред 
којом разматрана представа стоји. То што се текст (subscriptio, epigramm) проте
же на тринаест двостубачних страница може бити j едино визуелна сметња ла
ком сагледавању. Не би требало да смета ни то што су епиграмом попуњена
двадесст и четири ступца.33 За потпуно разумевање picture са крстом процве- 
талим улогу subscriptia покрио би и онај први, уједно и најкраћи део праз- 
ничног текста. Онај што се чита на служби Мале вечерње о празнику 
Крстовдана. Разматрани случај се тиме приближава могућности да буде за- 
довољена и спољашња, општа визуелна одлика амблема -  прегледност и не- 
оптерећеност текстом. Мала вечерња, заједно са пиктуром, запрема света два 
ступца.36 37 МеЬутим, као прави епиграм, кратак, поетичан и јасан, а пре света 
по сличности своје песничке слике са пиктуром, издваја се оних неколико 
стихова стихире која се шестим гласом поје на Малој вечерњи; после Слава 
и Њиња, самогласно: Д&ь садь животны, <sj зольный ншсходитыхь гад'рь проис
ходить. Иж н̂а нй пригвожжнлго х<Б и з в ^ с т в о г  î И вьз вилась р̂ каага сфйт-
нтТкыгма То> на нка вкзв-кфа̂  ть вьлнои̂ н̂ .

Напрел реченим истакнута су и за случај разматране представе из Пра- 
зничног минеја Божидара Вуковића потврђена сва три елемента форме које 
мора да задовољи неки амблем као ликовно-књижевна творевина. Тиме je 
створен услов да се разрешава њен дубљи симболички смисао. Омогућено je 
да се из представе извуче што више оних значења до којих се може доћи 
j едино применом иконолошког метода.

34
Од расправљања се одустаје превасходно стога што би око изискивало повећи простор 

на којем би се размотриле све чињенице које говоре у прилог другачијем разрешењу и све чи- 
њенице које указују на ваљаност старог решења загонетке. Све би морало бити проверено на 
што већем броју конкретних примера и поткрешьено фото или графичком документациям.

У амблематским збиркама текст (subscriptio, epigramm) који прати слику различите je ду- 
жине. Код оних које су ми биле доступне посебно дуге текстове имају Камераријус и Боскио. 
На уму треба имаги и чињеницу да je број стубаца које заузима текст тек релативна ознака за 
његову дужину. Стваран његов обим може се реалније исказати бројем типографских знакова. 
У реченој служби, код Вуковића, једап ред у ступцу садржи просечно 25 знакова а стубац има
32 реда. Отуда у Малој вечерњи има свега око 1.400 знакова а у целој служби тек око 18.800
знакова.

Део текста мале вечерње и формално je одвојен од осталог дела Службе као засебна
целина. То je учињено уском заставицом која запрема тек два реда слога. Из тога не би требало
унапред извлачити неке далекосежније закључке.

37 Данае биљка живота (крст) из неисходних земљиних недара исходи која на њој при- 
гвожђеног Христа ускрснуће показује, и уздизана рукама свештеничким (крст) објављује њего- 
во (Христово) узношење на небо.
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Нетто после наведених стихова мале вечерње, тачније -  у стихирама по 
стиховњу, између осталог пева се другим гласом: Коше сь крто гво^ыи и ина ■ 
вь них'же живоносное xïo ^atn^Tte T-feao. Квлносефе покдонитсе.38 Y стиху се нагла- 
шава копље које иде с крстом и клиновима (гвоздије) а губа на трсци ce 
подразумева са свим оним што у вези с распећем Христовим може да обу- 
хвати преширок појам друго (инла).

Разлози који су навели на избор да ce ово знамење методолошки решава 
преко истицања ликовног устројства које je користила амблематика јесу сле- 
дећи. Пре свега, то су оруђа Христовог страдања које се уздижу на „пра- 
зном” фону, што je решење које одудара од уобичајеног. Y разлог спада и 
тек дискретно маркирана „земгьа”, што je постигнуто помоћу ненаметљивог 
назначавања два „брда”. Y томе je препознат један од основних принципа 
амблематског предочавања. Када се приликом састављања амблема неком 
симболу жели придали универзално, космичко значенье, онда се он уздиже 
међу облаке а уз доьъи руб слике назначи се део пејзажа. Прикаже се тек 
толико крајолика колико je неопходно како не би дошло до забуне да зна
мение симболизује неки небески принцип. Већ при првом погледу мора сити 
јасно да je реч о принципу чије последице прожимају и небо и земтьу. Y овој 
сличици (imago) из Вуковићевог Празничног минеја нема облака. Чему би 
служиле те мрље на слици конципованој у византијском маниру? Византиј- 
ско плаво или златно небо овде je замењено белином хартије. Брда која тајну 
сва три знамења чврсто везују и за земљу размакнута су, потиснута уз доње 
углове. Y кадру слике нема линије која би их спајала, представљајући на тај 
начин терен или воду. Својим сразмерама не премашују једну петину страница 
на које належу. Над празним простором између ньих уздиже се крст који про- 
нветава. Taj празан простор између размакнутих сурих стена (брда) у ствари je 
гротло рова преисподње.39 Taj npouen међу брдима јесте погубни зев понора 
адског, земљиних разгрнутих недара, јесте дубока пропаст над којом се победо
носно узвисује знамење непобедивог крста, Крста процветалог.40

Кошъе са крстом, гвожђе и друго, што њима разапе се живоносно Христово тело, узно- 
сећи, поклонимо се.

39
Обавезан сам да скренем пажњу да ово нису моје „реторске фигуре”. То he ретко где 

бита случај у целом тексту рада. Оне имају подлогу у књижевним или у ликовним де;шма пра- 
вославног средњовековља. Тако je израз пропаст, провалија, узет из Вуковог превода Новог 
завета, из приче о убогом Лазару (Лк. 16/26). За ров преисподњи упор.: Б. Зрифуновић, Ров 
преисподњи. Трахом једне метафоре, Дело, VI-5 (Београд I960) 591-597. Остаје да се разјасни 
да ли je у синтагми реч о преисподњем рову и ј ш  се мисли на ров преисподње, тј. преисподње 
провалије или пропасти -  симболу пакла.

40 Овде се први пут региструје директна ликовна веза крста, симбола васкрсавања и узди- 
зања, са понором провалије, симбола трулежности и пропадагьа. Попгго je реч о фантастичној 
биљци (крст процветали) која симболише васкрсавање (уздизање над провалијом), згодна je 
прилика да се упути на текст и слику који приказују уздизање једне друге„васкрсне” биљке над
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Када je напред у тексту описиван крст, учињено je то у мери неопхо- 
дној за увођење у проблем и онако колико je било потребно да би се могле 
упоредити одлике склопа Вуковићеве минијатуре са одликама слике код ам- 
блема. Стога се поново враћамо крсту. При описивању крсног знамења 
најчешће се на почетку нагласи број његових Кракова. Мислим да je код схе- 
матизованих крстова прикладное говорити о пречкама. Овај их има три. 
Схематизовани крстови са три пречке обично у својим пропорцијама по- 
нављају односе које имају крстови сликани у Распећу или у сценама са Гол- 
готе. Горња кратка пречка представља таблицу на којој су подаии о томе ко 
je на крсту разапет и која му je кривица нађена па je због нье осуђен и пос- 
традао. На Спаситељевом крсту je исписана скраћеница која казује да je ра
запет као самозвани цар јудејски: ШЦ1. На светим сликама са словенским 
легендама, на таблици се скоро искључиво исписује: IC ХС ЦР СЛВЕ. 
Средња, дугачка пречка, представља антену крста -  греду на коју су са по 
клином приковане разапете руке Спасове. Ноге су му приковане једним је- 
диним клином о вертикални стуб крста. Под њима je било подножје које ce 
на ликовним представама обично приказује као коси, најдоњи елеменат. А 
управо и том подножју православље кроз свој обред исказује велико што- 
вање. Због тога je тај елеменат крста од суштинског значаја за православну 
иконографију. На Западу он касније није чест мотив.41

Схема пречки код Вуковићевог крста процветалог одступа од уобичаје- 
ног лика крстова са три пречке. Разлика се очитује у месту на коме je пред
ставлен супеданеум и иде до мере која, у прву руку, ствара велике забуне. 
Наиме, сасвим неочекивано, средња пречка je коса и знатно краћа. Дакле, 
супеданеум je представлен на месту на којем се код крстова са три пречке 
представља антена -  најдужи и увек хоризонтални попречни елеменат.

Недоумица око средне косе пречке распршује се у тренутку када се на 
овако срочено свето знаменье почне гледати као на сугуби крст. Сугуби крст 
у свом потпуно јасном облику налази се на саркофагу архиепископа Нико

провалијом. Реч je о палми финику (о значењу финика као симбола обнове и васкрсавања, 
упор.: Ј. Магловски, Студенички јужни портал, 15/со1. A-17/col. В; са релевантном литерату- 
ром). У свом раду о две сцене из детињства св. Јована Претече, који je припремљен за штампу, 
Саша Нитић je навела цитат из чти минеја којим објашњава минијатуру сликану у Четвороје- 
ванђељу цара Ивана Александра (A. Нитић, Две сцене из детшьства св. Јована Претече из 
четворојеванђеља цара Ивана Александра). Ту финик (датулина палма), израстао над прова- 
лијом, пружа храну малом Претечи. Када се овај инспиративни цитат, извучен из великог чти 
минеја митрополита Макарија (Санктпетерсбург 1868), проверен у рукопису 67 Патријаршијске 
библиотеке СПЦ (fol. 15 г. и v.), сагледан у контексту целог чтенија помније размотри, остаје 
мало могућности да буде схваћен као пуки опис пејзажа.

41
Упор.: Suppedaneum (обрадила Е. Lucchesi Palli), LCI, 4, Rom (итд.) 1974, col. 228; са основ

ном литературом.
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дима у цркви Св. Димитрија у Пећкој патријаршији.42 Такав мотив крста по- 
јављује се и на поклопцу саркофага архиепископа Данила II у Богоро- 
дичиној цркви, такође у Патријаршији.43 Под сводовима Пећке патријаршије 
налази се још један мотив сугубог крста, али нарочит, на парапетној плочи 
иконостаса у цркви Св. Димитрија.44

Одгонетајући лик Крста процветалог из Празничног минеја Божидара 
Вуковића као необичну и изузетну сугубу творевину, поступком како je на- 
поменуто код претходних случајева, може се јасно излучити идеја на којој je 
заснована његова схема. Основни лик овог сугубог крста настаје двојаким, 
може се рећи геометријским поступком. Полазна основа je крст са супеда- 
неумом и он се око доњег темена стуба ротира за 180° лучних. Тако се до- 
бија сугуби крст без голготе са паралелним супеданеумима. Паралелном 
транслацијом лик je доведен дотле да се оба супеданеума поклопе, односно, 
да се представе једном те истом силуетом.

V вези са сугубим крстовима на саркофазима црквених прелата изнео 
сам мишљење да их треба разумети као власт знака на обе стране света, и 
оне од светлости (исток) и оне од таме (запад). То се уклапа у симболичку 
оријентацију како самог гроба тако и храма и спада у домен хришћанске 
топографске симболике. А то je симболика која на своје пуно значенье

“Саркофаг je објавила Д. Поповић: Д. Филиповић, Саркофаг архиепископа Никодима у 
цркви св. Димитрија у Патријаришји, ЗЛУМС, 19 (Нови Сад 1983) 75-94. „Развијени” цртеж 
поклоица дала je на Т. 3. (стр. 79). У вези са тим цртежима сугубих крстова мора се приметити 
да су непоуздани. То се потврћује на основу могућности да се представа са ликом тог детаља 
на предњој подужној страни поклопца саркофага сагледа на објављеним фотографијама, као 
што je сл. 1 у истом раду. Назире се да je он у ствари осно симетричан на правац који би пред- 
сташъао основу степеничастог постольа (голготе). Исправан цртеж поклопца доноси В. Kopah 
у монографии: В. J. Бурић, С. БирковиЬ, В. Kopah, ПеНка патријаршија, Београд 1990, цртеж 
ХХШ (па стр. 118-119). На основу тог цртежа закључује се да су на предњој и задњој подужној 
површини поклопца приказани осно симетрични (као слика у огледалу) сугуби крстови. Сугу
би крст са горгье површине истог поклопца није осно симетричан. Продужени правци оба су
педанеума не секу се него су паралелни.То говори да се крстови не односе један према другоме 
као слика у огледалу. Такав мотив сугубог крста настаје кад се на задани крст надода његов 
лик ротиран за 180° лучних око тачке пресека осовине његовог стуба и линије основе голготе.

3 Налази се на горњој и задњој подужној страни поклопца. Прииада типу као сугуби крст 
са горње стране поклопца архиепископа Никодима. Поуздане цртеже објавио В. Кораћ у мо
нографии о Пећкој патријаршији: В. Ј. Бурић, С. Бирковић, В. Kopah, Пећка паШријаргиија, 
цртеж XXI, (на стр. 116). Споменик je монографски обрадила: Д. Поповић, Гроб архиепископа 
Данила II, у: Архиепископ Данило П и његово доба, 329-344.

44
Степеничасто наглашена голгота сведочи да je, без сваке сумње, реч о крсту. За фото- 

графију у колору упор.: В. Ј. Бурић, С. БирковиЬ, В. Kopah, ПеНка патријаришја, сл. 49 (на 
стр. 81). Заступлен je у две варијанте које се незнатно разликују, упор.: J. Магловски, Скулпту- 
ра Пећке патријаршије, сл. 12. и 13. Необична силуета може се разумети једино уколико се 
прихвати да je реч о сугубом крсту „симетричном” у односу на теме стуба с тим што се голгота 
не пресликава. Реч je о једносгавном, „латинском” крсту који се обострано, сугубо просторе у 
смеру који задаје вертикала плоче.
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рачуна уз призивање јасне свести о односу знака према месту и према поло- 
жају у који je првобитно поставлен.45

Мистерија крста, за православие, неизрецива je и свеобухватна па стога 
одређени ликовни или литерарни поступак може приказати тек неки сег
мент његовог отајства. Са мање или више дара (Божијег) може се и другима 
приближити оно што je виђено очима ума, очима срца, очима душе. Y бого- 
надахнутим стиховима православног обреда крст се често помиње као дрво. 
Неретко pi у наглашеном контрасту са оним првим дрвом које je одиграло 
пресудну улогу у историји човека. Y контрасту са дрвом преслушања запо- 
вести, односно у опреци са „дрветом од знања добра и зла” (1. Moje. 2/17) 
као у следећем цитату: Др*кво по^ксл^шажа тировы сьтргпь пролЁБ'к. А9%-
во же ко тно^ живо и тшлтШ • т^ктже гщк̂ к тлить распанша^осе г л. да

'X'4 X  Гзттш ыш ее  на Nd евь лица твои л.46 Из тог наспрамног постављања два 
знака, који су и по себи опречни, настају бројни песнички обрти снажног 
поетског набоја. По првом дрвету и Адаму, у свет je дошла смрт и трулс- 
жност, пропадљивост, а по другом дрвету, крсту, и по другом Адаму, Хрис
ту, дошао je живот вечни, нетрулежност и непропадљивост. Као оружје ко- 
јим je побеђена смрт, часни крст je дрво живота, за хришћане он то није 
само у метафори. Он je то увек, и онда када изостане поступак којим се 
његова животворна снага предочава.

Реч дрво делује на две равни, и данас као и у древним Бременима. На 
једној, оно je градивна именица: означава материју од које се граде бродови, 
куће, зделе, алати, прибор, а од које je био начињен и часни крст Христов. 
На другој, оно je облик у ком се јављају бројне јединке биљног света, једна 
je од ознака у њиховом разврставању. Назив, попут оних по којима се разли- 
кује грм од жбуна, влат од вреже и сви међусобно. Код ликовних представа 
крста пронветалог, као и у црквеним песмама, некако увек преваладава гра
дивна суштина речи дрво. При сваком покушају класификациј е у право то 
ствара озбшъне тешкоће да се ова најсветија од свих бшьки сврста у круг 
фантастичне ботанике.

45
За основна обавештења о том принципу упор.: Б. А. Успенски, Лева и десна страна у 

уметности икона, Трећи програм (Радио Београд), 42 (Београд 1979) 499-505; Е. Dinkier, V. 
Schubert, Rechts und Links, LCI, 3, col. 511-515, ca одабраном литер ату ром. Е. Mille, L ’art religieux du/ Q
XIIf  siècle en France. Etudes sur l’iconographie du moyen âge et sur ses sources d ’inspiration, Paris 1948 
(18981) 5-6, где укратко говори о принципима средњовековне иконографије. За разјашњавање 
опширнијих и сложенијих иконографских ситуација у оквиру топографске симболикс упор.:J. 
Магловски, Студенички јужни портал; исти, Дечанска скулптура.

Дрво преслушања свету смрт Пронине, дрво пак крсно живот и нетрулежност. ЕЬиме рас- 
петог се Господа те молимо да знаменује се на нас светлост лица твојега: -  Рукопис САНУ 292, 
Октоих, срп., 1560/80, фол. 81 в.; упор.: Д. Богдановић, Инвентар, 72, ред. бр. 936.
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Y православном црквеном обреду штовања крста посвећена су и два да
на у седмици: среда и петак. Уз то му се и посведневно исказује част и ис- 
пољава припадност на разне начине. Y том обшьу песничких обрта jедино се 
у служби за празник Воздвиженија појављује она реч која лик и мистерију 
крста процветалог нераскидиво и без могућности оспоравања везује за фан- 
тастичну ботанику.47 Синтагма сад животни (бшька живота) поставља кр- 
стове процветале посред фантастичног врта српске средњовековне духовнос
ти и омогућује да буду класификовани са осталим растињем пошто словен- 
ско садь одговара грчком cpixov односно латинском planta.

Оголела брда или безводне стене представљају пустињу у којој je снага 
кушача најјача. И управо тамо где нема ни воде ни хлада цветање које ту 
пустот надвладава испољиће се у свеколикој својој снази као што je и про- 
роковано. Занемаримо Даничићев превод старозаветног текста, а и остале 
преводе на народне језике у савременој употреби који су, изгледа, превшие 
завиривали у Лутеров превод. Обратимо ли се читањима сачуваним по слгу- 
жбама на празнике или у паримијама, можемо наћи и одгонетку мотива кри
на на овде разматраном крсту процветалом. Y истом овом минеју Божидара 
Вуковића одштампана je и Богојављенска служба^ у којој je и паримија из 
Исаијиног пророчанства (Ис. 35/1,2): Тако гд^ть гь, вълведш иоустыш ж е-  
jftoyijjia. и да вьлра у^тсвоустыни. и да процвытгь гако и к^инь. и Фцвьтггь, 
и пролшнеть и да вьл^^ау^ш поустынга со^даыова.48 Превод код Даничића 
јесте: /1/ Радоваће се томе пустиња и земља сасушена, веселиће се пустот и
процвјетати као ружа. /2/ Процвјетаће обилно, и веселиће ce радујући ce 
итд. Уверен сам да je оволико довољно за разјашњењс цветања кринова по
сред пустиње, сходно Исаијином пророштву.

Поменута биљна творевина на којој се и над којом ce крст уздиже са- 
држи y свом облику идеје Голготе, Лобног места које постаде рајем по сна
зи крста.49 Идеја раја у уметности испољава ce сликом врта, лепо устројеног 
и ограђеног, чиме ce изражава идеја топографског пространства а не идеја 
раја као вечне заједнице блаженства верних у Христу. Ова друга идеја при- 
кладно ce може изрећи крстом процветалим.

Упор, цитат изнад напомене 37.
48 Тако говори Господ: Узвесели ce пустињо ожеђала и да узрадује се пустот и да процвета 

као и крин. И оиветаће (цветом) и пронићи he (зеленилом) и да узрадује се пустиња Јорданска.
49 nВатьа овде указати на сасвим схематизовану представу крста процветалог која припада 

истом оваквом типу a која je сведена на вредност пиктограма. Налази се у „изменљивом” делу 
заставице на илгуминацијама у четворојеванђељу из шгампарије Мркшине цркве (довршено 
1563. године). Упор.: Д. Медаковић, нав. дело. 229, Табла CXV/2, CXVII/2.
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На примеру овог крста процветалог на посве јасан начин се доказује 
превој увојите лозе у лозицу са криновима („палметама”) која je замењује 
својом функцијом а до чега je y српској уметности дошло током друге по
ловине XIV века. Лоза увојита je била карактеристика епохе Немањића а 
процветавање попут крина je карактеристично за моравско раздобље.50 Кри- 
нови не стварају лозу као што то? уоеталом не чини ни акантус а тако су га 
представљали на лозицама из епохе Немањића. Бурђевак, који je довођен y 
везу ca љиљаном из Песме над песмама, тј. с льшьаном у долу, ствара богате 
подземне поданке, ризоме, којима обилно прораста тло. Оно што je код уво- 
јите лозе била улога струка вођице овде je улога ризома. Лоза расте у обиљу
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Сл. 2. Крст са криптограмима из 
Празничног минеја Божидара Вуковића

из 1538. године

Сл. 3. Крст процветали из Нагоричина 
(По С. Радојчићу, Портрет младиНа...)

50
У вези са орнаментом састављеним од низа кринова упор.: Ј. Магловски, Кринови на гро

бу монахшъе Јефимије (Саопгитење), Јефимија, часопис за књижевност, уметност и духовност, 
1 (Трстеник 1992) 47-52. Опширнији рад, са научним апаратом и потребним илустацијама, пре
дат je за штампу у Саопштењу Републичког завода за заштиту споменика.
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светлости и подразумева делатеља који je негује. Ризом расте y тами 
земљиних непробојних недара и ствара заједницу јединки преко гроба, гроба 
по Првом и посебно по Другом Адаму. Раст ризома није ограничен његовом 
природом као што није ни раст лозе. Њихов раст прекида или преиначава у 
раст супротних вредности нека замка у коју сам раст упадне. О ометеном 
или о измењеном расту говоре бројни орнамента с бшъним преплетом као 
мотивом, о чему he се говорити неком другом згодом.

На крају, може се заюъучити да се на примеру крста процветалог из 
Празничног минеја Божидара Вуковића из 1538. године показује да одређе- 
ни типови крста процветалог могу бита разматрани као јединке фантасти- 
чне ботанике, тј. крст се може гледати као сад а не као дрво (фixov а не 
^uXov). Потврђује се да кринови у српској средњовековној уметности јесу 
јединке фантастичне ботанике и лик им се не везује за одређену ботаничку 
врсту. На њих се не могу простом апликацијом примените значења која су 
установљена за кринове (љиљане) у западњачкој уметностиА Ставови које 
сам раније изнео у вези са значением моравских кринова овим иконограф
ским ликом добијају још једну снажну потврду.* 52

Оригиналност овог решења указује на то да иновација умножавања 
текстова међу Србе доспева као цивилизацијска тековина корисна да замени 
мукотрпан рад на преписивању текстова, али без неких могућности да сво- 
јим готовим клишеима претерано утиче на дух ликовног стварања које je у 
њеној функцији. Показује да разматрана иконолошка тема неточноправо- 
славног света, крст процветали, још увек није довољно истражена и да би je 
требало монографски обрадити. Овај мотив крста процветалог из Пра
зничног минеја Божидара Вуковића, настао у првој половини XVI века, 
иако мали форматом, одликује се свим врлинама које красе велика иконо- 
графска остварења из претходног периода српске уметности.

Упор. јед. Lilie у LCI 3, col. 100-102; са литературом.
52

Поред оних са саркофага непознатог покојника у Пећкој патријаршији, упор. нап. 13, 
такође и кринови са Јефимијиног гроба, упор. нап. 50.
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Janko Maglovski

DIE KREUZBLUME (KREUZBLÜTE) IM FESTMENÄON VON BOŽIDAR
VUKOVIĆ (1538)

Zusammenfassung

Zum Andenken an Prof. Radmila Mihajlović

In einem alten serbischen gedruckten Buch mit Graphiken begegnen wir einer außerordentlichen 
Darstellung der Kreuzblume oder Kreuzblüte. Die dabei verwendeten ikonographischen Lösungen 
ermöglichen uns einen breiteren Einblick in die ikonologische Auffassung der Kreuzblume als einer 
Erscheinung in den bildenden Künsten. Das Interesse für die Varianten der Lösung der Kreuzblume -  als 
eines bildenden Motivs und eines ikonographischen Themas -  stehen in unmittelbarer Beziehung mit dem 
Bestreben, das verloren gegangene System der phantastischen Botanik wiederherzustellen (Vgl. Anm. 2).

Das genannte Motiv ist eine von den bisher überhaupt bekannten Darstellungen des Kreuzes, die in 
den serbischen Inkunabeln als ein eigenes ikonographisches Thema verwendet wurden (Bl. 1 und 2). Beide 
befinden sich in demselben Buch, in dem sogenannten Festmenäon von Božidar Vuković aus dem Jahre 
1538. Die Kreuzblume oder Kreuzblüte ist eines der ältesten Themen der christlichen Kunst. Sie wurde 
nicht als eine besondere ikonologische Erscheinung untersucht. Sie wurde zwar in verschiedenen Kontexten 
berührt und in der Regel im Rahmen der Bedeutung des Lebensbaumes oder von allegorischen Dar
stellungen des Paradieses gedeutet. Allem Anschein nach hat als erster dieses Thema M. Didron 1843 in 
seinem berühmten Werk Christliche Ikonographie (Anm. 6) berührt. Die ikonographische Verbindung von 
Kreuz und Pflanze in der europäischen Kunstgeschichte wurde bereits in mehreren Studien behandelt 
(Anm. 7). M. Didron ist auf dieses Motiv gestossen, als er bei seinem Versuch die Kreuze zu klassifizieren, 
den griechischen Brauch der bildenden Darstellung des Kreuzes mit der Legende IC XC NIKA erörterte. 
J. Fleming sondert das Motiv aus und sucht es in eine Klassifikation einzuordnen, in der das Kreuz und 
die Blume eine Kombination bilden.

Die Rankenform der phantastischen Pflanze von Vuković’s Kreuz unterscheidet sich von den übli
chen Darstellungen der Ranken bei Kreuzblumen. Vor allem von denjenigen, die man an den Wandma
lereien auf den Fensterseiten und den Durchgängen der Kirchen sehen kann. Die Ranken schießen da, 
nachdem sie einen Bogen um den Fuß des Kreuzes gemacht haben, nach oben, „in die Höhe’’, nach dem 
Gipfel strebend (bl. 3).

Auf diesem Bilde hat der Ikonograph die Lanze und das Rohr nicht über das Kreuz mit dem Pilz 
gelegt, so wie das meistens üblich gewesen und in der zweiten Darstellung des Kreuzes in demselben Buch 
von Vuković der Fall ist. Im ikonographischen Verfahren, das die Lanze und den Pilz links und rechts von 
der Hauptsäule des Kreuzes setzt, ist im Grunde eine bestimmte symbolische Aussage zu sehen (Bl. 1).

Die Lanze und der Pilz gehören als Werkzeuge von Christi Leidensgeschichte zu lithurgischen Ge
genständen. Mit der Lanze durchsticht man das Agnec (Abendmahlsbrot) auf dem Opfertisch im Seiten
raum des Altars (Proiesis). Wenn der Pfarrer, nachdem er der Reihe nach die vorgeschriebenen Hand
lungen verrichtet und die Gebetsworte ausgesprochen hat, sagt: „Einer von den Soldaten hat ihm die Lanze 
in die Rippe gestoßen und auf der Stelle flößen Blut und Wasser. Und ein Augenzeuge hat das bestätigt, 
und wahrhaftig ist sein Zeugnis”, dann ist das für den Diakon ein Zeichen, daß er mit einem symbolischen 
Lanzenstich gleichzeitig in den heiligen Kelch Wasser und Wein einschenken soll. Das Geheimnis des 
Durchstechens von Christi rechter Lende wurde in zahlreichen Versen besungen, die die orthodoxe Hymnik 
Christi Opfer gewidmet hat (Anm. 19). Der Schwamm als Gegenstand fand jedoch keine Anwendung in 
den Versen. Wenn man die Erniedrigung und die Folterqualen, denen der Heiland ausgesetzt war, auch 
mit der den Schwamm betreffenden Episode hervorheben will, dann werden nur der Essig und die Galle
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erwähnt, in die der Schwamm eingetaucht war und ihm dann an einem Stab befestigt entgegengehalten 
wurde.

Die Fahne ist an den Anfang des Dinestes zu Ehren der Erhebung des ehrwürdigen und lebens
pendenden Kreuzes gesetzt. Einem scharfen Auge wird nicht die Tatsache entgehen, daß mit der Lösung 
der Zeichnung alle Werte zum Ausdruck gekommen sind, die eine pictura (Imago, Ikone) eines gut ge
formten Emblems besitzen muß. In der Arbeit werden alle drei Elemente des Emblems erörtert: die pictura 
-  die das Fähnlein selbst darstellt; das Motto -  dessen Rolle die um das Kreuz aufgezeichneten Krypto
gramme spielen; das Epigramm -  vertreten durch den Text des Gottesdienstes selbst, besonders durch 
jenen Teil, der zur Abendmesse verlesen wird, oder noch näher bestimmt: durch den in der Anmerkung 37 
angeführten Vers.

Die Gründe, die dazu geführt haben, daß dieses Zeichen methodologisch über die von der 
Emblematik verwendeten bildenden Anordnung erörtert wurde, bestehen etwa in Folgendem. Vor allem 
sind das die Christi Leidensweg begleitenden Werkzeuge, die sich über einem „leeren” Hintergrund 
erheben, eine Lösung, die von der üblichen abweicht. Weiterhin handelt es sich auch um die nur 
diskreterweise markierte „Erde”, indem auf eine unauffällige Weise nur zwei „Berge” angedeutet sind.
Darin hat man eines der Hauptprinzipien der emblematischen Darstellung erkannt. Wenn man bei der 
Zusammenstellung eines Emblems einem Symbol eine universale, kosmische Bedeutung verleihen will, 
dann wird es in die Sphäre der Wolken gehoben, während der untere Teil des Bildes andeutungsweise mit 
einem Landschaftsbild ausgefüllt wird. Das Landschaftsbild wird nur in dem nötigen Umfang realisiert, um 
einem Mißverständnis vorzubeugen und die Bedeutung des Symbols als eines himmlischen Prinzips klar 
zum Ausdruck zu bringen. Bereits auf den ersten Blick muß er klar sein, daß es sich um ein Prinzip handelt,
das sich in seinen Auswirkungen sowohl auf den Himmel wie auch auf die Erde bezieht. Im Raum des

« «

Bildes gibt es keine Linie, die beide Berge verbinden würde. Uber dem zwischen ihnen bestehenden Raum 
erhebt sich das zur Blüte entfaltete Kreuz. Dieser leere Raum zwischen den kahlen Bergen ist im Grunde

i t

die verhängnisvolle, in den unterirdischen Abgrund führende Öffnung, er ist das große Unheil, über dem 
sich triumphal das Zeichen des unbesiegbaren Kreuzes, des zu einer Blüte sich entfaltenden Kreuzes, 
erhebt. Hier wird zum ersten Mal die direkte bildende Verbindung zwischen dem Kreuz als dem Symbol 
der Auferstehung und Erhöhung und dem Schlund des Abgrunds als dem Symbol der Fäulnis und des 
Untergangs registriert.

Das Schema der Balken bei Vuković’ Kreuzblume weicht von dem üblichen Kreuzbild mit drei Bal
ken ab. Das Dilemma hinsichtlich des mittleren schrägen Balkens verschwindet, sowie man das so aus
geformte heilige Zeichen als ein besonderes Doppelkreuz betrachtet.

Indem man nun vermittels des schon in früheren Fällen angewandten Verfahrens (vgl. Anm. 42-44) 
das zu einer Blume ausgewachsenen Kreuzes im Festmenäon von Božidar Vuković als eine ungewöhnliche 
und außerordentliche Leistung deutet, läßt sich auch die Idee, auf der das Schema beruht, klar heraus
arbeiten. Die Grundform dieses Doppelkreuzes entsteht vermittels eines zweifachen geometrischen Ver
fahrens. Die Ausgangsform ist das Kreuz mit dem Suppedaneum. das um den unteren Teil der Stütze um 
180° rotiert. So erhält man ein Doppelkreuz mit parallen Suppedaneumen. Vermittels einer paralellen 
Franslation wurde die Gestalt in eine solche Lage gebracht, daß sich die beiden Suppedaneumen decken 
bzw. durch eine und dieselbe Silhoutte dargestellt werden.

Das Mysterium des Kreuzes ist für die Orthodoxen unausdrückbar und allumfassend, so daß ein 
bestimmtes bildendes und literarisches Verfahren nur ein Segment des Sakraments auszusprechen vermag 
(vgl. das Zitat in Anm. 46). Mit dem ersten Baum und Adam sind der Tod und die Fäulnis in die Welt 
gekommen, mit dem zweiten Baum, dem Kreuz, und dem zweiten Adam, Christus, sind das ewige Leben, 
die Unzerstörbarkeit und Unvergänglichkeit gekommen. Ais Waffe mit der der Tod besiegt wurde, ist das 
ehrenwürdige Kreuz der Lebensbaum.

In den slavischen Sprachen bewegt sich das Wort Baum auf zwei Bedeutungsebenen; und zwar so
wohl heute wie auch in früheren Zeiten. Auf der einen Ebene ist das Wort ein Nomen, das Stoffe bezeich
net, aus denen Schiffe, Häuser, Schüssel, Werkzeuge gebaut werden; aus diesem Stoff war auch das 
ehrwürdige Kreuz Christi gemacht. Auf der zweiten Ebene ist das Wort eine Form, in der sich zahlreiche
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einzelne Erscheinungen der Pflanzenwelt melden; es ist eine Bezeichnung im Rahmen der Klassifizierung 
der Pflanzenwelt, mit der man etwas benennen will, wie vergleichsweise mit den Benennungen Busch und 
Gestrüpp, oder Rispe und Ranke. Bei den bildenden Darstellungen der Kreuzblume oder Kreuzblüte, wie 
in den Kirchenliedern, überwiegt fast immer die stoffliche Bedeutung des Wortes Baum. Bei jedem 
Versuch der Klassifikation bereitet gerade dies große Schwierigkeiten, um die heiligste von allen Pflanzen 
in den Kreis der phantastischen Botanik einzureihen.

Im orthodoxen Glaubensritus sind zwei Tage in der Woche der Ehrung des Kreuzes gewidmet: 
Mittwoch und Freitag. Außerdem wird ihm alltäglich die tiefe Anhänglichkeit zum Ausdruck gebracht. In 
der Fülle poetischer Wendungen meldet sich jene Form, die die Kreuzblüte unwiderlegbar an die phan
tastische Botanik bindet (vgl. das Zitat in der Anm. 33). Das Syntagma Lebensgarten (Lebenspflanze) setzt 
die Kreuzblume inmitten des phantastischen Gartens der serbischen mittelalterlichen Geistigkeit und 
ermöglicht eine Klassifizierung mit anderen Pflanzenformen, da das slavische идь dem griechischen cpitov 
bzw. dem lateinischen planta entspricht.

Die kahlen Berge oder wasserlosen Steine stellen die Wüste dar, in der die Macht des Versuchers 
am größten ist, und gerade da wo es weder Wasser noch Schatten gibt, wird sich das Prophezeite in seiner 
umfassenden macht bekunden (vgl. 35/1, 2). Das erwähnte Pflanzenwerk, auf dem sich und über dem sich 
das Kreuz erhebt, beinhaltet in seiner Form die Golgathaidee, jener Stätte, die kraft des Kreuzes zum 
Paradies wurde. Die Idee vom Paradies in der Kunst wird im Bild des Gartens dargestellt, eines schön 
geordneten und eingegrenzten Gartnes, womit auch die Idee der topographischen Weite und nicht die Idee 
des Paradieses als einer ewigen Gemeinschaft der in ihrer Treue zu Christus Seligen zum Ausdruck 
gebracht wird. Diese zweite Idee kann auf eine angemessene Weise mit der Kreuzblume ausgesprochen 
werden.

« •

Am Beispiel dieser Kreuzblume kann auf eine ganz klare Weise der Übergang der Ranke in Reölein 
mit Lilien (’’Palmetten”), das ihre Funktion übernimmt, belegt werden. Zu diesem Wechsel in der serbi
schen Kunst ist es im Laufe der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gekommen. Die Reberanke war cha
rakteristisch für die Nemanjić-Epoche, und die Lilienblüte war charakteristisch für die moravische Epoche. 
Die Lilien bilden keine Reben, wie das übrigens auch für den Akanthus charakteristisch ist, der auf diese 
Weise in der Nemanjic-Epoche dargestellt wurde. Das Maiglöckchen, das mit der Lilie im Hohelied in 
Beziehung gebracht wurde, bildet reiche unterirdische Auswüchse, Rhyzome, die mächtig in die Erde hin
einwachsen. Am Ende darf wohl festgestellt werden, daß am Beispiel der Kreuzblume im Festmenäon von 
Božidar Vuković aus dem Jahre 1538 gezeigt werden kann, daß bestimmte Typen der Kreuzblume als 
eigenartige Erscheinungen der phantastischen Botanik erörtert werden könen, bzw. daß man das Kreuz als 
Garten und nicht als Baum (cp iT O V  und nicht als |iAov) auffassen kan. Es bestätigt sich, daß die Lilien in 
der serbischen mittelalterlichen Kunst Erscheinungen der phantastischen Botanik sind und daß sie nicht in 
eine bestimmte botanische Gattung eingereiht werden können. Auf sie sind nicht mit einfacher Applikation 
die in der westeuropäischen Kunst festgestellten Bedeutungen der Lilie anwendbar. Die von mir schon 
früher im Zusammenhang mit der Bedeutung der moravischen Lilien vorgelegte Deutung dieser ikono- 
graphischen Gestalt erhält hiermit noch eine Bestätigung (Anm. 50).

Die Originalität dieser Lösung weist darauf hin, daß die Innovation im Bereich der Vervielfältigung 
von Texten zu den Serben als eine zivilisatorische Errungenschaft gelangt, die die mühselige Arbeit beim 
Abschreiben von Texten ersetzte, aber dabei mit ihren fertigen Klischees auf den Geist der in ihrer Funk
tion stehenden bildenden Tätigkeit nicht einzuwirken vermochte. Darüber hinaus hat sich erwiesen, daß das 
erörterte ikonologische Thema der östlichen orthodoxen Welt, die Kreuzblume oder Kreuzblüte, noch 
immer nicht in zufriedenstellender Weise untersucht worden ist und daß eine monographische Bearbeitung 
noch bevorsteht. Dieses Motiv der Kreuzblume im Festminäon von Božidar Vuković, enststanden in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, obwohl von kleinem Format, zeichnet sich durch alle jene Tugenden 
aus, die für die großen ikonographischen Leistungen aus der vorhergehenden Epoche der serbischen Kunst 
charakteristisch sind.
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Зидно сликарство цркве Светог Илије 
у Илијенском манастиру

Ц р ква  манастира Светог Илије у Илијенцима je једнобродна, једноап- 
сидна са шест прислоњених лукова -  три у јужном и три у северном зиду. 
Данае манастир не постоји, а бивше село Илијенци je четврт града Софије. 
Фреске су рађене у три наврата: 1549. наос и фасада; крајем 16. или првим 
деценијама 17. века живописана je новоизграђена припрата; 1832. године на- 
сликане су фреске на спољном западном зиду припрате. Поједини ликови на 
старим фрескама у наосу осликани су 1838. године.1 2 Живопису илијенске

'Л

цркве посветио je два чланка проф. В. Пандурски. Y њима су описане фрес
ке из 19. века, као и неколико слика из наоса и припрате које су откривене 
крајем 50-тих година, после скидања дела посне боје која je покривала зидо- 
ве у унутрашњости цркве. Фреске са наоса проф. В. Пандурски je датирао у 
14-15. век, а оне у припрати у 16. век. Сада су све фреске откривене и пред- 
стоји њихова рестаурација. Важне податке о историји цркве садрже два кти- 
торска натписа из средине 16. века, који су донедавно били непознати. Нат- 
писи се односе на живопис у наосу и на источном зиду припрате где je на- 
сликан Страшни суд. Северно од нише са сликом патрона (из 19. в.), уюъу- 
чен у низ хорова праведника, који учествују у Божјем суду, под засебном 
арком, слично праведничким ликовима, налази се први ктиторски натпис. 
Он саопштава да je живописање храма Светог пророка Илије извршено

1
Година 1838. насликана je у горњем делу средњег лука са јужног зида. Уколико се може

судити пре пометка рада рестаураторске екипе, у броду цркве пресликавани су ликови Христа
у гробу (проскомидијна ниша) и светог Јована Рилског (северни зид).

2  _  -  _В. Пандурски, Стенописите в Илиенския манасшир край София (още един сгиар образ
на Св. Иван Рилски). -  Църковен вестник, 38, 1960; Idem. Стенописите в Илиенския манастир
край София. -  Известия на Института по изкуствознание. 13, 1969, 5-28. Село Илијенце и његов
манастир гтомињу неки аутори: Ив. Богданов, Български твърдини. София, 1971, 48-49, 82, 87;
Ас. Василиев, Софийската „Света хора’. -  Славяни, 5, 1971; Г. Чавръков, Български манасти-
ри. София, 1978, 161-164; Г. Тахов, От Средец до София. Летописи и епизоди от софийските
махали. София, 1987, 216-217; Е. Манова, БълГарска стенопис 16-17 в. София, 1985, 31-35.
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1549. године за време архиепископа Пахомија, радом и настојањем „Оожјих 
раби -  свих ИлијенчанаТ

[+и]зв о л ћ  /  [Hi6m] сопл, и Qh дпеп]бШ бн[бЛ4 /  [оня]и еыГь-
s ДА ^  лШ6Н1 / [6 е ] т г й  дхјг е ь п о  / в е ь  гря о т г о  прро / кя. 

илпА. вжвЕ / ною бгт1ю. при / я р х ш п и е к о у  / пя пяхталнкч
/ ТРОуДСО̂ И НЛО/ GTOIAHÏB/ИЬ / РЯБбХЬ БЖИ1 / ХЬ ОКВЛ1Ь 
/ ИЛ1ЫЧНЬ / ЧЯНВЛ* / КБ ЛЪ / ТБ 5* / НИ.

Други натпис je на сасвим обичном месту -  изнад врата на западном 
зиду наоса. Натпис je веома оштећен. Део малтера je уништен, а изузев прва 
два од укупно шест редака, текст се чита по негативним траговима на мал- 
теру. који су остали после скидања боје. Из натписа сазнајемо да je ослика- 
ваьье храма настало за време игумана-јеромонаха Митрофана:

IV  ̂ .. ^  ^  Шг+ ИЗБОЛ^НШ/ЙЬ СЭЦй. И ПООП [б н ш т ь  ОЫН^ И ОЬКРЬШВ^/ИЬб 
QTAYO ДХМ. Г ОЬПИОЬ Об Х Р й Щ Ь  ОТЛГО OPPOKđ ИЛ1ЫЧ] JH O h
Об. ош х р а м х .  при е р о м о т х й .  м и т р о ф а ш  тр&дсэ/иь и т -  

оьтончнивмь. р[пбвх:ь БОЖШХЪ..............] ЛТОВН0]. [ИПОЧКОВ
ПИОЛТИ] /ИбОбЦД И Ж Ш Ш .  К ДНЬ И[ОЬВ]РЬШИ OB /И6Ц[П 
ОВ]ПЬТ[В/ИЕРИИА] L ДНЬ

После формуле ТР&ДСО/ИЬ И Н г10 Ь Т О МЧ IIИ В /И Ь следе имена бар пе- 
ториие ктитора, која се за сада не могу прочитати. Интересантно je да je 
живописање почело на дан празника храма -  20. јула. Рад je завршен 10. сеп- 
тембра, т.ј. после почетна нове године, због чега у другом натпису стоји
1550, а не 1549. година, као што je у првом натпису.

Стављање ктиторских натписа изнад улаза иркве може се објаснити по- 
моћу текста из Старог завета (Пета књига Мојсијева или Закони поновљени, 
6, 6-9), у којем Господ наређује Израиљу да напише његове речи на потпо- 
рама и изнад врата својих кућа. V Другој књизи Мојсијевој (Излазак, 12, 7) 
речено je да се ова места помазују крвљу жртвене животиње. За време обре- 
да освећивања новог храма управо та места изнад врата и прозора, као и све 
потпоре помазују се миром.3 Taj акт освећивања и појачања симболички се 
понавља када се на иста места стављају натписи, jep je у средњем веку писа
на реч схватана као аналог и истовремено симбол оваплоћења Бога.4 Taj

Л>. Мирковић, Православна литуршка. Други посебни део (Свете тајне и молитво- 
словља). Београд, 1983, 210-211.

4
Y својим делима Максим Исповедник, Василије Селевкијски, Григорије Палама и низ 

других хришћанских аутора истину да невидљиви и нематеријални Бог постаје видљив у писме- 
нима (т.ј. словима), а процес мишљења, говора и писања одражава предвечито рађање Логоса 
од Бог а-Ода и његово временито рађање од Девице. Yri. : PG: 91, 213 В (Максим Исповедник);
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симболични значај натписа, у случајевима када су исписани у апсиди или на 
неточном зиду, везан je за еухаристију и за основно ритуално право ктитора 
-  право помена у храму вьихове ктиторије.* 5 Информација коју добијамо од 
једног натписа свакако није једино у подацима о ктитору и о храму. Као део 
иконографског програма, ктиторски натписи допуњују идеје које он изра- 
жава. Најчешће се то остварује истицањем еухаристичке симболикс и сим- 
боличне функције везане с идејом о освећивању и јачању храма. И кад би 
све то важило за натпис са западног зида наоса илијенске цркве, онда сме- 
штање првог натписа у реду хорова праведника сведочи о нади да he као 
ктитори за своје богоугодно дело сви Илијенчани бити са праведницима на 
дан Страшног суда.

Дешифрование ктиторских натписа из илијенске цркве омогућило je та- 
чно датирање њених првих фресака. Сада сасвим тачно знамо ко je патрон 
храма. Уједно с тим, први из новопрочитаних натписа садржи једину вест о 
софијском митрополиту Пахомију,6 а други -  најранији сигурни доказ о пос- 
тојању Илијенског манастира, то je спомињање његовог игумана-јеромона- 
ха Митрофана. Пре 1549. године село Илијенци спомиње се само једном. 
Између 1446. и 1455. г. оно je уписано у тимар Мехмеда, Дурсун Реисовог 
сина.7 Тада je у Илијенцима било 37 домаћинстава и 12 удовица, а приход 
власника износио je 2.652 аспре. Други податак о селу јесте из натписа у 
цркви, a трећи из Бојанског споменика (пре 1552).8 Године 1606, у војничке 
регистре уписано je 13 поседа из села Илијенци, од којих четири припадају 
становницима из Софије.9 Овде се село спомиње као „Илијанче”. Почетком 
19. века број војничких баштина je исти -  13 поседа je уписано у регистар из 
1815. г.10 Привилегије Илијенчана, везане за њихове војне обавезе према им- 
перијц. несумњиво, изражавају се и у томе што je село имало манастир. При

PG: 85. 437 D -  440 A (Василије Селевкијски); PG: 150. 1165 D (Григорије Палама). Исти цитати 
су наведени у: А. Кирин, и П. Иванов. Представа о књижевном језику у Средњем веку' и у 
доба Препорода. (У штампи -  НССВД 19, 1989). Током свог рада у вези са средњовековним 
представама о писмености аутори су користили дело Харвија Голдблата: Orthography and Ortho
doxy. Constantine Kostenecki’s Treatise on the Letters. Firence, 1987.5 _ _ _ _

С. Троицки, KutuwopcKO ираво у Визаншији и у Немањићкој Србији. -  Глас СКА 168. 
Други разред. Београд, 1935, 120-121.

6Уп.: Ю. Трифонов, Велика Търновия, Велика Сардакия и Велика Европия, -  Известия 
на исторического дружество в София. 5, 1922, 85-111; Ив. Гошев, Антиминсът. Литурхическо 
и църковно-археолоГическо изеледване. София, 1925, 114-115; М. Лачев, Каталог на Софийски- 
те митрополиты. Сборник по случай 75-годишнината на Негово Светейшество Българския 
Патриарх д-р Максим (у штампи).

Извори за исшориягиа на Бълхария. 13, София, 1966, 39.
8 М. Станчева, Ст. Станчев. Боянският поменик. София, 1963, 34, 119.
9 _  _
Извори за исгиорияхиа на Бълхария. 20, София, 1974, 209.

10 Op. cit., 340.

303



ACEH КИРИН
*

томе, за разлику од свих манастира око Софије, који су постојали у 15. и 16. 
веку, Илијенски се налази на необычно приступачном месту -  усред со- 
фијског поља.

О обнављању манастира 1699. г. говори се у запиеу јеромонаха Парте- 
нија, који je „обновио оно што je успео, довео воду и изградио чесму испред 
манастирских врата”.11 На повезу једног апостола сачуван je запис од 20. де- 
цембра 1754. г. Сачинила су га двојица Илијенчана који су укоричили књигу 
за манастир.12 То су подаци о селу Илијенци и манастиру у његовој близини.

Историја Илијенског манастира део je историје Софије. Још почетком 
15. столећа Софија постаје главны град румелијског беглербега, а у 16. веку 
она доживљава прави процват.13 Тада турска војска успешно осваја Mabap- 
ску. Софијски беглербегови учествују у тим походима и враћају се са вели
ким богатством, граде џамије, каравансараје, имарете, школе. Град je импре- 
сионирао странце обшъем воде, бројним чесмама и купатилима. Трговина je 
била у процвату, а у њој су учествовале велике колоније Дубровчана и Јев- 
реја.14 Софија je прешла y руке Турака 11 година пре пада Трнова. Њена 
епархија je била одвојена од трновске катедре и никада више није јој припа
дала, али увек je била митрополија, а не епископија.15 Софијски митрополит 
био je титулисан као архиепископ, jep су у његовом надлештву биле поједи- 
не епископије. Y ферманима које су до 17. века давали софијским митропо- 
литима спомињу се Пиротска, Брезнишка, Берковска, Знепољска и Ихтиман- 
ска каза.16 За време турског периода, Софијска епархија називана je „Вели
ком Сардакијом”. Старобугарска имена области замеььена су не само због 
саме замене црквене администрације, него и због чињенице што нису одп> 
вар ала новој територијалној подели.17 Y вези с тим било je важно и нала- 
жење узрока за несреће које je донела турска инвазија, найме напуштање 
традиција васељенске цркве. На идеолошком плану, то je разлог за увођење 
старохришћанских назива, нарочито за њихову популарност, о чему сведоче 
многи записи.

11Љ. Стојановић, Стара сриски записи и натписи, књ. 3, бр, 5735.
Е. Спространов, Оиис на ръкоиисише в Библиогиекаьиа на Се. Синод на БълГарската 

църква в София. София, 1900, № 41.
''История на БълГария. 4, Българският народ под османско владичество (от 15 до на- 

чалото на 18 в.). София, 1983, 88-95. Упореди исто тако: Г. Или ев, Сведения за Град София 
през 16. в. -  Известия на семинарите при историко-филологическия факултет на университета 
„Св, Климент ОхридскиС София, 1942, 1, 181-226.

14 История на БълГария, 95.
15 Ю. Трифонов, Велика Търновия, 96.
16 Op. cit., 92.
17 Op. cit., 86.
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Y првој половини 16. в. хришћани у Софији постају сведоци подвига 
тројице новомученика -  Георгија Новог, Георгија Новејшег и Николе Но
вог. До 1555, када je одржан локални сабор о канонизовању светога Николе 
Новог, већ су створена химничка и хагиографска дела у част нових света- 
ца.1б Захваљујући овим текстовима сада можемо да осетимо духовну атмос
феру оног времена. Успон привредног живота стварао je самопоуздање које 
се изражавало као задовољство због припадности истинитој вери -  хришћан- 
ству. To je била компензација за њено одсуство и напуштање традиција, што 
je довело до несрећа, изазваних иноверцима. Није случајно што je y житију 
Николе Новог посвећено место догађајима из црквеног живота Софије у 
ранохришћанској епохи.18 19 Истинитост хришћанства и његове предности у 
поређењу са муслиманством јесте лајтмотив духовног живота у Софији 16. 
в. О томе су хришћани говорили међу собом, a такође и са муслиманима.20 
Узрок тога могло je бита и у то време често примање ислама од стране не
ких хришћана из економских разлога. На тај начин, у контексту духовног 
живота из прве половине 16. в. нарочито je актуелно питање о отеловљењу 
Бога и о исконском бићу Сина заједно са Оцем и Светим духом. Муслимани 
су оповргавали ове основне догме хришћанства. Према њима, зачета и pobe- 
ни девицом, Исус, био je један од пророка, последњи пре Мухамеда. Према 
хришћанима, међутим, сведочанства пророка о до ласку Месије, после кога 
Бог неће послати другог, основни су доказ за Мухамедово самозванство.21 С 
тим питањима су живели хришћани у Софији у време када je била осликана 
Илијенска црква.

У првој половини 16. в. најбоље поствизантијско зидно сликарство на 
Балкану стварају критски зографи у великим монашким центрима -  Светој 
гори и Метеорима.22 У истом Бремену ради и атеље за живопис из Тебе.23 
После активне уметничке делатности у последњој четвртини 15. в. у којој се

18 Током свог рада користио сам текстове житија св. БорЬа Новог и св. Николе Новог у 
најновијем издању њихових превода: Стара българска литература. 4. Житиеписни теорбы. 
София, 1986. Овде на странама 610-611, 614-615 вида исцрпно наведена дела о књижевности 
посвећеној софијским мученицима.

19 Op. cit., 316.
20 Упореда те епизоде из житија св. Борђа Новог и св. Николе Новог који приказују найме 

такве ситуације; Op. cit., 302-303, 352, 364-365.
21 Исто.
22 М. Chatzidakis, Recherhes sur le peintre Théophane le Crétois. Etudes sur la peinture postbyzantine. 

London, 1976; M. HcxtÇriôdxriç, OKpr|Tixéç ^caypdcpoç Ôeocpdvrjç;. Oi Toixoypacpieç xrjg I.
Movr)ç Ztat)povixr)ta. Ayiov Opoç, 1986.

23 M. AxeipdcTou-noTapidvo'u, H povr| tcov OiLav0pconr|v6v xai г) ярштг) cpdorj trjc 
u£Taj3i)^avTivf|ç Çcoypacpixf̂ ç. A0r]vai, 1983. (Summar}  ̂ in English) 243-247.
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несумњиво назиру стилови појединих центара,24 у средњим областима Бал
канское полуострва долази до застоја. До 1550. г. на том великом простору 
створено je и сачувано мало споменика чији живопис, независно од зајед- 
ничких црта, не чини јединствену целину. Пре фресака у Илијенцима, у пр- 
вим деценијама 16. столећа25 створен je живопис у једном делу Богородице 
Порфире у Преспи (1523-1524),26 у храму Св. Јована Претече у Јашуњи 
(1524),27 у Светом Николи у Зрзу (1535),28 у манастирској цркви Св. Николе 
Топличког,29 у стенама изнад манастира Светог Јована Богослова (Свети Јо- 
ан Пусти -  Касинец) око Враце (1540),30 у цркви Светог БорЬа у Бањанима 
(1548-1549).31 Фресака из 1547. било je у храму Светог арханђела Михаила у 
Софији, који je био срушен 80-их година 19. в.32 Највероватније из прве по
ловине 16. в. су и фреске цркве Светог Вазнесенија у Софији, од којих je 
очуван један мал и део.33 Како се може прочитали код Герлаха, од 12 цркава 
које су постојале у трећој четвртини 16. столећа у Софији, само митропо- 
литска црква Свете Марине била je свеже исписана.34 Вероватно из друге

"4 Св. Радојчић, Једна сликарска школа из друге половине 15 века. ПрилоГ историји хри- 
шћанске умешности под Турцима. ~ Одабрани чланци и сту>дије 1933-1978. Нови Сад, 1982, 
258-279; Г. Суботић, Охридска сликарска школа 15. века. Београд, 1980; Е. Tsigaridas, Monumen
tal Painting in Greek Macedonia during the Fifteenth Cenuury. - Holy Image, Holy Space. Icons and Frescoes
from Greece (catalogue). Athens, 1988, 54-60.

25* O споменицима поствизантијског зидног сликарства прве половине 16. века у Епиру ви- 
ди: М. A^eipdatou-riompidvou, Op. cit., 241-242.р 6

“ 2. ПеХекстбгјс;, BuÇavtivà xcu petaßv^avTiva pvt^yEïa Trjç npéanaç. OeaaaXovbcTj, 1960, 
101-108 (наводим по раду Г. Суботића -  вида нап. 21.)

_/ Г. Суботић, Зидно сликарство Светог Јована Претече у Јагиуњи (1). Лесковачки збор-
ник 27. Лесковац, 1987, 23-36.

28^ 3. Расолкоска-Николовска, Манастырот Зрзе со црквите Преображение и Светы Ни
кола. Споменици за средаовековната и поновата историја на Македонија. 4, Скопје, 198 . Овде 
вида наведене старије радове о манастиру Зрзе.29

К. Балабанов, Нови иодашоци за манастирот и манастирската црква Свети Никола 
Топлички. Културно-историско наследство во HP Македонија. 2, Скопје, 1956, с. 3-17; 3. Расол- 
коска-Николоска, Топличкиот манастир во светлината tia новите истраживанја.- МАНУ. 
Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развотокот на словенскага 
просвета. Скопје, 1989, 323-333.

1 X. и К. Шкорпил, Сшаровремски надписи из разни краища на Бълтрия. СбНУ, 7, 1892, 
100; Ас. Василиев, Църкви и манастири из западна Бълтрия. Разкопки и проучвания, 4, 1950, 
82; Ст. Михайлов, Фресков надпис в манастира Св. Иван Касинец до Враца. Известия на Ар- 
хеологическия Институт, 18, 1952, 390-394.

311 Г. Суботић, Свети Борђе у Бањанима. Историја и архитектура. ЗЛУ, 21, 1985, 135-160. 
Вида овде дела наведена у вези са спомеником.

""К. Иречек,Княжество Бълтрия. Часш вгиора. Пъшувания по Бълтрия. Пловдив, 1899,18.
73 Л. Красовска, и П. Митанов. Сшеноиисише на църкваша „Св. Спас” в София. Музеи и 

паметници на кулгурата, 4, 1979, 12-22.
3 4 К. Иречек, Op. cit.
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половине века je живопис цркве Свете Петке Самарџијске.33 Из последње 
депеније 16. в. су још неке зидне декорације: у манастирском храму Светог 
Јована Рилског у Куршту,3 36 у цркви Свете Петке у Букову,3' у Роженском 
манастиру38 и Новој митрополији у Несебру.39 Из 16. в. су потпуно сачувана 
зидна декорација у цркви Струпецког (Тржишког) манастира у близини 
Враце, као и фрагментарно очуване фреске двају споменика из југозападних 
делова Бугарске: Свети Никола у селу Вукову40 и Свети арханЬел Михаил у 
околини села Горановци.41 Данае већ не постоји зидна декорација у двема 
ирквама око Пустендила, чије ктиторске натписе објављује Ј. Иванов. То су 
Богородичине цркве у Пастуху (1557)42 и Рждавици (1600).4'

Зидна декорација наоса Илијенске цркве потчињена je општој шеми 
распореда живописа у једнобродним и једноапсидним црквама са полуци
линдр ргч ним сводом. Поред обшъа јеванђеоских сцена (на јужном и север
ном зиду насликане су 32 композиције), за иконографски програм je карак- 
теристично да je предност дата неким пророцима из Старог завета, а то сва- 
како није једино због чињенице што je патрон храма свети пророк Илија. 
Међу релативно малим фигурама из сцена, па чак и из регистра стојећих 
фигура, необично велика je слика Богородице Платитере у полукалоти ап-

3SJ Ст. Михайлов, Стенописите на църквата „Св. Пешка Самарджийска” в София. -  Из
вестия на Археологический Институт, 22, 1959, 291-325; Б. Пенкова, Стенописите на църквата 
..Св. Летка Самарджийска” в София. Планова задача 1987-1988. БАН, Институт по проблеми 
на изкуствознанието (рукопис).

л  g

“ В. Пандурски, Куриловският манастир. София, 1975.
' Е. Флорева, Средновековни сшеноииси. Вуково -  1598. София, 1987.
38 Г. Геров, Б. Пенкова и Р. Божилов. Стенописите на Роженския манастир (у штампи).
' Ас. Василиев, Изследвания в църквата „Св. Стефан” в Несебър. Музеи и паметници на 

кулгурата, 4, 1967; В. Марди-Бабикова, Ктиторский портрет экзахра Христофора в церкви 
Святого Стефана в Несебре и роль несебрьской митрополии в художественной жизни Горо
да в 16 -  17 вв. -  Etudes balkanique, 4, 1978, 138-146.

40 Ас. Василиев, Проучвания на изобразителните изкуства из някои селища по долината 
на Струма. Известия на института по изкуствознание, 7, 1964, 153-154; Ат. Божков, За някои 
забравени паметници на българската монументална живопис. Изкуство, 9-10, 1964, 56-57; Цв. 
Дремсизова-Нелчинова и Л. Слокоска, Археологически паметници от Кюстендилски окръг. 
София, 1978, 14.

41 В. Иванова, Неиздадени църкви в югозападна България, Годишник на Народния музей,
5. 1929-1931, 264, ил. 146-149; А. Протич, Денационализиране и възраждаие на нащето изкус
тво от 1393 до 1879 I -  Со. България 1000 години. София, 1930, 398, 410, 442; Г. Стойков, 
Култови и обществени cïpadu из Грънске, Брезнищко и Кюстендилско. Комплексни научни 
експедиции в Западно България. София, 1961, 112, 114, ил. 44, 45; Ас. Василиев, Художествени 
паметници и майстори образописци из някои селища на Трънско Брезнищко и Кюстендил
ско. Комплексни научни експедиции... 184; Цв. Дремсизова-Нелчинова и Л. Слокоска, Op. cit., 
15. 4?

И. Иванов, Северна Македония. София, 1906, 406.
43 Op. cit., 405.
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сидне конхе. Испод ње у два симетрична дела приказано je причешће светих 
апостола, у којем je фигура Христа-архијереја насликана два пула. Сцена 
Мелисмос укључује фигуре четири црквена оца који се не могу тачно иден- 
тификовати. Са натписа у апсиди може се тачно прочитали само свитак
првог од архијереја у северном делу. Текст свитка „ЬХКО ТЪ1 ВОЙ
БО ГЪ ’ део je једне од припремних молитви, као и молитви за време прочи- 
шћивања из литургије Јована Златоуста. За сада нс могу да укажем на друге 
случајеве коришћења овог текста на свицима из Мелисмоса. Необично je 
шло je изабран пасус из средине једне молитве. Обично се у таквим случаје- 
вима користи почетак. Можда je на четири свитка у Илијенцима написан 
један деловит текст. Изнад проскомидијне нише насликана je у целини фи
гура свештеномученика Игњација Богоносца. Симетрично од ње у јужном 
делу зида налазе се ликови двојице отаца цркве, а испод њих, поред нише 
ђаконикона -  фигура ђакона. V највишем делу источног зида исписана je 
сцена Вазнесење. Сведоци Христовог Вазнесења насликани су у две симе- 
тричне трупе са стране полукалоте апсидне конхе. Сијање Христа које по- 
државају два анђела необично je мало, jep зографи нису пренели слику у 
свод, него су користили место у источном зиду изнад апсиде.

Y своду централна je слика Пантократора који je окружен појасом од 
10 медальона: 8 са попрсјима анђела, а остала два са ликовима Богородице и 
Јована Крститеља. Овај појас од медальона уписан je у квадрат, у чијим су 
угловима насликани симболи јеванђелиста. Y траци око лика Христа напи
сан je следећи текст: +[...]ЬККО ЯЗЬ ВО/ИЬ. ИНТт ЕОГЯ НЋОТ [...] 
ряж[...] ти т ц в  [...] р ш ж  л ю е ю  ... (, ,Видите сада сам Ja и нема бога 
осим мене. Ja створих земљу и човека на њој. Ja руком својом утврдих не
бо'5.) Овај текст саставльен je одломцима из Пете књиге Мојсијеве (Други 
закон) 5, 6-7 и из пророчанства Исаије 45, 5-6, 12. Необично je његово појав- 
љивање у толико раном споменику. Дионисије из Фурне препоручу)е да ce 
управо тај текст исписује око слике Пантократора,44 али се у споменицима 
од 15. до 17. века он ретко појављује. На фрескама из ове епохе у Бугарској 
нема ниједног таквог примера. Судећи по публикацијама које су ми познате, 
овај текст je реткост и на споменицима у Југославији и Грчкој у 16. и 17. 
веку. Северно и јужно од Пантократора приказани су Христос Емануил и 
Христос Арханђел Великог савета. Y источном делу свода, изнад престола 
храма насликане су три фигуре у целини. То су пророци Самуило, Мојсије 
и Аарон. Join три стојеће фигуре пророка биле су вероватно у западном де
лу свода, где je малтер са фрескама пао.

44 Н. Бркић, Технолошја сликарства, вајарства и иконографије. Београд, 1968, 367.
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Испод слика у зениту свода налази се регистар са медаљонима пророка. 
Насликана су укупно 24 пророка који држе свитке.

На северном и на јужном зиду два регистра са јеванђелским сценама 
укључују по осам сцена сваки. Пет од сцена представљају Велике празнике: 
Рођење Христово, Сретење, Крштење, Лазарево васкрсење, Улазак у Јеруса- 
лим. Муке Исусове приказане су у 15 сцена: Тајна вечера, Прање ногу апос
тола, Молитва у Гетсиманији, Издајство Јудино, Христос пред Аном и Каја- 
фом, Христос пред Пилатом, Ругање, Бичевање, Одрицање Петрово, Подела 
одеће, Ношење крста, Кајање и вешање Јудино, Распеће Христово, Полага
йте у гроб, Жене-мироносице на гробу. Следећих осам сцена представљају 
циклу с Цветног триода А Он почиње сликом Силазак у ад, којом je представ- 
љено Васкрсење Христово. После њега -  Петар и Јован у гробнини уверава- 
jy се у васкрсење Христово. Сиена je насликана између Силаска у ад и Не- 
веровања апостола Томе, јер илуструје јеванђеоско читање из литургије за 
уторак Светле недеље.45 46 Неверовање апостола Томе представља Другу неде- 
љу после Пасхе -  Томину недељу; Недеља мироносица -  трећу недељу после 
Пасхе; Исцељење раслабљеног у Витезди -  четврту недељу после Пасхе, Не- 
дељу раслабљеног; Преполовљење празника -  среду четврте недеље, 25. дан 
после Пасхе. После Преполовљења насликана je сцена Христос се јавља 
апостолима на Тиверијадском мору. Ова сцена ce укључује у циклус 11 ју- 
тарњих јеванђеља као илустрација десетог од њих.47 Y Илијенцима сцена je 
насликана на овом месту, jep се исти текст из Јована 21, 1-14, (зачало 66) 
чита на јутрењу у седмој недељи после Пасхе -  у Недељи светих оцева 
Првог васељенског сабора. Текст који се тада чита за време литургије пред- 
ставља проповед по Јовану 17, 1-13 (зач. 56) које се тешко може илустровати 
па се тај празник обично представља сликом Првог васељенског сабора. Иза 
ове сцене следе: Христос и Самарићанка -  пета недеља после Пасхе -  Неде-

45 _ _ _ _ _ _ _
ТБ. Мирковић, XeopiuoAoluja или исшоријски развигиак и богослужење иразника право

славие источне иркве. Београд, 1961, 213-238. О сликању циклуса Цветног триода вида: G. Mil
let. Recherches sur l'iconographie de l’Évangile aux 14e, 15e et 16e siècles d ’après les monuments de Mistra, 
de la Macédoine et du Mont-Athos. Paris, 1916, 34-40: Св. Радојчић, Мајстори cwapoï српскоГ сли- 
карства. Београд, 1955, 67; С. Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаришје 
1557-1614. Нови Сад, 1965, 96-99; Idem, Манастир Света Тројица код Пљеваља. Београд, 1974, 
60-61; Г. Суботић, Зидно сликарство Светог Јована Претече у Јагиуњи, 30-31.

4° О читању Светог писма на богослужегьу вида: ЈБ. Мирковић, Православна литуртка. 
Преи општи део. Београд, 1982, 282-292. Распоред јеванђеоских одломака -  „зачала” за читање 
у реду празника црквене године даје Јеванђелистар. Током рада на чланку користио сам: Бо- 
жествено и свещенно eeanlenie на Господа нашею Iucyca Христа / разпределено за през 
сичката Година в най удобен начин според типическите означента. С иждивението на свещ. 
Ненчо Несторов. Русчук (Русе), 1865.

47
Уп.: Л. Мирковић, Op. cit., 288.
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ља Самарићанке и Исиељења слепога од роћења -  шеста недеља после Пас
хе, Недеља слепога од рођења.

Следеће три сцене везане су за јеванћелска читања после Педесетнице, 
Прве две представљају илустрације литургијских јеванђеља из периода пре 
Уздизања часног крста, a трећа -  једну од последних недеља пре Недеље 
блудног сина која je прва из припремних за велики пост. Догађај који je 
представљен после Исцељења слепог од рођења, а найме Исцељење Хана- 
нејкине кћери описано je y јеванђељима Матеја 15, 21-28 (зач. 62) и Марка 
7, 24-30 (зач. 30). Оба одломка читају се после Педесетнице и пре Уздизања 
часнога крста: Мр. 30 -  16. чствртак, Мт. 62 -  18. недеља. Разлика између два 
текста која су од значаја за иконографију изражава се у томе што по Марку 
за време исцељивања девојка лежи, а код Матеја овог детаља нема. Сцена у 
Илијенцима очигледно je везана за текст који се чита на литургији у 18-тој 
недељи после Педесетнице -  Мт. зач. 62. Следећа сцена je веома оштећена
и о њеној садржини судимо по натпису: „ХО. ИОЦЋЛ1 ЕВ О А Љ Ж И Е  И
ХРО/ЙЬ”. („Христос исцељује раслабљеног и хромог”). Таква епизода не 
постоји ни у једном од четири јеванђеља. Сцену са истим натписом открива- 
мо у солунској цркви Светог Николе Орфанос, а у Дечанима композиција 
којa представља исцељивање двојице болесних и која je сигнирана као Исце- 
љење слепог и немог понавља позу првог болесника из Солуна.48 Исцељива- 
ња двојице људи од којих je један слеп, а други нем, нема у јеванђељу. Пре- 
ма Андервуду, сцена која би могла да утиче на иконографију у Солуну и 
Дечанима може б или Исцељење слепог и хромог у храму (Мт. 21, 14). Аме- 
рички научник сматра да су натписи слободно изабрани. Ja прихватам ми- 
шљење Ксингопулоса према којем се у оба случаја ради о синтетичкој пред- 
стави према Матеју 15, 29-31 (зач. 63) -  исцељење хромих, слепих, кљастих и 
др. на мору Галилејском.49 Ово зачало чита се седмог петка после Педесе
тнице, чиме се може објаснити присуство ове сцене управо на овом месту. 
Садржина последње сцене позната нам je jедино по натпису: „XG. ИСгЦЪ -
ЛИ ЕОДСЗ ТРУДНА” („Христос исцељује болесника од водене болести”) -  
Лука 14, 1-11 (зач. 74), суботње читање 13. недеље после Уздизања часног 
крста. Овом сценом затвара се круг празника из покретног циклуса, јер нас 
она доводи до почетна новог Пасхалног круга -  припремне недеље за велики 
пост.

Празници Цветног триода који су подробно представљени у илијенском 
живопису, присуствују у неким рукописним јеванђељима и триодима. Y лек-

48
Р. Undemood. Some Problems in Programs and Iconography of Ministry Cycles. -  The Kariye Djami. 

4. (Studies in the Art of the Kariye Djami and Its Intellectual Backround). Princeton, 1975. 298-299.
4 9 A. ZvyyônovXoç,, Oi toixoupaqnea tov Ayiou Ni&oXdou Opcpavou 9eaaaXodUr]a. 

A0f]va, 1964, 16-17; P. Underwood, Op. cit., 299.
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ционару из средине 11. столећа у библиотеци манастира Дионисију 587 
(740) има 22 ршустрације јеванђелских зачала за време од Пасхе до Педесе- 
тнице,50 Из 11. века je и грчки рукопис Vatic, gr. 1156 који садржи сцене из 
Пасхалне године и менолог.51 Y 12. веку у један грузијски пентикостар 
укључено je 7 фронтисписа који представљају недељна литургијска јеванђе- 
ља између Ускрса и Силаска Светог духа на апостоле. 32 Појава пуног ци- 
клуса Цветног триода у зидном сликарству проузрокована je y једнакој мери 
утицајем књижевне илустрације и развојем неких делова зидне декорације 
византијских Храмова. То су са једне стране циклус који представлю чудо 
учења из земаљског живота Христа (тзв. Министри-циклус), од којег се 
одвајају сцене везане за празнична јеванђеља, а с друге стране - сликање у 
куполу и поткуполном простору, као и у апсиди сцена које илуструју основ- 
не празнике Пентикоста -  Вазнесење и Силазак Светог духа на апостоле.
Важност та два догаћаја проузрокована je схватањем да су они актови уједи- 
њења земаљског и трансцендентног. Управо због тога они су сликани у нај- 
вишим и најсветлијим деловима храмовног простора.^3 Око њих су сликани 
догађаји који су се десили непосредно пре Вазнесења и Силаска Светог ду
ха. Доследност догађаја везана je за литургију и календар и присутна je у 
литургијској пракси у облику читања јеванђелских одломака. Све то je дове
ло до појаве таквих трупа сцена које стварају традицију представљања пра- 
зника Цветног триода у зидном сликарству. У другој половини 6. века, у 
цркви Светих апостола у Константинопољу, сцене Силаска Светог духа и 
Јављање Христа апостолима54 * сликане су у непосредној близини Вазнесења 
у куполиУ На сличан начин ове сцене су груписане у 10. веку у три капа- 
докијске цркве -  Токали килисе, Киличлар килисе и у Голубарнику у Цауш-

50 К. Weitzmann, The Narrative and Liturgical Gospel Illustrations; and Byzantine Miniature and Icon 
Painting in the Eleventh Century. Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination. Chicago/Lon- 
don, 1971, 247-270, 271-313; Idem, An Imperial Lectionaiy in the Monastery of Dionysiou on Mount Athos. 
Its Origins and Its Wanderings. Byzantine Liturgical Psalters and Gospels, 12 (Variorum), London, 1980; C. 
Walter, The Date and Content of the Dionysiou Lectionaiy. -  AEATION THS XPILTIANIKHL
АРХАЮЛОПКН2 ЕТА1ПЕ1А2. ПЕРЮАОХ A T 0 M 0 2  ЕГ; 1985-1986, AOrjva, 1988, 
181-189.

Yn.: П. Мијовић, Менолог. Београд, 1973, 117.
Г. Алибегашвили, Художественный иринции иллюстрирования Грузинской рукописной 

кнти 11 -  нан. 13 вв. Тбилиси, 1973, 75-107.
53 О. Demus, Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium. London, 1947,

16-20.
54Ради се о догађају који непосредно претходи Вазнесењу и који je описан као четири 

јеванђелиста: Мт. 28, 16-20; Мр. 16, 14-20; Лк. 24, 33-49; Јо. 20, 19-23. Ова епизода представљена 
je на лшургији читањем Лк. 24. 1-53 (зач. 114) у дан Вазнесења и Jo. 20, 19-31 (зач. 65) у Томиној 
недељи. Зачало 65 по Јовану чита се исто тако и као 9. јутарње јеванђеље.

5 G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux 14e, 15e et 16e siècles d’après les monu
ments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos. Paris, 1916, 40.
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-ину.56 Y живопису храма Милешева (13. век) Јављање Христа апостолима 
налази се испод Вазнесења у куполиЗ7 Исто тако под куполама са Вазнесе- 
њем у Светим апостолима у Пећи (13. век) и Жичи (почетак 14. века) насли- 
кане су по три сцене које приказују догађаје који се славе за време Педесе- 
тнице: Васкрсење, представљено као Силазак у ад; Уверавање Томино и Јав- 
љање Христа апостолима.58 59 Око њих су насликане и друге сцене: у Пећи -  
Тајна вечера и Васкрсење Лазарево; у Жичи -  Тајна вечера. Y 13. веку у 
цркви Свете Софије у Трапезунту сцене Вазнесење, Уверавање Томино, Јав- 
љање Христа апостолима (на Галилејској гори) и Јављање Христа апостоли
ма на Тивериј адском мору насликане су у олтарском простору. По михшье- 
ььу Д. T. Рајса овде je био представљен и Силазак Светога духа на апостоле.69 
Y Сопоћанима (13. век), у непосредној близини апсиде, насликане су три 
сцене везане за догађаје који су се десили за време Педесетнице и који црква 
найме тада слави: Силазак Светога духа на апостоле, Јављање Христа апос
толима и Жене-мироносице на гробу.60 На исти начин су размештене сцене 
Вазнесење, Уверавање Томе и Јављање Христа апостолима у олтарском 
простору две цркве у Мистри: Богородици Одигитрији (Афендико) у манас- 
тиру Бронтохион (почетак 14. века) и Јевангелистрији (крај 14, почетак 15. 
века).61

Y оквиру циклуса Христове јавнс дслатности62 (он може да садржи 
укупно 76 сцена), литургијски принципи одређују редослед неких од сцена 
join у 6. веку -  Сан Аполинаре Нуово у Равени. То се односи у истој мери 
и на зидну декорацију храма Светог Марка у Венецији (11. век), Монреале 
(12. век), на живопис из 14. века у католикону Хиландарског манастира и 
Митрополитској цркви у Мистри (источни део северног брода). Y припрати 
храма Богородице Пантанасе у Мелвшку (13. век) насликане су биле сцене

5 6М. Restle, Die Byzantinischie Wandmalerei in Kleinasien. 1967. Tokali kilise: Abb. 108, 115; Kiličlar 
kilise: Abb. 252, 275, 276, 277; Golubarnik u Cauš-inu: Abb. 302, 319-324; В. Лазарев, История визан
тийской живописи. Москва, 1986, 82.

57 Б. Тодић. Милешева и Жмча - шематске и иконохрафске паралелс. -  Милешева у ис
тории српског народа. Београд, 1987, 81-88.

58 мOp. cit.
59 D. Т. Rice, The Paintings of Hagia Sophia, Trebizond.- L ’art Byzantin du 13e siècle. Symposium de 

Sopoćani. Beograd, 1967, 84; Idem. The Church of Hagia Sophia at Trebizond. Edinburgh, 1968, 123-126, 
172-177.

60 B. Бурић, Соиоћани. Београд, 1967, 226-227.
61 G. Millet, Op. cit., 39; S. Dufrenne. Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra. 

Paris, 1970, Afendiko: pl. 10, sch. 7; Évanguelistria: pl. 33, sch. 22 a.
69
“ О ОВОМ пиклусу и о споменицима у којима je он насликан види: Р. Underwood, Some Pro

blems in Programs and Iconography of Ministry Cycles. -  Kariye Djami 4, Princeton, 1975, 245-302; C. 
Gouma-Peterson, Christ as Ministrant and Priest as Ministrant of Christ in a Palaeologan Program of 1303. 
DOP 32 (1978), 199-216; Б. Тодић, Грачаница. Сликарство. Београд / Приштина, 1988, 118-121.
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махом повезане за литургијска читања у време Педесетнице.63 Y 14. веку има 
знатно више примера о примени литургијског принципа у вези са циклусом 
земаљског служења Христа: манастир Хора (Кахрије Вами) у Цариграду, 
Протатон у Кареји на Светој гори, у Солуну -  црква Светог Николе Орфа- 
нос и параклис Светог Јевтимија у цркви Светог Димитрија, Богородица Пе- 
ривлептос у Охриду, Грачаница, Нагоричино, Дечани, Љуботен, Матејић,
Раваница, црква Светог Теодора Стратилата (на ручју) у Новгороду. Циклус 
Христове јавне делатности који je у 12. и 13. веку сликан претежно у бо- 
чним бродовима, у трансепту или нартексу, у 14. веку заузима место у цен
трализм броду, испод Великих празника и Мука.64 * На исти начин, у 16. и 17. 
веку у споменицима поствизантијског сликарства на Балкану, овај циклус ће 
бита сведен на циклус према Цветном триоду, коме се прикључују и сцене 
везане за период после Педесетнице а пре великог поста. Y истој епоси сце
не из циклуса Цветног триода сликају се у апсиди онако како je у византиј- 
ским обрасцима из 13. и 14. века. Теофан Критски насликао je на јужном 
зиду апсиде у католикону Ставро-Никите (1546): Силазак Светога духа на 
апостоле, YßepaBaH,e Томино и Јављање Христа апостолима.66 Y два спо- 
меника у Румунији -  Bälinesti (1500) и Свети Илија у Сучави (1540) у ап
сиди су насликани Чудо у Кани и Чудо са хлебовима.66 Догађаји које ове 
сцене приказују одређују њихов симболичан значај, везан за сухаристију, а 
то што су се нашле у апсиди несумштво je везано и за чињеницу да су 
одломци из Јеванђеља које оне илуструју литургијска штива за понедељак 
после Томине недеље -  Чудо у Кани (Jo. 2, 1-11; зач. 6) и за пету среду 
после Пасхе -  Чудо са хлебовима (Jo. 6, 5-14; зач. 18).67 Y 17. веку сцене из 
циклуса Цветног триода насликане су у апсидама цркава у Драгомирни, 
Cetätuia,68 у Светом Пантелејмону у Видину69 и Светом Петру и Павлу у

63 S. Dufrenne, L ’enrichissement du programme iconographique dans les églises byzantines du I3em€ 
siècle. -  L’art byzantin du 13e siècle. Symposium de Sopoèani. Beograd, 1967, 42.

64 Б. Тодић, Op. cit., 120.
6~ M. Xatl,r|ôdxr]ç, O Kpr|Tixoç Çcoypdcpoç Qeotpdviç, six. 103, 105, 106; ox. 8 (12, 13, 14).

P. Henry, Les églises de la Moldavie du Nord des origines à la fin du 16e siècle. Architecture et pein
ture. Paris, 1930, 177-178, 204. О сликању истих сцена y византијској умстности види: Р. Underwo
od, Op. cit., 264-267.

67 Одломци из јеванђеља који причају о чудесном умножавању хлебова читају се још и у 
периоду после Духова: у 9. суботи (Мл. 15, 32-39; зач. 64); у 15. четвртку (Мр. 6, 30-45; зач. 25);
у 16. петку (Мр. 8, 1-10; зач. 32).

68 I. D. Stefanescu, L ’évolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines
jusqu 'au 19e siècle. Paris, 1929, 96.

69 Y апсиди цркве Светог Пантелејмона насликане су сцене: Вазнесење Христово, Уверава- 
ње Томино, Силазак Светог духа на апостоле. О овом споменику види: А. Грабар, Материалы 
по средневековому искусству в Болгарии. -  ГНМ 1920, с. 131; К. Миятев, Приноси към средно- 
вековната археолошя на БьлГарските земи. -  ГНМ 1921, 162-164.
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Свиштову.70 Циклус Цветног триода који уклучује 8 сцена насликан je у ап- 
сиди видинске цркве Свете Петке.71 Y 16. и 17. веку у споменицима из дије- 
цезе Пећке патријаршије циклус Цветног триода и сцене које приказују не
деле пре великог поста сликају се у припрати: Пећка патријаршија (1565), 
Свети Никола у Великој Хочи (1557), Света тројица код Плевала (1592), 
Свети Никола у селу Кијеву (1602/3), Свети арханђели у Кучевишту (1631), 
Хопово (1654).72 Y споменицима у Бугарској циклус Цветног триода насли
кан je у припрати једино у храму Роженског манастира.73 Сликагье циклуса 
Цветног триода поред Менолога (Пећка патријаршија) и поред циклуса И 
јутарњих јеванђела (Роженски манастир, Тројица плевалска) наглашава ка
ленд арски принцип који одређује избор и редослед сцена у циклу су Пенти- 
костара.74 Ипак у 16. и 17. веку раширена je пракса да се циклус Цветног 
триода слика у броду цркава, непосредно после Страсти.

Вратимо се првој половини 16. века да бисмо одредили са којом тради
циям и са којим узорима се може повезати јеваћелски циклус Илијенске 
цркве. Y самом почетку 16. столећа у храму Ферапонтовог манастира (1501) 
насликан je циклус који садржи 15 јеванђелских сцена (5 од њих су парабо
ле).75 Редослед сцена није у зависности од литургијске примене текстова које 
оне илуструју. Једне поред других су насликане сцене са сличном иконогра- 
фијом. Исти формални принцип организује циклус чудеса у цркви Спасо- 
-Мирошког манастира у Пскову (12. век),76 а то сведочи да се он доследно 
примењује у Русији. Сасвим je другачији циклус чуда која су приказана у 
фризу изнад Мука на северном зиду храма у манастиру Филантропин 
(1531/2).77 Редослед сцена понавла редослед догађаја које оне приказују. Y

70 Сцене у апсиди ове цркве које приказују празнике прем а Пентикостару су следеће: Си- 
лазак у ад, Уверавање Томино и Вазнесење Христово. Ирква Светих апостола у Свиштову спо- 
миње се код А. Грабара (нав. дело, с. 133) и код Г. Христов, Свищов в миналото 86-1877. 
Свищов, 1936, 47. О ктиторском портрету’ Матеја Војводе Басараба и његове жене види: А. Ва
силиев, Ктиторски портреты. София, 1960, 81-83.

71 У регистру испод Великих празника насликани су у апсиди: Силазак у ад, Уверавање 
Томино, Христос и Самарићанка, Исцељење раслабтьеног у Витезди. Дал>е циклус настављају 
сцене на јужном зиду: Исцељење слепога од рођења и Силазак Светога духа на апостоле, после 
чета се ређају сцене Мужа. О цркви Свете Петке у Видину нема посебне сгудије. Види: Ь. 
Дякович, Бележки по археолотята на крайдунавска Бълхария.- С5НУ 16-17, 1900, 170; А. Гра
бар, Op. cit., 133; А. Василиев, Op. cit., 83.

72
"С. Петковић, Зидно сликарство..., 97.

73 Г. Геров, Б. Пенкова и Р. Божилов, Стенописите на Роженския манастир (у штампи).
74О вези између Пасхалног циклуса и Менолога у зидном сликарству види: П. Мијовић, 

Op. cit., 117-128.
75 _  _И. Данилова, Фрески Ферапонтова Монастыря. Москва, 1970, 8-9, илл, 36, 37, 85-91, сх.

6( 1-12).

6Р. Undrewood, Op. cit., 268-269.
77 М. AxeipdoTou-noxauidvou, Op. cit., o^éô. A..

314



*
ЗИДНО СЛИКАРСТВО ЦРКВЕ СВЕТОГ ИЛИЈЕ

параклису Светог Јована Богослова (1552) у Богородици Мавриотиси у Кос- 
туру насликан je циклус који представља чуда Христова. Овај циклус je у 
другом регистру јеванђелских сцена на западним деловима јужног и север- 
ног зида као и на западном зиду. Четири од укупно 10 сцена иду према ре- 
доследу јеванђелских зачала која илуструју.78

Иконографски програм који укључује пуни циклус Цветног триода и 
који je директно подређен сценама Мука, претвара се у угледан модел одмах 
после сликања католикона неких од великих манастира на Светој гори: Лав
ру (1535), Дионисију (1547), Кутлумуш и Дохијар (1568).79 Y споменицима 
из 16. века који нису били под утицајем тих образаца, циклус Цветног три
ода насликан je на истом месту -  у броду, после Мука, ад и у сасвим редуци- 
раном облику: Свети Јован Претеча у Јашуњи (1524) -  2 сцене, Христос и 
Самарићанка и Исцељење слепота од рођења,80 Свети Илија у Сучави (1540) 
и манастирски храм у Њамцу -  по 2 сцене, Преполовљење и Силазак Свето- 
га духа на апостоле.81 Тако да je, по мом мишљењу, циклус у Илијенцима, 
најранији циклус Цветног триода у средњим областима на Балкану, па je, 
како изгледа, и најранији пример утицаја критских образаца овде. Y 80-тим 
годинама столећа највероватније управо такав циклус je насликан у цркви 
Свете Петке Самарџијске у Софији.82 Крајем столећа циклус Цветног три
ода са 4 сцене насликан je у западном делу северног зида цркве Светог Сте
фана (Нова митрополија) у Несебру.83 Y споменицима из 17. века84 релатив- 
но целовити циклуси Цветног триода после којих понекад следе сцене веза- 
не за литургијске текстове из периода пре почетка новог Пасхалног круга,

78 2. neXexaviôriç, Каторга I. 8eaaaXovi>;r], 1953, rtiv. 208, 204; P. Underwood, Op. cit., 
280, footnote 164.

79' Опис ових цикуса вида код: G. Miilet, Recherches, 37, fig. 6. 7; Idem. Monuments de l ’Athos.
Paris, 1927, pl. 119, 1-3; 201; 232, 1 и др.

80 Г. Суботић, Зидно сликарство Светог Јована Претене, 30-31.
81 I. D. Stefanescu, Op. cit., 116; P. Henry, Op. cit., 204.
82 Уп. напомену 32. На северном зиду у истомном делу цркве Свете Петке Самарцијске по

сле Силаска у ад и Јављања Христа мироносицама насликано je Уверавање Томино. Следеће 
иза њега две сцене нису сачуване, али највероватније оне су приказивале догађаје које црква
слави у Педесетници, jep je на истомном зиду насликан Силазак Светога духа на апостоле.

83 На северном зиду у западном делу цркве после Распећа и Скидања с крста? (сцена je у 
ствари скоро сва уништена, jep je на њеном месту касније отворен прозор) насликани су Уве- 
равање Томино, Преполовљење, Вазнесење Христово и на западном зиду -  Силазак Светога 
духа на апостоле.

о д

Највероватније из 17. века je циклус чудеса у припрати цркве Череписког манастира. За 
сада нема објављене студије о овим фрескама. Испод слика у зениту свода у два регистра налазе 
се 12 сцена. Било их je 16, али 4 су потпуно уништене. Може се сасвим тачно рећи да изузев 
Исцељења раслабљеног у Витезда (у 2 сцене), Христос и Самарићанка и Исцељење слепога од 
роћења распоред сцена није у зависности од литургијске примене текстова који илуструју, нити 
од поретка збивања догађаја у јеванђељу.
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насликани су у Добарском, * 86 87 88 Сеславцима,86 Светом Спасу (Свело Вазнесе- 
ње) у Несебру,8 Алину,88 Арбанасима: Рождество Христово,89 у Светом Ата- 
насију.90 Садову,91 Crelulestima,92 Светом Николи архонтисе Теолигине у 
Костуру.93

Mopajy се посебно истакнути неке иконографске сцене јеванђелског 
ииклуса из Илијенске цркве. Сцена Рођење Христово одликује се позом Бо
городице која je пала на колена испред детета и прекрстила руке на груди- 
ма, нагнувши се у поклону. Ова особина, везана je за обрасце које стварају 
критски зографи, тј. Теофан.94 * Иконографија сцена Сретење Христово и 
Мироносице на гробу такође je у складу са шемама које користи Теофан са 
Крита.

После два појаса са јеванђелским сценама слсдио je низ медальона му
ченика од којих je у целој цркви сачувано само шест. Y олтарском простору 
било je медаљона епископа-мученика који су били међусобно повезани ор
наментом различитим од оног у осталом делу наоса. Фреске из регистра сто- 
јећих фигура веома су оштећене. На јужном и северном зиду сачувани су 
ликови светаца-војника, свстана-исцслитеља и композиција Деисис. На запа
дном зиду јужно од улаза налази се фигура арханЬсла Михаила који држи 
мач и свитак, северно од улаза -  фигура непознатог мученика и свстих Кон
стантина и Јелене. Ктиторски натпис изнад улаза пресецао je медагьонски

35 _ _
Е. Флорева, Старата иърква в Добърско. София, 1981, 94-100.

86 Д. Каменова, Сеславската иърква. София, 1977, 30-36.
87 Скраћени циклус Пентикостијарија, који после сцена Мука, укључује: Силазак у ад, Уве- 

равање Томино, Вазнесење Христово, Силазак Светог духа на апостоле. О споменику вида: А. 
Грабар, Op. cil., 130-131: А. Василиев, Църкви от по-ново време 6 Несебър и Сызопол. -  Извес
тия на народния музей Бургас. 1, 1950, 56-59.

88 Е, Флорева, Алинските стенописи. София, 1983, 45-60.
89 Циклус укључује: Силазак у ад, Уверавање Томино, Исцељење раслаољеног у Витезди (2 

сцене), Христос и Самарићанка, Исцељење слепота од рођена, Исцелдаъе десет губавих, Исте- 
ривагье бесова из Хананејкине кћери. Упореда цртеже слика: Л. Прашков, Църкавата „Ро
ждество Христово” в Арбанаси. София, 1979, 68-69.

90 Па јужном зиду у броду цркве испод Великих празника насликани су: Исцельегье слепота 
од рођења, Христос и Самарићанка, Исцељење раслабтьеног у Витезди, Старозаветна Tpojmia, 
Силазак Светога духа на апостоле и Уверавање Томино. Независно од редоследа ради се циклу- 
су Цветног триода. Слика Свете тројице у суседству са Силаском Светога духа на апостоле, 
свакако je у вези са називом „Света тројицам за празник Педесетнице.

91‘ С. Pillât, Pictura murala in epoca lui Matei Basarab. Bucuresti, 1980, 16, 17 (No 66-70).
92 Op. cit., 34-35 (No. 99-102).
9'5 2. rieXey.aviôriç, Op. cit., 251-253.
94 M. ХатЦјбахдд, О Крепкое; t,tüypdcpoç Ösocpdvrjg. Eix. 83; То Асобехаорто тr\ç 

lepdg povfjg EtaDpôvixfjTa bia хеФ°ь BeoyAvouç toe Kpfjtog. AOrjva, éxôooetg „Aöyog”, 
mv. 2.
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фриз, изнад којег су на читавом осталом делу зида сликари разместили Yc- 
пење Богородичино. Страшни суд насликан je на неточном делу припрате -  
старој фасади храма. Симетрична композиција одлично уједињује и уравно- 
тежује бројне ликове које садржи сцена. На свииима неба, с обе стране 
Христа из Другог доласка насликана су три зодијачка знака: Близанци, 
Шкорпија и Девица као и четири крплате фигуре на коленима које држе у 
рукама жезла. То су персонификације планета. Y горњем делу, у близини 
свитака неба, с оба краја композиције која прсдставља Други долазак, насли- 
кане су фигуре пророка Давида и Соломона. Испод хорова праведника који 
су размештени с обе стране патронске нише на северу насликан je paj, а на 
југу -  пакао, Y јужном делу, где су фреске веома оштећсне, виде се делови 
персонификација земље и мора и ликови анђела који трубе.

Утицај критских зографа на живопис Илијенске цркве испољава се не 
само у програмима циклуса јеванђелских сцена и у неким њиховим иконо
графским особинама, него и у композицији Страшни суд. Изнад зидова paj а 
налази се фигура спавајућег Данила који je у сну видео пророчанство о нас- 
тупању вечитог царства и протумачио тајанствени сан Навуходоносора (Да
нил 2, 13-49). Јужно од нише, са сликом патрона под засебним луком, насли
кана je фигура мушкарца у просјачкој одећи. На тај начин у поствизантиј- 
ској уметности приказивани су сиромашни који на Страшном суду сведоче 
о доброчинству и милоердним делима људи (уп. Пс. 9, 8-9; Мт. 25, 34-45).95 
Y 16. веку фигуре заспалог Данила и сиромашних сликали су критски мај- 
стори у католиконима Велике Лавре (1535), Дионисију (1547) и Дохијара 
(1568). Фигуре сиромашних могу се видети још у храмовима манастира Ди- 
лију на Јанињском језеру (1543) и Филантропин (припрата -  1560).96

Идејни садржај ансамбла фресака из Илијенаца укључује основне пору
ке споменика те епохе. Y наосу помоћу ликова представљене су основне до
гме хришћанске цркве, догађаји из Свстог писма, литургија. Свеци-војници 
и свеци-исцелитељи бранили су оне који су им се молили, а монаси који су 
обично сликани у припрати и који су се прославили с во ј им пустињачким 
подвизима схватани су као пример људског понашања.97 Особине иконогра- 
фског програма Илијенског храма уводе нас у његов сложени идејни са- 
држај који се уклапа у духовну атмосферу епохе и критеријум je за распо
ложена међу наручиоцима. Истицање фигуре тројице пророка у неточном 
делу свода и натпис око слике Пантократора који je везан за ово истицање,

" Д. Симић-Лазар, Иконографија Ciupaumoï суда у цркви Ceeuioï Петра и Павла у Туши
ну. -  Саопштење Р.ЗЗСК 17, 1985, 171-172.

Op. cit., 172-173.
97 _

Уп. С. Петковић, Зидно сликарсшво, 67-68.
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присуство Давида и Соломона у слици Страшное суда уместо Исаије и Jo- 
ила, које препоручује Ерминија,98 налазе своје објашњење у актуелизацији 
неких текстова из Старог завета, што je са своје стране резултат размишља- 
ња о. савременој стварности. Пророк Мојсије и његов брат левит Аарон по- 
звани су да спасу свој народ уверавајући га у снагу његовог Бога који зна- 
мењима показује своју надмоћ над Египћанима и њиховим божанствима 
(Друга књига Мојсијева -  Излазак). Текст који je исписан око медаљона 
Пантократора у своду, то су у ствари речи Јехове које Мојсије изриче пред 
народом, позивајући га да следи завет који je Господ изрекао (Пета книга 
Мојсијева, 5, 5-7). Пророк Самуило je строги судија Израиљу за његове Гре
хове. Пророк je чу о у свом сну речи Г оспода о казни због бешчашћа народа. 
Y биткама са Филистејцима погинули су синови Илије, а кивот Завета одне- 
ли су непријатељи (Прва књига о царевима). Због тога што се нгитази око 
лика Христа, други део натписа око централног медаљона у своду истине 
творачку улогу Бога у ипостази Сина: „Ja створих земљу и човека на њој. Ja 
руком мојом утврдих небо” (Исаија 45, 12). Као део илијенског иконогра- 
фског програма медаљони Христа Емануила и Христа Арханђела Великог 
савета могу се тумачити с обзиром на акценте који су стављани на догме о 
инкарнанији и исконском постојању Сина заједно са Оцем и Светим духом. 
Емануил оличава пребивање Бога у телу човека, Христос АрханЬео Великог 
савета -  божанственост овог тела као последица боравка Бога у нему.

Грехови који су изазвали божју казну7 у облику пораза нанетог од ино- 
вераца; безгранична вера која je спас од животних несрећа; истинитост хри- 
шћанске вере и божанствена суштина Христа, за разлику од Мухамедове, то 
су у ствари неке од основних тема у идејном животу прве половине 16. века. 
На тај начин оне присуствују у хагиографским и химничким делима, која су 
стварана у то време у Софији. Разуме се да je суштински цшь и нада сваког 
хришћанина вечни живот који ће имати праведници после Страшног суда. 
Нада да ће и „божји раби сви Илијенчани” за своје дародавалаштво и бого- 
бојажљивост бити награЬени, наглашена je не само стављањем ктиторских 
натписа поред праведнргчких хорова него и укључивањем фигуре пророка 
Соломона у композииију Страшног суда. Y Књизи премудрости Соломона 
основне теме су две. С једне стране je тема о праведном суду који ће казнити 
све грешнике, о ужасном крају неправедних, а с друге о величанству и 
заштити богоизабраног народа. Појава фигуре цара Давида у композицији 
Страшни суд може се објаснити у вези с тумаченем неких стихова псалама 
као пророчанства о Другом доласку Христовом (Yn. Пс. 50, 4-6).

98 Н. Бркић, Op. eit., 283.
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Задовољство хришћана због припадности правој вери, што je разлог да 
се и несреће прихватају као манифестације богоизабраности, самопоуздање 
због економског напретка, због подвига нових мученика у Софији, мислим 
да je тиме дух епохе, изражен конвенцијама Светог писма и хришћанским 
догмама, стигао до нас, оваплоћен у илијенским фрескама.

Илијенске фреске исписане су у колориту земланоцрвене боје и у ни- 
јансама мрке, фонови су тамни. Ретки су акценти белог, зеленог и цинобера. 
Једнобојна пола не одређују простор него испуњавају крхке силуете, које су 
оцртане контурама сличне нијансе. Линије драперије не стварају ритам и не 
моделирају обиме, него овлаш маркирају позу и гест. Издужене али ситне фи
гуре обамрле су у уравнотеженим позама које изгледају некако нескладно када 
су насликане целе трупе. Ова хармонијска укоченост сугерише усредсређеност 
и смирење. Лица су једнотипна и исписана су нијансама мрке боје на тамној 
основи. Ове фигуре и ова лица, архитектонски елементи и пејзаж не заузимају 
место у простору, они су као веема ниски рељефи. Ликови су у анфасу, нема 
ело жених ракурса. Y живопису из 1549. године разликују се три рукописа. 
Први од сликара исписао je регистар стојећих фигура и зенит свода. Друти je 
израдио с лике у апсиди и два регистра јеванђелских сцена, a трећи мајстор на- 
сликао je Страшни суд. Раз лике у маниру рада виде се најбоље у лицима. Изду- 
жени, стилизовани овал мрких лица првог мајстора з вправо су б л иски онима 
која je насликао друга зограф, али очигледне су разлике у пропорцијама и мо- 
делирању карната. Први га с лик а белим одејајима на мркој основи, а други на 
истој основи полаже светлија пола. За разлику од прва два, трећи зограф слика 
инкарнат сивкастом и белом бојом. Лица са Страшног суда у Илијенцима на- 
лазе изузетно блиску паралелу у добро сачуваним ликовима пророка из иркве 
Свете Петке Самарцијске у Софији. Осим сивкасто-белог карната, њихове за- 
једничке особине су карактеристично скраћење средњег дела лица и анатомске 
појединости чела и јагодица. Стилеке особине илијенског живописа каракте- 
ристичне су за споменике средних балканских области из тог доба. Умет- 
ноет из прве половине 16. столећа која се појавила после експресивног сли- 
карства с краја 15. века већ je јако блиска живопису „издужених фигура, 
сагореле вегетације и кристалних брда”, који професор С. Радојчић истине 
као карактеристичан за 17. век."

Независно од заједничких црта, међу споменицима 16. века нема довољ- 
но разлога да би се говорило о сврставању споменика у вези са општим цен
тром или зографском радионицом. Близак je по стилу илијенским фрескама 
живопис који je у другој четвртини 16. века створио сликар Јован, чији je 
потпис на попречној греди нартекса Топличког манастира. Осим фресака у 99

99 С. Радојчић, О естетској вредности нашег сликарства 17. века. -  Узори и дела старих 
српских уметника. Београд, 1975, 263.

1
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Топличком манастиру, тај зограф сликао je Деисисни чин и Царска врата 
иконостаса у храму манастира у Зрзу, a највероватније и икону Успења Бого
родице која се налази у Уметничкој галерији у Скошъу.100 Н аж ал ост. дела овог 
сликара познајем само из репродукција, a могућност да укажем на ту важну 
паралелу у потпуности дугујем љубазности професора Г. Суботића.101

ФРЕСКЕ У ПРИПРАТИ ИЛИЈЕНСКЕ ЦРКВЕ

Вероватно крајем 16. или у првим деценијама 17. века изграђена je и 
исписана припрата која није им ала свода него je била покривена кровом од 
дасака. Фреске на јужном и северном зиду су у два регистра. У горњем je 
насликано по девет медалюна епископа-мученика, а у регистру стојећих све- 
таца приказани су монаси. Горњи део западног зида заузима сцена Преобра
жение Господње. Поред њега се налазе четири попрсја пророка. На њиховим 
свицима су текстови који се односе на Богородицу. У фризу медаљона ис
под Преображења размештени су ликови мученика међу којима су света Ка
тарина, свети Кирик и света Јулита. С обе стране улаза стоје арханЬел Ми
хаил и света Сафос, која je насликана са круном и свитком и са подигнутом 
у гесту указивања десном руком. На тај начин слика се мудра Сибила. Фи
гуре паганских мудраца, који су наговестили појаву хришћанства, обично су 
везане за лозу Јесејеву која се најчешће слика у припратама цркава. У Или- 
јенцима нема лозе Јесејеве, а светицу која се зове Сафос ja не знам. Грчка 
песникиња Сапфо никад се не слика међу грчким мудрацима.102 Ради се ве
роватно о неспоразуму чији je разлог незнање грчког језика. На грчком мо~ 
гућа су два начина за сигнирање ликова античких филозофа: о EXativcxc или 
о ooepôç и т] ooepfj. Квалификација „мудра” -  „д аосрд” погрешно je узета 
за имс светице.

Регистар стојећих светаца на северном зиду припрате подељен je у два 
дела једним прозором, У неточном делу северног зида насликани су свети 
Симеон, свети Сава и свети Никола Мирликијски. У споменицима зидног

Види напомену 29 и К. Балабанов, Ко] е авшорош на иконаиш „Успение Боюродичино” 
од Уметнычката Галеры]а во Скопје. -  Весник на музејско-конзерваторското друштво НРМ, 3, 
3-4, 1955, 67-73.

101
Желим да се захвалим професору Г. Суботићу на његовој пре дусретљив ости и на пажтьи 

коју ми je посветио док сам га консултовао више пут а за време рада над овим чланком.
102 Уп. списак натписа који сигнирају ликове античких филозофа у споменицима зидног 

сликарства на Б алкану: М. Taylor, Л Historiated Tree of Jesse. DOP 23-24, 1980-1981, 135, footnote 34. 
Види исто тако: Д. Медаковић, Лредставе античких филозофа и сивила у живопису Богоро
дице Љевишке. ЗРВИ 6, 1960, 43-55: И. Дуйчев, Древноезически мислигпели и писатели в ста- 
рата Българска живопис. София, 1978.
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сликарства из 16. и 17. столећа у Бугарској ликова светог Саве Српског има 
у Светој Петки у Вукову103 и у Сеславцима.104 Интересантно je то што je по- 
ред српских светаца у Илијенцима насликан и Свети Никола, а то још je- 
дном наглашава архијерејску тематику коју изражава за једну првшрату не- 
обично велики број ликова епископа. Свети Симеон и свети Сава Српски 
насликани су поред светог Николе у цркви Светог арханђела Михаила у Ар- 
ханђелову код Требника (почетак 17. века).1СЬ Тамо je на јужном зиду олта- 
ра, у посебној ниши насликан свети Никола, а поред њега -  двојица српских 
светаца. Y то време односи светог Николе са Немањићима били су веома 
популарни али то се пре свега мислило у вези са Стефаном Дечанским. Про- 
ширење култа према Стефану Дечанском резултат je делатности обновљене 
Пећке патријаршије.106 Међутим, свети Симеон веома je поштовао светог 
Николу. Из Житија светог Симеона, које je написао Стефан ПрвовеЕшани 
сазнајемо да je прва задужбина светог Симеона била посвећена светом Ни
коли и да je свети Симеон био штедар дародавац храма Светог Николе у 
Барију.107 На другом месту у истом тексту каже се да су свети БорЬе и свети 
Никола небески покровитељи светог Симеона.108 Архијерејство светог Саве 
могло би да објасни чињеницу што je он насликан поред једног од најпо- 
штованијих Христових јерарха. Независно од тога како би се могло join пре- 
цизније мотивисати сликање ова три лика у Илијенцима, нема сумње да се 
они уклапају у тему која je од нарочитог значаја за ову епоху -  то je обнав- 
љање Пећке патријаршије. Ликови двојице српских светаца и светог Николе 
наглашавају да на престолу светог Саве седи аутокефални словенски јерарх.

Од великог значаја je и питање да ли je ико но графски програм припра- 
те Илијенске цркве повезан за оне обреде који се врше на овом месту (па да 
je због тога наглашена архијерејска тема). Најчешће се у припратама право- 
славних Храмова држе обреди крштења и освећења воде. Овде се служе опе- 
ла над телом умрлих монаха, а ту су и сахраньиване истакнуте црквене ли
чности и ктитори.109 Ни једно од архијерејских опела не врши се овде, а од 
свих наведених обреда ј едино би се погреб епископа могао повезати за архије-

103

104

105

106

107

Е. Флорева, Средновековни стенописи, Вуково.... 20, 79, 151. 
Д. Каменова, Сеславската църква, 119-120.
С. Петковић, Зидно сликарство, 202.
Op. cil., 111-112.
Н. Георгиева, Жигииегио на Сгиефан Дечански оги Григорий Цамблак кагио отражение 

на следкосовския етап от развитието на култа към светеца.- Старобългарска литература 
21, 1987, 91. Упореди: P. Safarik, Pamâtki drevmhopisemnictvi jihoslovanuv. Praga, 1851, Zivot Sv. Syme-
ona od krâle Stepâna: §4, s. 3-4; §8, c. 9-10.

108 _  .Op. cit., 6.
109 О обредима који ce држе y припрати вида: 3. Ивковић, Живоиис из 14. века у манасши- 

ру Зрзе. -  Зограф 11, 1980, 79. Библиографијa je наведена у напомени 69 на истој страни.
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рејску тему, наглашену у фрескама припрате. Да би ce прецизирала замисао 
коју фреске у припрати реализују, неопходно je анализирати избор и распо- 
ред светаца из регистра стојећих фигура, што he бити тема следећег рада.

Asen Kirin

DIE WANDMALEREI DER KIRCHE DES HEILIGEN ELIAS IM KLOSTER
DES DORFES ILIJENCI

Zusammenfassung
Die Fresken in der Kirche des hl. Elias im ehemaligen Kloster von Ilijenci sind zeitlich gesehen in 

drei Phasen entstanden: im Jahre 1549 sind dank „allen Einwohnern von Ilijenci” der Naos und die Fassade 
entstanden; Ende des 16. oder in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ist zur Zeit des Abtes 
Mitrofan dank einigen Ktitoren die Vorhalle fertiggestellt worden, und im Jahre 1832 wurde die Fassade 
an der Vorhalle ausgeführt. Davon zeugen die unlängst durch Restaurierungsarbeiten freigelegten Ktito- 
renaufschriften; vorher war das Dorf Ilijenci aus dieser Zeit nur auf Grund einer türkischen Quelle (1446- 
1455) und der Gedenkurkunde aus Bojansko (1552) bekannt.

Die Geschichte des inmitten des Sofijoter Feldes gelegenen Klosters ist unmittelbar mit dem Auf
stieg von Sofija verbunden, das vom 15. Jahrhundert an Sitz des Rumelischen Verwaltungsgebiets und der 
Metropolie war. Außerdem war die Stadt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch die Stätte des 
Märtyriums dreier neuer Heiligen: Georgije Novi, Georgije Novejši und Nikola Novi.

Den Arbeiten an der ersten Schicht von Fresken im hl. Elias sind in den Zentralgebieten des Balkans 
nur wenige Denkmäler (Prespa, Jašunje, Zrze, Nikola Toplički, Banjani) vorausgegangen, von denen sich 
einige, die heute größtenteils zerstört sind, in Sofija befanden (die Kirche des Erzengels Michaels aus dem 
Jahre 1547; die Christi Himmlefahrt Kirche aus der Mitte des 16. Jahrhunderts; die Kirche der hl. Marina). 
Von den in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bemalten Kirchen sind in Bulgarien zehn bekannt oder 
erhalten.

In dem einschiffigen Naos mit halbrundem Gewölbe der Kirche des hl. Elias wurde die sonst übliche 
Thematik der Wandmalerei bearbeitet (1549). Im Altarraum wurden die Muttergottes, das Apostelaben
dmahl, der Bischofsdienst und einige Gestalten der Kirchenväter und Diakonen dargestellt. Im Gewölbeteil 
befinden sich der Pantokrator, Emanuel und der Engel des Großen Rates, umgeben mit sechs (drei er
haltenen) großen Figuren der Propheten und unter ihnen 24 Medaillons mit Brustbildern der Propheten 
mit Schriftroilen in den Händen. Von den großen Zyklen sind die großen Festtage, 15 Szenen aus Christi 
Leidensweg und noch einige andere durch lithurgische Lesungen bestimmte Kompositionen dargestellt. 
Unter dieser Zone befanden sich Medaillons mit Märtyrern, und in der niedrigsten Zone stehende Figuren 
von heiligen Kriegern, Zauberern und die Deesis, sowie auch der Erzengel Michael und Konstantin und 
Helena am Eingang. Die Darstellung des Jüngsten Gerichts auf der östlichen Wand der Vorhalle gehört 
ebenfalls der Malerei aus dem Jahre 1549 an, da sie sich noch auf der Fassade der ursprünglichen Kirche 
befunden hat.

Da man Vergleiche mit vielen Denkmälern angestellt hat, ist man zum Schluß gekommen, daß der 
Zyklus der Blumentriode in Ilijenci das früheste Beispiel der Darstellung eines vollständigen Zyklus im 
Zentralbereich des Balkans bildet. Darin widerspiegeln sich auch die ersten Einflüsse der kretischen Male
rei, die über Athos und Meteor gekommen sind. In den Denkmälern des 17. Jahrhunderts war dieser Zy
klus öfters vertreten. Die vor der Darstellung von Christi Geburt kniende Muttergottes, sowie auch die 
Ikonographie von Mariä Heimsuchung und der Friedenstifterin sind ebenfalls nach kretischen Vorbildern 
entstanden. Das könnte man auch von Details des Gemäldes Jüngstes Gericht sagen (der schlafende
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Prophet Daniel, die Gestalt des armen Mannes). Die prophetischen Texte auf den Rollen weisen auf eine 
komplexere theologische Problematik, aber auch auf die Strafe Gottes hin, die die Christen durch die 
Niederlage durch Andersgläubige zu erleiden haben.

Das Wandgemälde aus dem Jahre 1549 zeichnet sich durch eine dunkle Farbengebung und ab
gerundete Formen aus, womit eine feierlichandächtige Atmosphäre geschaffen wird, und zwar sowohl durch 
abgewogene Bewegungen und typologisch ähnliche Gesichter wie auch durch einen vereinfachten 
architektonischen Hintergrund mit einem nicht in die Tiefe verlaufenden Raum in den Szenen. Die Fresken 
sind das Werk von drei Wandmalern, deren Gestalten sich der Proportion und Modulation nach unter
scheiden. Und dennoch ist die Malerei der drei Maler charakteristisch für jene Phase, die auf die expressive 
Malerei vom Ende des 15. Jahrhunderts folgte und jene stilistischen Tendenzen andeutete, die im 17. Jahr
hundert überhandnehmen werden. In stilistischer Hinsicht dem Werk des Wandmalers Jovan aus dem 
Kloster Toplice nahe, diese Malerei kann man dennoch nicht vorbehaltlos an ein bestimmtes schöpferisches 
Zentrum binden.

Die Vorhalle ohne Gewölbe (mit einem Holzdach) ist in zwei Registern bemalt. Im ersten befinden 
sich die Medaillons mit Brustbildern von Bischof-Märtyrern, während darunter stehende Figuren von 
Mönchen sind. Von Szenen ist nur die Verklärung dargestellt mit Propheten, Märtyrern und der Gestalt 
der „Heiligen Sapphos” (sic!), in ikonographischer Hinsicht ähnlich den Darstellungen aus dem Geschlecht 
Jesajas. Unter den stehenden Figuren ragen der Serbische Heilige Sava und der Heilige Simeon Nemanja 
(neben dem hl. Nikolaus) hervor, die man auch in einigen anderen bulgarischen Klöstern abgebildet vor
findet (hl. Petka in Vukovo, Seslavci). Das Programm der Vorhalle steht allenfalls in Beziehung zu 
lithurgischen Handlungen, die in diesem Teil der kirche verrichtet wurden.
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Српско-грчки односи у литургијском 
животу у 16. веку у сенци административно- 

-политичких збивања тог времена

Г оворећи о периоду између друге половине 15. до друге половине 16. 
века, или још тачније, од смрти пећког патријарха Арсенија II, 1463. године, 
до обнове српске патријаршије 1557. године, познати историчар и писан Ис- 
ïüopuje српске православие цркве, Б. Слијепчевић, са разлогом каже да то 
време „претставља најтамније доба у историји српске православие цркве”.1 С 
друге стране, у већини научних радова који сс односе на тај период, а наро
чито на прву половину 16. века, доминира прича о антагонизму између 
српског и грчког живља на подручју епархија где су заједно боравили.2 Y 
таквим односима, Васељенска патријаршија се показу]е као виша црквена 
снага, која жели да подчини себи све остале хришћанске цркве на тсритори- 
ји Отоманске империје, да укине њихову независност, унутрашњу аутономи- 
ју и њихов слободни духовни живот. Као главни сарадник Васељенске па- 
тријаршије на Балкану јавља се Охридска архиепископија, уколико није до- 
лазило до антагонизма и међу њима око неке епархије.

Са грчке стране, Васељенска патријаршија представља се увек као црква 
мајка која брине и непрестано ради на духовној заштити и напретку свога 
стада, у које спадају све цркве које су из ње проистекле, а нарочито оне на 
Балканском полуострву. Охридска архиепископија се са тог становишта по- 
казује као амбициозни спроводилац планова васељенског патријарха.3

1 Историја српске православие цркве, књ. 1. Од покритавања Срба до краја XVIII века. 
Минхен 1962, 298.

2  _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _А. Матковски, Обишога на еиискоиоги Павле од Смедерево да lu огицеии срискигие
епархии од Охридската архиепископија, Гласник на Институтот за национална историja, XXV, 
2-3 (Скопје 1970), 71-90.

з
К. AeXtxdvrj, fIatopixr| orjuEuooiç лер1 if)g ’Apxi-eniaxonfjç ’A/piôtov, top Г’ Патрн 

apxixwv ’Evpdipcov, KwvaiavIivourcoXia 1905, 929-1058.
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Са српске стране, тај период, прва половина 16. века, познат je по поку- 
шају смедеревског митрополита Павла, 1532. године, да обнови српску па- 
тријаршију. Резултат таквог покушаја био je сукоб са Охридским архиепис
копом Прохором, чију су власт спасавали источни патријарси. Тако je ми
трополит ПавлЬ доживео неуспех и оставио иза себе збрку у односима две 
цркве, а тиме и у односима између Срба и Грка. Тако се представљају исто- 
ријски догађаји скоро у свим научним радовима, ранијим и млађим. Овде 
само да споменемо фразу наведеног историчара, који каже: „Иако неуспео, 
покушај смедеревског митрополита Павла да српску цркву ослободи испод 
власти Охридске архиепископије, показао je Турцима да се српско свештен- 
ство, у коме су биле набујале и националне и духовно-културне снаге, више 
не мири са губљењем црквене самосталностиС4

Изложена слика о међуправославним односима на Б ал кану за време 
турске окуиације донекле je лажна, мутна и недовољно разјашњена. Очеви
дно je да je она резултат површних или тенденциозних погледа на једну ве- 
ома сложену ситуацију која je на том подручју настала после турске окупа
йте. Напротив, историјска наука мора увек да буде објективна и да не забо- 
рави и не потцењује све факторе који су, сваки са своје стране, играли сяа- 
жнуг улогу у настанку ове ситуације.

Почевши, дакле, од самог почетка, морамо признати да до сада немамо 
задовољавајући одговор на питање како je дошло до укидања Пећке патри- 
јаршије после смрти патријарха Арсенија II (1463). Доминира мишљење да 
je то био резултат негативне турске политике, чије локалне власти нису до
зволите српским архијерејима да се састану и изаберу свог поглавара -  па- 
тријарха.5 Но, и поред тога што се нигде не спомиње ниједан такав покушај 
српских епископа да се због тога састану, ова претпоставка није сагласна са 
сталном констатацијом да je „однос званичних турских власти према цркви 
био за ових скоро пуних стотину година више толерантан него насилнич- 
ки.”6 Ову констатацију прихватили су сви историчари и истраживачи тог пе
риода, што je нормално, пошто нема супротних доказа.

Па ипак, с друге стране je познато да су једне за другом српске епархије 
нагло потчињаване под охридску црквену јурисдикцију.7 После озбиљног 
трагања и размишљања, дошли смо до уверења да je то све заиста ишло по 
жељи отоманске политике према хришћанским народима, но не увек на на- 
силнички начин. Окупаторима није било јасно, па ни лако да признају посе-

4 Б. Слијепчевић, Историја, 1, 324.
5 Исто, 314-319, са библиографијом.
6 Исто, 303.
7 Исто, 310-314.
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бне трупе, које су припадале једној те истој религији, као међусобно неза- 
висне јединице. ТЬима, у самом пометку се то показало, више je одговарало 
изједначење хришћанских племена под једним поглаваром који не би могао 
бити неко други, већ само цариградски патријарх. Охрид би, сматрали су, 
могао да представља само локалног представника васељенског патријарха. 
Спроводивши такву политику, отоманске власти су дозволиле да нагло расте 
охридска, односно цариградска превласт на рачун Пећке патријаршије. Но, 
то нису спроводиле насилнички, него дипломатски, искоришћавајући на нај- 
бољи начин амбицију и цариградске и охридске цркве да прошире своју ју- 
рисдикцију. Ствари су се тако одвијале све док Турий нису осетили да би 
уједињење свих хришћана под васељенским патријархом могло овоме да дй 
велику снагу и ауторитет. Због тога су касније променили политику, па су 
почели да допуштају амбициозне црквене покрете који су довели до цепаьъа 
заједничке хришћанске силе, добијањем локалне црквене аутономије. V ту 
игру су рано почели да се укључују и опортунисти, који су искористили сво- 
ја познанаства или висока места у турској администрации, или пак финан- 
сијску Moh. Ова мутна ситуација одговарала je потпуно турским захтевима. 
Турци су већ схватили да je њихова власт сигурна док се хришћани међу 
собом свађају, па су допустили, или чак помагали, да се појачају борбе око 
архијерејских престола.

Покушај смедеревског митрополита Павла да обнови Пећку патријар- 
шију одвија ce у једној таквој атмосфери, na je због тога имао и подршку 
турских власти. Разуме се да ни Охридска архиепископија није била спремна 
да прихвати једно такво решење на свој рачун, а да не pearyje. Y сукобу који 
je уследио, васељенски, као и остали патријарси, ставили су се, као што се и 
очекивало, на страну охридског архиепископа Прохора.

Истина je да су односи двеју цркава, охридске и цариградске, у про
шлое™ били два пута поремећени. То je било пре свега за време Димитрија 
Хоматијана, када je Васељенска патријаршија доделила Српској цркви ауто- 
кефалију, a тиме je њу и опуномоћила да присвоји неке епархије које су ра- 
није припадале Охридској архиепископији. Тада je охридски архиепископ 
Хоматијан жестоко протестовао и против српског архиепископа Саве и про
тив васељенског патријарха Германа.8 Taj сукоб je трајао онолико колико и 
супарништво двеју грчких сила, никејске и епирске, у борби за обнављање 
цариградске престонице.

Ни други случај није био дуготрајан. Разлог je опет био поремећај пос- 
тојеће границе између епархија које су припадале једној или другој цркви.

8 Протестно писмо Хоматијана вид. код Г. Острогорски, Писмо Димитрија Хоматијана 
ce. Сави и одломак Хоматијановог писма патријарху Герману о Савином посвеНењу, Сабрана 
дела, 4, Византија и Словени, 174-187 и 188-189.
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Наиме, охридски архиепископ Матеј хиротонисао je око 1410. године митро
полите у Софији и у Видину, док je Васељенска патријаршија сматрала ове 
епархије својим. Тако je дошло до сукоба који je трајао док су иницијатори 
седели на својим престолима.9

Но, и поред локалних и привремених сукоба, Цариградска патријаршија 
je остала не само мајка-црква већ и једини фактор и творац црквено-поли- 
тичке идеологије на Истоку. Сви канони, принципи понашања, критеријуми 
црквено-административних права, требало je да проистичу из ње или да има- 
ју ньену сагласност. То je цариградска црква успела да реализује уз помоћ 
царске власти и црквено-политичке хегемоније Византије, преовладавањем 
силне хегемоније васељенског патријарха, кога су барем у прво време по- 
државале и турске власти.

Да бисмо боље схватили ту непрестану црквено-политичку и еклиси- 
олошку идеологију Васељенске цркве према осталим православним црквама, 
ваља анализирати патријаршијска писма и остала документа која су Бреме
ном настала у цариградској канцеларији. Срећом, што се тиче побуне сме- 
деревског митрополита, постоји један врло карактеристичан документ, који 
јасно показује опште погледе васељенског патријарха у вези са међусобним 
односима његове и осталих православних цркава на Б алкану. Реч je о писму 
васељенског патријарха Јеремије I из 1530, којим кажњава смедеревског ми
трополита Павла и даје подршку охридском архиепископу Прохору. Текст je 
надавно објављен са паралелним српским преводом,10 па, према томе, не сма- 
трамо неопходним да га и овде понављамо. Најважније идеје изнете у патри- 
јарховом писму су:

1. Српска црква звана „Пећка патријаршија5’ „увек и из почетна потпа- 
дала je овој цркви, то јест Охридској”;

2. „Недавно насилно се отргла од ње и аутономију образовала од неког 
времена55;

3. Потчињавање њене епархије Охридској цркви оправдано je, jep срп
ска црква „није добила ту част (аутокефалију) одлуком и сагласношћу не
ког од васељенских сабора”;

4. За све ово, да „Пећка епархија, са Србијом, законито потпада Охрид- 
ској архиепископији55, „постоје старе царске хрисовуље”; и

Г. Д. Баласчевъ, Кореспонденция между Цартрадския патриархъ и Охридския архи-
епископъ отъ началото на X V  в4къ, Минало 1, София 1909, 6-7. Упр. И. Снегаровъ, И  апория
на Охридската архиепископия -  патриаришя отъ падането й подъ Турците до непното
унищожение (1394-1767. I.), София 1932, 5-6.

ш _ _
А. Пападопулос-Керамевс, Изъ исшорт Охридской и Ииекской uaiupiapxiu, Визан-

Т1ЙСКШ Временникъ Ш, Санктиетербургъ 1896, 118-120; упор, и М. Петровић, Студенички ти
пик и самосталност српске цркве, Београд 1986, 168-169 и српски превод, 166-167.
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5. Сагласно с тим и са Синодском одлуком, патријарх одлучује „да Пећ 
и цела епархија Србије буду под управом најсветије архиепископије Охрида 
као што су и од пометка па до сада биле потчињене”.

Очигледно je да ово писмо понавља сталну и познату тенденцију цари- 
градске цркве да добије натраг оно што je силом прилика изгубила за време 
политичких прилика неповољних за њу. Интересантно je подвући да међу 
тим, силом прилика датим привилегијама, сматра чак и аутокефалију, коју 
je доделила српској и бугарској цркви. Ово нас подсећа на писмо цара Ми
хаила VIII Палеолога римском папи из 1272. године,11 као и на писмо патри- 
јарха Калиста I из 1355. године,12 где доминира једна иста идеја истицаньа 
сталне и непрекидне зависности тих цркава од мајке цариградске цркве. 
Конкретнее, Михаило Палеолог негира аутокефалију српске цркве, jep je 
добијена због „нереда” оног времена, a патријарх Калист негира аутокефа- 
лију бугарске цркве, jep и она, дата силом прилика, није потпуна него je 
само титул арна. Y свим овим документам а видимо исте идеје, исте аргумен
те и, на крају, исти циљ.

После овог, само се по себи поставља питање шта je у суштини канон- 
ско а шта против канона у том црквено-административном погледу. Наиме, 
да бисмо схватили у целини ову црквену политику Васељенске патријаршије 
и да се не бисмо збунили у тумачењу канонских права, требало би да имамо 
у виду Фотијеву аксиому: „та 5exxXr)aiaaxrxa таю ttoXtxixaiç ’вльхратдац 
xat ôioixfjaeai aupExaßiXXeöftai EÏarfHv”,13 (тј. црквене границе по државним 
приликама и властима обично ce мењају). Канони и принципи понашања 
између локалне цркве са црквом-мајком, састављени су у највећем делу од 
саме Васељенске патријаршије, па према томе није могло да се деси да бухту 
против њених интереса. Васељенска патријаршија током целог трајања Ви- 
зантијске империје, па уколико je могла и касније, није се понашала по не
ким претходно утврђеним канонима и принципима. Она je диктирала те 
принципе и кад je била у пуној снази, али и онда када je морала да се повла- 
чи. Све je то ишло не дирнувши главну и темељну, могло би се рећи екли- 
сиолошку идеологију, која je изискивала да мајка-црква буде увек глава свих 
осталих православних, а некмоли мањих балканских цркава.

Због свега овога не видимо разлог за све, већином канонисте, који тра- 
же одговарајуће каноне да би показали колико je ова или она црква правил-

T Tapvaviôrig, rH ’8xxXr|Ctoi<mxr| rcoXitixr) тоб оштохраторост Miyar|X H’ IlaXaioXoyoD 
ëvavn tcov BouXyapcov xai tà)v Zépptov, Bu^avtivd 8 (1976), 71-75.

12 Вид. T TapvaviÔryg, TI ôiapopcptooig toi) aDtoxe(pdXou trjg BovXyapixrjç ’ExxXr)aiag 
(864-1235), 0eaaaÀovixri 1976, 159-169, ca библиографијом.

13
Ф(от[оъ’ toi) аофютатои xai ayicotitou naTpiotpyou KcovatavTivonoXetag ’ЕлютоХа! 

изд. I. М. BaXéttag, Лондон 1864, 162.
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но добила аутокефалију и колико није у праву Васељенска патријаршија кад 
тражи да се оне врате под њену јурисдикцију. Таквих канона нема. Други je 
проблем да ли су ти канони који постоје у складу са православним хришћан- 
ским учењем о слободи, правди итд. Ту има шта да се расправи. Васељенска 
патријаршија у сфери управе цркве беше оно што je византијска државна 
власт била у политичкој сфери.14 Она као редактор црквено-административ- 
них права није саставила законе да би угрозила своју власт. Исто тако, прин
ципе које je чувала за себе није признавала и за друге. Главни пример за то 
јесте наведени Фотијев принцип који je био на снази само онда када je тре- 
бало да се прошири византијска власт, а не када су суседни владари сужава- 
ли њене границе. Y тим случајевима, када су суседни црквени поглавари хте- 
ли да присвоје епархије које су пре тога припадале цариградској цркви, мај- 
ка-црква je претила анатемом.15

После свега изнетог, желели бисмо да укажемо на то да су ова значајна 
збивања у сфери црквене управе мало или нимало занимала главни део на
рода. Највећи део хришћанског народа нити je знао нити je имао интересо- 
ваньа за прецизни назив поглавара цркве, а некмоли да ли he он бита хиро
тонисан од локалног сабора или he морати да иде у Цариград. Ja бих jедино 
до дао да je хиротонисање од стране самог васељенског патријарха увек има- 
ло већи углед и ауторитет.

Најзад, питање које се намеће јесте, да ли je борба коју je почео смеде- 
ревски митрополит Павле у првој половини XVI века за обнову српске па- 
тријаршије, a која je довела до сукоба са Охридском архиепископијом, а за
тем и Васељенском патријаршијом, имала одјек и утицај у народу, у све- 
штенству и међу простим монасима. Одмах морамо казати да наше досада- 
шње знање не допушта потпун одговор на то питање. Moj je зад атак да ука- 
жем на нека важна документа из овог периода, ко ja откривају једну Другу 
димензију црквеног живота Срба и Грка у неким центрима где су заједно 
живели. Ова документа изненађујуће су, рекао бих, у складу са оним што 
смо до сада изнели; сведоче о хармоничном српско-грчком духовном животу 
управо за време поменутог супарништва око о чуваша самосталности срп- 
ских епархија. Морам ипак признати да су ови документа само мали приме- * 5

Упор. Г. Острогорски, Византијски цар и светски хијерархијски иоредак, Сабрана дела,
5, О веровањима и схватањима Византинаца, 263-277.

Случај српске цркве за време пара Душана. Слијепчевић, Историја, 1, 179 и даље. Миш- 
љење Рад. Грујића да je цар Душан за свој поступак „имао канонску подлогу. По утврђеној 
пракси и канонским прописима границе црквене области имале су се увек доводити у склад са 
државним границама. Према томе, цариградска патријаршија имала ce ipso facto одрећи 
јурисдикције над епархијама које су отргнуте од Византије припале српској држави” -  нема 
историјску подлогу. Вид. Р. Грујић, Пећка патријаршија, Народна енциклопедија СХС, књ. Ш, 
371; упор. Слијепчевић, Исшорија, 1, 182.
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ри тог складног заједничког живота и да тема остаје отворена за дал>а истра- 
живања.

Већ je забележено да су „монаси и свештеници по парохијским црквама 
били врло активни и на црквено-културном и на националном пољу” и да 
„један од облика ове црквено-културне активности био je преписивање бого- 
службених књига...” и даље „да je ово ширење књига и лични додир цркве- 
них људи међусобно приближавало православие народе под турском вла- 
шћу, нарочито Србе и Бугаре.”16 Y овом тексту позабавићемо се приближа- 
вањем Срба и Грка,

Y нашој студији око култа светог Саве и Симеона код Грка, скоро пре 
десет година, нагласили смо чињеницу да личност светог Саве у савременој 
грчкој историографији није довољно застушъена, јер не постоје посебне сту
дне на грчком језику, које би износите његов живот и делатност у оквирима 
византијске државе и нарочито његову улогу у дипломатским, културним и 
црквено-духовним односима између Срба и Грка у оно време.17 Нажалост, 
морам признати, да иста тама покрива и црквено-службени заједнички жи
вот двају православних народа у току целе такозване туркократије, тј. турске 
окупације на Б алкану. Међутим, изгледа да je ова мала студија, раЬена на 
бази рукописног наслеђа, показала пут ка новим открићима у том правду. А 
и није могло бита друкчије, јер не постоји код Срба црквено-службени жи
вот без култа велике личности светог Саве. Тако, трагајући за наследством 
култа светог Саве, упознасмо опште прилике у литургијском животу Срба, 
па и њихове додире са Грцима.

Са изненађењем смо констатовали да култ светог Саве и светог Симе
она код Грка не заостаје за оним који иостоји код Руса, Румуна и Бугара. 
Пронађено je осам рукописа, почев од 16. века, који представљају одјек једне 
несумњиво постојеће озбиљне традиције. Што ce тиче садржаја ових руко
писа, имали смо житија -  кратка и пролошка -  похвале и службе, Hајинте
рес антније je било да je цела ова традиција претходила Румунима и Бугари- 
ма и пратила Русе, који су још у 16. веку славили српске светитеље. Стварно, 
шта би значило оно пролошко житије светог Саве, потпуно грчке варијанте, 
где се налазе бројни елементи легендарное карактера, али исто тако и доста 
историјских детаља, који код српских биографа не постоје? Мада je рукопис 
са оваквим садржајем доста каснији, нико не може исюъучити могућност да 
у ствари чини препис неке раније приче. А зар овакво интересовање и пре- 
причавање, слободно и далеко ван познатих српских житија, не доказује ду- 
боку урезаност култа светог Саве у свести грчког народа? Y свим овим жи-

Слијепчевић, Исшорија, 1, 308.
i l  _  _  _J. Тарнанидис, Кулги ceeutoï Саве и свегиох Симеона код Грка, Хиландарски зборник 5 

(Београд 1983), 102.
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тијима и службами види се јасно да je лик светог Саве у сећању Грка био 
ослобођен од евентуалних веза са националним претензијама Срба. Ова чи- 
њенина je још чуднија и скоро несхватљива ако се узму у обзир и ост ал е цркве- 
но-политичке прилике тог периода, о којима смо већ укратко говорили.

Међутим, могло би се поставите питање да ли претерујемо са овим ру- 
кописима који се ограничавају само на култ првих српских светитеља. Овде, 
поред осталог, вреди да поменемо и истовремену штампарску делатност у 
оним центрима где су заједнички живели Срби и Грци. Тако, на пример, у 
Венецији, где војвода Божидар Вуковић постаје председник грчког Братства 
светог Борђа,18 приближавање двају народа и њихов заједнички црквени жи
вот баш половином 16. века, био je несумњиво на великом нивоу. Наиме, као 
што je познато, старањем Вуковића, штампан je по први пут српски празни- 
чни минеј. А више него сигурно je да старање Вуковића, у оквиру грчког 
братства, о духовној помоћи својим земљацима Србима није оставило равно- 
душним грчки елеменат у средини у којој je живе. Постоје случајеви y који- 
ма Грпи улажу средства за издавање српских книга и обратно. Интересан- 
тно je навести пример једне књиге из 1525, где се каже: Ова књига -  Пенти- 
костар -  штампана je... трошком господина Дамјана од xfjç
’Ш/ирСбод”, што би значило из Пећи Илирске.19 Познато je, с друге стране, 
да се у 16. веку српска књига проширила не само тамо где je био српски 
живаљ, него и међу осталим народима Балканског полуострва. То je време 
када су српски монаси по манастирима у Црној Гори и Србији отворили низ 
штампарија за штампање црквених књига.20 Исто тако, познат je и велики 
број хиландарских писара у обо време.21 Није, дакле, исюъучено, штавише 
врло je вероватно да ово присуство Срба на Б алкану и сва њихова активност 
омогућавају Грцима да приме светог Саву и светог Симеона међу своје све- 
титеље, да се интересу]у за њихова житија и да им саставе службе на грчком 
језику.

А јти, да се позабавимо другим документом. Y исто време, у првој поло- 
вини 16. века, јавља се једна интересантна прерада житија светог Симона 
Симонопетријског, за кога се сматрало да je српског порекла.22 Са разлогом

18 . . . . .  _А. Сковран, Војвода Божидар БуковuH-Dionisio della Vechia, ïaciuad Братства ce. БорЬа
грчког у Венецији, Зограф 7 (1971). 78-85.

19 М. Stojan, Livres anciens grecs à la Bibliothèque nationale de Bulgarie, Studia in Honorem Veselini 
Beševliev (Academia Litterarum Bulgarica), Sofia 1978, 100.

P. Грујић, Манасширске шшамиарије, Народна енциклопедија СХС, књ. 4, стр. 1057 и Вл. 
Норовић, Сгиаре штампарије, Народна енциклопедија СХС, књ. 4, 1058.

?1 _
Д. Богдановић, Хиландар иод шурском елашћу, XVÏ и XVII век, Хиландар (Београд 

1978), 136-138.
“"Дим. Аврамовић, Описаше древности србских у Светој (атонској) Гори, Београд 1847, 

76-77.

332



СРПСКО-ГРЧКИ ОДНОСИ У ЛИТУРГШСКОМ ЖИВОТУ
*

и не без аргумената претпостављено je да je први састављач тог Жишија био 
старац Исаија,23 пријатељ и саветник деспота Јована Угљеше. То би било 
приликом обнове манастира од стране српског деспота, који постаде ктитор 
симонопетријски. Прерада тог Житија у 16. веку значајна je по томе што се 
односи на историју српског народа. Наиме, реч je о Маричкој бици и опису- 
је несрећу која je настала након пораза Срба. A није без значаја ни то што 
je редактор, мада je могао искористити грчки опис Л. Халкокондила, иза- 
брао српски текст који je непосреднији и зато опширнији и живљи. Фраза 
ъаI dXï|$(l>ç ot Çwvxeç épaxdpr&ov tovç drro^apivoeg, коа лютвшахе |xoi 
(тог) талеров Tacaou xov avyypacpécoç) öxi o%i êycb ô тцтлоро) va бп̂ утјФхо
xf]v töte àvàyKT]v p£yd xfjv àvaipEcnv тот paatXécoç ’Icodvvou ОггухХЕОТ], àXX’ 
ovàé éxelvoç ô aocpoç eIç totjç tVEXXï]vaç XißdvLog...” буквалан je превод срп
ског текста: „I вь истина тогди оукддждр живт прежде оутрших. И 
В*Ьр8ИТе й\Н, № дл? иже невежда по ш ш  Есть, но ни шнъ,
предщр5и въ единых дивану не вы тогдъ пнсдн!едш предстдвити 
ноуждоу...?’24 25

Ову слику српско-грчког духовног приближавања у 16. веку снажно 
поткрепљује један нови докуменат који се налази мећу новооткривеним сло
венским рукописима на Синају. У новоиздатом опису тих рукописа под бро- 
јем 19 даје се опис двојезичне (српско-грчке) литургије светог Јована Хри
зостома.2" Утисак који смо стекли из овог текста није оно супарничко учес- 
твовање у светој евхаристији, какво je било у каснијим Бременима у црквама 
које су припадале и једној и другој нацији. Ова двојезична литургија пока
зухе неку хармонију за време молитве. Смем ово да кажем, јер документ не 
поставља никакву границу између два језика. Из детаљне анализе тог текста 
уверавамо се да су молитве свештеника биле на српском јсзику, док су јек- 
тенија на грчком. А исто тако, сва објашњења око кретан>а свештеника или 
Ьакона или певања хора, „оченаш” и „верују” писана су на српском, што би 
значило да je средина морала бити углавном српска са присуством грчког 
елемента.

С обзиром на фразу „гшер tt)v àoiôicov xxixöppcov xfjç dyiaç povr)ç 
Taimfjç” могло би ce претпоставити да je света литургија писана за потребе 
неког манастира где je било и Срба и Грка. А да ли то што je фраза само на 
грчком језику, може да нас доведе до заюъучка да су ктитори манастира би-

23
T. Tapvavtôrj, rO Bioç тон ôoloh Sipcova лрштон хтьтора tfjc; Tepag Movrjç 

Xipcovoç Петрад. „OAyiog Zipcov ô ’Aftcovitrig”, ’Adîjva 1987. 32-39.

" B. Радуновић, Грчки запис y жихпију светоГ Симона Светоюрца о Маричкој бици, Хм- 
л а н д а р с к и  зб о р н и к  5, 182.

25
Io. С. T arnan id is , The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at st Catherine’s Monastery on Mount 

Sinai, T hessaloniki 1988, 147-148.
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ли Грци и да je за то време, када je вршена св. литургија, манастир припадао 
Грцима, не можемо са сигурношћу рећи. Y неким моментима, рекло би се 
најозбиљнијим, возглас je прво на српском, па онда на грчком. Тако, на при
мер, читамо Отаншш сган’кть th ст^артть... или одмах после тога

lev хаX6yç axwjxev џгта cpößou... (фол. 13р), или ÎIçHmiiTÉ гадите и  MTh
т ш  mot и одмах, Aaßexe србсувхе хонхо êaxi xö о(Ъ\ха fion (ф. 15p), или Т е о т  шт
TBOiKb... и одмах Ta ad ex xœv aœv... (фол. 15в), или Ил^дно пр’Ьсвпъи
ЧИСТКИ... и ’E^atpexoüç xfjç Flavayiaç àxpavlou... (ф. 16в), као што и Ecg Ш -
ТЫ  ̂ т от ьш ш  пакы... који следи грчки nàvlœv Xà)v àyicov [xvrjfiovev-aav'iea, 
ext xaiëxt... (ф. 18в). Y свим слгучајевима где изостаје име дотичног архије-
реја, стоји скраћеница ДШ, што значи да je онај који je књигу држао у сво- 
јим рукама, поп или ђакон, морао бити Србин.

Исто тако, о заједничком грчко-српском хармоничном присуству у св. 
еухаристији говори и рукопис који се налази y Боддејанској библиотеци y 
Оксфорду, под шифром Lincoln И. То je рукопис из истог периода, а са- 
држи Служабник на грчком језику са српским возгласима из литургије 
св. Јована Златоустог.26 На свакој страни где се на маргини налази сло
венски, у основном тексту je одговарајући грчки возглас. Јасно je да je 
и овај документ резултат сарадње и симбиозе двају народа а не сукоба 
и супарништва.

Поред овог што смо навели, од великог je значаја и морамо посебно 
скренути пажњу и на чињеницу да су „музичка творенија старих српских 
композитора (15-16. века) била двојезична -  грчко-словенска -  или су сло
венски текстови исписивани грчким словима.”27 Ово несумњиво показује да 
су те књиге истовремено користили и грчки и словенски црквени певачи, а 
може бити да су Грци употребљавали словенски текст и обрнуто.

После ових, по мом мишљењу, важних докумената, за која се не може 
исюъучити да су потекла из једне исте средине, можемо доћи до заюъучка 
да борба око аутокефалије или око неког престола није обавезно значила и 
сукоб између двају народа на свим територијама где су заједно живели. 
Штавише, то нам показује да су парохијани и далье живели мирно и наста
вши своју заједничку молитву, не обраћајући пажњу на амбиције и сукобе 
виших црквених функционера. Топла монашка атмосфера могла je да се

Д. Стефановић, ПалеоГрафске белегике о старим српским и неким другим рукописима 
у Великој Британији, Археографски прилози 6-7, Београд 1984-1985, 88-89. Овај рукопис није 
ми био познат за време спремања мог саопштења, па због тога топло захваљујем колеги Дим. 
Е. Стефановићу што ме je упозорио на њега, и на тај начин суделовао у обогаћењу ових дра- 
гоцених докумената.

27
Преузето из студије Данице Петровић, The Greek influence on Serbia Church Singing in the 18 

th and 19 th Centuries, Scientific Meeting, Delfi/Greece 1986, која се налази у штампи.

334



*
СРПСКО-ГРЧКИ ОДНОСИ Y ЛИТУРГИЈСКОМ ЖИВОТУ

наставља и да се продубљује и за време укидаьъа српске аутокефалије, Неће 
бити тачна стална констатација да je за време укидања Пећке патријаршије 
нестао сваки духовни напредак у српском народу. Српски црквени и духовни 
живот непрекидно се развијао и то у складу са осталим православним наро- 
дима и независно од административнополитичких прилика које су се стално 
мењале.

Joanis Tarnanidis

SERBISCH-GRIECHISCHE BEZIEHUNGEN IM LITHURGISCHEN LEBEN IM 
16. JAHRHUNDERT IM SCHATTEN DER ADMINISTRATIV-POLITISCHEN

EREIGNISSE JENER ZEIT

Zusammenfassung
Die zwischen dem Tode des serbischen Patriarchen Arsenije ÏI im Jahre 1463 und der Wieder

herstellung des Patriarchats von Peć im Jahre 1557 sich erstreckende Zeit, die sonst wegen der dürftigen 
Quellenlage wenig bekannt ist, gilt im allgemeinen als die Zeit des Antagonismus zwischen der serbischen 
und griechischen Bevölkerung im Bereich der Bistümer, in denen die beiden Völker zusammen lebten. Das 
ökumenische Patriarchat in Konstantinopel war bestrebt, alle christlichen Kirchen dem Osmanischen Reich 
zu unterstellen, ihre Unabhängigkeit und innere Autonomie aufzulösen, wobei es oft mit der starken 
Unterstützung des Erzbistums von Ohrid rechnen konnte. In diesem Zusammenhang wird der Versuch des 
Metropoliten Pavle von Smederevo hervorgehoben, der 1532 das serbische Patriarchat wiederherstellen 
wollte, dabei aber auf heftigen Widerstand des Ohrider Erzbischofs Prohor gestoßen ist, den auch die 
östlichen Patriarchen unterstützt haben. Von griechischer Seite wurde das ökumenische Patriarchat als die 
Mutter-Kirche aufgefaßt, die sich mit Hilfe des Ohrider Erzbistums um den Fortschritt ihrer Glaubens
gemeinschaft kümmert.

Eine solche Darstellung des Sachverhaltes ist jedoch unvollständig und ungenügend, da die Haltung 
der türkischen Behörde gegenüber der serbischen Kirche im Laufe dieser fast hundert Jahre tolerant ge
wesen ist und vorderhand keine offiziellen Dokumente über die Auflösung des Patriarchats von Peć vor
liegen. Und dennoch sind viele serbische Bistümer in dieser Zeitspanne unter die Jurisdiktion des Ohrider 
Erzbistums geraten, jedenfalls auf Wunsch der türkischen Behörde. Da den Türken die Lage auf dem 
Balkan nicht ganz klar war, so war es völlig logisch, daß ihnen mehr das Konzept der Unterstellung aller 
Christen unter das Patriarchat von Konstantinopel zusagte.

Andererseits wiederum konnte eine solche Konzentration der Macht in den Händen eines christ
lichen Oberhauptes dem Osmanischen Reich bestimmte Probleme schaffen, weshalb die türkische Politik 
bereits während der Auflehnung des Metropoliten Pavle von Smederevo eine andere Richtung einschlug
und gewissermaßen solche Bestrebungen zu unterstützen begann.

• •

Auch die Beziehung zwischen dem Ökumenischen Patriarchat und dem Ohrider Erzbistum w-ar in 
der Vergangenheit nicht immer harmonisch, wovon die gegenseitigen Zusammenstöße zur Zeit Homatijans 
oder um 1410 zeugen. Zur Zeit der Auflehnung des Metropoliten von Smederevo Pavle jedoch hat der 
Patriarch von Konstantinopel Jeremias I unmißverständlich dem Ohrider Erzbistum Prohor seine 
Unterstützung zukommen lassen, indem er in einem Schreiben hervorhob, daß die serbische Kirche schon 
immer dem Ohrider Erzbistum zugehörte, da ihre zeitweilige Autonomie nicht legal gewesen und ihre
erneute Unterstellung unter die Ohrider Kirche völlig legitim und gerechtfertigt sei. Offenbar suchte nun

• •

das Ökumenische Patriarchat all das wieder unter seine Macht zu bringen, was es in den Zeiten des Nieder
gangs der byzantinischen Macht (die Negierung der Autokephalie der bulgarischen Kirche miteinbezogen) 
verloren hat.
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Es gibt jed o ch  keinen K anon, d e r g rundsätzlich  die B eziehungen zwischen d e r K irche in K o n stan ti
nopel und an d eren , m ehr o d e r w eniger unabhängigen  K irchen regeln  w ürde. D iese B eziehungen w aren  sehr 
flexibel und zw ar weil sie d u rch  das ak tuelle  K räfteverhältn is zwischen den  S taa ten  au f dem  B alkan bed ing t 
w aren , w'obei das P a tria rch a t von K onstan tin o p e l se lbstverständ lich  im m er seine eigenen  In teressen  v e r
folgte.

D ie orthodoxe B evölkerung  w ar jed o ch  nicht im geringsten  an e in er präzisen R egelung  d ieser B e
ziehungen (wie z.B. an d e r  genauen  T itu lie rung  des K irchenoberhaup tes, d e r P riesterw eihe lokaler G eis tli
cher usw.) in te ressie rt. V on w esen tlicher B ed eu tu n g  ist nun die F rage, ob  die A uflehnung des M etro p o liten  
von S m ederevo  Pavle im Jah re  1532 au f einen W iederhall im V olke gestoßen  ist o d e r  nicht, ab e r diese 
F rage kann noch im m er nicht auf eine zuverlässige W eise b ean tw o rte t w erden. E inige zeitgenössische 
D o k u m en te  zeugen jed o ch  von einem  harm onischen serbisch-griechischen geistigen L eben  gerade  zur Z e it 
d e r A useinanderse tzungen  um  die A u tokephalie  d e r serb ischen  K irche in der- e rs ten  H älfte  des 16. 
Jah rhunderts . Es w irkt gew isserm aßen ü berraschend , daß  bei den  G riechen  die H eiligen  Sava und S im eon 
nicht n u r v ereh rt w urden , so n d ern  daß  ihr K ult m it jen en  zu d iese r Z e it bei R ussen , R u m än en  und 
B ulgaren  gepflegten  K ulten  zu vergleichen ist; davon zeugen acht b isher au fgefundene H andsch riften , die 
ihnen gew idm ete L ebensbesch re ibungen  (kurze  und längere), L obsp rüche  und M essen beinhalten . A us 
ihnen ist zu ersehen , d aß  die G esta lt des H eiligen  Sava nicht u n m itte lb a r an die n a tionalen  A nsprüche d e r 
Serben und ih rer au to k ep h a len  K rc h e  g ebunden  war.

N och ein F ak tu m  kann  als B eleg fü r die harm onischen  B eziehungen zwischen d e r serb ischen  und 
griechischen G laubensgenossenschaft angeführt w erden; es handelt sich um die T ätigkeit von D ru ck ern  und 
D ru ck ere ien  in Z en tren , in w elchen d iese zwei V ö lk er zusam m en geleb t haben. In V enedig  w ar gerade  ein 
Serbe, B ožidar V uković, d e r  V o rsitzen d e  d e r  griechischen B ruderschaft des hl. G eorg . Es kam  vor, daß  
G riechen M ittel fü r d ie V erö ffen tlichung  von serb ischen  B üchern  zur V erfügung  ste llten , und um gekehrt.

D ie U m arb e itu n g  d e r L eb en sb esch re ib u n g  des hl. S im on S im onopetrijsk i aus dem  16. Jah rh u n d ert 
bildet noch ein äu ß ers t in te re ssan tes  D okum en t, da sie eine B eschreibung d e r Schlacht an d e r  M aritza  
beinhaltet, und zw ar eine viel lebend igere  und um fangreichere  als jen e  bei H alkokondil.

D ie H andsch rift N r. 19 schließlich aus dem  K o s te r  d e r  hl. K atharina au f dem  Sinai beinhalte t eine 
zw eisprachige, serbisch-griechische L ithurg ie  des hl. Jo h an n es C hrisostom os. D ie R ivalitä t zwischen d e r 
serbischen und griechischen K rc h e  in d e r  e rsten  H älfte  des 16. Jah rh u n d erts  hat sich also nicht, wie in den
vorhergehenden  Jah rh u n d erten , n u r im B ereich  d e r E ucharistie  und a n d e re r  M esseform en  ausgew irkt. Ein 
ähnliches B eispiel ist aus O xford (u n te r  d e r Sign. L incoln 11) bekannt, in dem  m an in einem  M issal parallel 
den serb ischen  und griechischen Text vo rfindet. D ie m usikalischen W erke d e r  serb ischen K om ponisten  des 
15. und 16. Jah rh u n d erts  w aren  übrigens en tw ed er zw eisprachig o d e r serbisch, ab e r m it griechischen B u ch 
staben  geschrieben; d iese T atsache  d ü rfte  wohl als ein k la re r H inw eis d a rau f g ed eu te t w erden , d aß  d iese 
B ücher sowohl von griechischen und slovenischen K rc h en sän g e rn  benu tz t w urden.

Es ist völlig klar, d aß  d ie A u se in an d erse tzu n g en  um die A u tokephalie  nicht unbed ing t den  C h arak te r 
eines K onfliktes zwischen zwei V ö lk ern  haben m ußte , sondern  daß  auch  in d iesen  w irren  Z e iten  die P far- 
rgenossen  auch w eiterh in  ihre gem einsam en G eb e te  verrich te ten .
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Арсеније јеромонах -  у запису (1450) 21
Арсеније Пећки митрополит 10 -  у посети 

Дечанима (1669) 10
Архангел манастир код Злота (XVI в.) 196

%

Архангел манастир (XVI в.) 198
Архангел, селиште код Сврљига 201
арханђели Михајло и Таврило манастир 

на реци Радованштици -  стварање ру
кописи 27

Арханђелово код Требника ц. Светог 
арханђела Михаила -  св. Никола 321

архитектура -  под турском окупацијом 1, 
55, 56 -  светогорска 55, 56, 68 -  визан
тийка 55, 68 -  преднемањићка 55 -  мо- 
равска 55, 56 -  м. Сињачког 52-56 -  
споменици 55

Арчар село у Видинском санцаку 163
Асирци -  писане амајлије на лименим пло- 

чицама 257
Аснић (Оснић) село 195 -  дербенџије (XVI

в.) 166
Атанасије јеромонах 5
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Атанасије кир, јеромонах у Јањеву -  у за- 
пису (1595) 10

Атанасије Кримка архимандрит, прево- 
дилац (ХУП в.) 256 -  словенски превод 
Метафраста 259

Атанасије старац -  у запису (1565) 7
Атанасов Петар 264
Атанацковић Богобој 139
Атанацковић Платон владика 134, 135 -  

типографија (1859) 135
Атина (Athens) 94, 104 -  народна библио

тека -  Јеваленђистар 44, 64, 85 -  град у 
XVI в. 215

Атос м. Пантелејмон -  Амартол (1386/7) 41
-  заставица архитектонског типа 36 -  
иницијал с а кастамонитских извора 43

Аугзбург град (XVI в.) 100, 215, 288
Аустрија 89, 104, 113, 126
Аустроугарска (Austria-Hungary) 93, 97, 98, 

101
Ахија диздар, чувар Бање 176 
ашчинице 219

Бабингер Ф. 165
Бабић Гордана 4, 12, 65, 67, 75, 78, 79, 187, 

197, 207, 272, 282, 288
Бавит (Копти) 30 -  фреске 30
Багдад 215
Badalić Josip 264
Базарлу тимарник (1455) 171
Базен Жерман 91
Бајазит I султан 83 -  у запису у житију св. 

Саве (1508) 244
Бакаловић Георгије сликар -  ученик С. 

Гавриловића 116, 117
Балабанов К. 59, 306, 320
Балановац село (XVI в.) 203, 204
Баласчевъ Г.Д. 328
Балкан 167, 325, 332 -  појава Турака 86, 331

-  српски градови 214 -  куће 216 -  суд- 
бина књига 229, 332 -  поствизантијско 
зидно с дикарство 305, 313 -  проблем 
живописа 305, 306 -  критски обрасци 
315 -  натписи који сигнирају ликове ан- 
тичких филозофа 320 -  међуправослав- 
ни односи 326 -  односи цркава 328 -  
цркве 329

Baltoyanni С. 94

Бан Матија 134
Банат 107, 108, 109, 110, 111, 112
Банилеј село (1560) 195, 196
Банлок (Banloc) место 107, 108, 109, 110, 112
Бања -  нахија 161, 166, 167, 174, 176, 177, 

182, 183, 194, 210 -  место 174, 175, 176, 
177, 197 -  муслимани 174, 175 -  митро- 
полија 178, 187 -  епископија 186 -  фраг
мент 186 -  м. Свети Никола 180, 194, 
202, 247

Бања Јошаница -  Стара ц. (XVII в.) 64 -  
замена Тајне вечере Прањем ногу 62

Бањани -  ц. Светог Борђа (1548/9) -  о ис- 
цељењу Авгара 275 -  живопис у једном 
делу 306

Бањска -  мошти крала Милутина 86 
Бари -  ц. Светог Николе 321 
Barista Ö. 219
Барич -  црква -  иконостас: и. Христа и Бо

городице са Христом К. Лекића 124
Barkan Ö, 163
Барок 90
Bassano Luigi путописац, Задранин (XVI в.) 

218
Басараб Јоан Неагое влашки војвода -  до- 

бротвор црноречких манастира 179, 180 
- и м .  Крушедол 234

Батавељић О. 116, 117, 118
Bauer М. 100
Бачково место 56 -  ц. Св. Богородице 

(1604) 56
Башичевић Димитрије 154
Беговић М. 169
Бегунов Ю. К. 258
Бела Паланка место 51
Белаја пустиња -  Богородичин храм 7, 8
Белаја више Дечана 8
Бела Река река 194 -  остаци манастира 194
Бела црква Каранска (Каран) манастир -  

портрети живих владара -  свештеник Г. 
Медош 80 -  жупан Петар Брајан 80

Белбрадич тимочко село 170
Белегиш место -  црква 117
Бели Ован (1473) 165
Бели Поток крај 199
Бели Тимок река 199
Белопаланачка котлина 54
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Белопоље место у Херцеговини -  родно 
место К. Лекића 113, 114, 126

Belting H. 79, 104
Београд 102 -  Народна библиотека Србије

183 -  Археографско одељење 4 -  неста- 
ли рукописи (1941) 27 -  Мине] за де- 
цембар (1580) 29 -  Александрита (XTV 
в.) 42 -  српски превод Амартолове хро
нике 259 -  Зборник попа Драгоља 259, 
260 -  рукопис PC 635 272 -  рукопис бр. 
44 263 -  рукопис (1536) 263, 264 -  Му
зе] српске православие црквс -  Ши- 
шатовачко четворојеванђеље (1560) 41 -  
Четворојеванђеље 357 45 -  славска ц. 
Св. Никола 120 -  збирка 285 -  Срнска 
академија наука и уметности -Ж и в о 
ты краљева и архиепископа српских 
архиепископа Данила П 234 -  рукопис 
No 167 264 -  Зборник ... (1572) 264 -  
Народни музе] 135 -  Севастијски муче- 
ници из Лапушње 186, 189 -  графичке 
збирке 136 -  П. Чортановић: Jyï Богдан 
и њехоеи синови 136; -  Киежева вечера 
136; -  Цар Лазар и ььеюва породила 
136 -  Византолошки институт 185 -  Ис- 
торијски институт 159, 203 -  Институт 
за историју уметности 185 -  Филозо- 
фски факултет 181 -  Топчидерска 
црква -  осликавање иконостаса (1834) 
123, 124 -  опсада (1456) 160, 177 -  пад 
(1521) 213 -  шехер 214 -  тврђаве 214, 
215 -  хришћани 214, 215, 220 -  станов- 
ништво 215 -  дошљади 215 -  куће 216, 
217 -  земунице 216 -  дубровачка црква 
217 -  пописи 219, 222, 226 -  бурег- 
џинице 219 -  Доњи град 220 -  Царски 
амбари 220 -  вино 220 -  животне намир- 
нице 221 -  писари 223 -  Дубровчани 223 
-  тканине 224 -  конзулат 126 -  нахија 
161, 162 -  прва штампарија 265 -  К. Ле- 
кић у Б, (1813) 114 -  П. Чортановић у 
Б. (1872) 137

Беока река 204
Берковица облает 163 -  кадилук 170
Берковска каза 304
Берлин -  Апостол (XIV в.) 42
Bertrand F. 273
Bernadiks P. 271
Bertelli F. 225
Беч 30, 96, 98, 100, 101, 102, 131, 139, 203 -  

K. Лекић на школовању 118, 126 -  Про-

т о к о л и  Б е ч к е  а к а д е м и је  (1845) -  П . 
Ч о р т а н о в и ћ  у  Б. 129 -  Ш т а м п а р и ја  
R eiffenste in  38 R ösch  -  л и т о г р а ф и је  П. 
Ч о р т а н о в и ћ а  (1870/1) 136

Бзовик с е л о  к о д  С и њ и а  52

Кијелић Јован -  Борба дана и ноћи 148 -  
Апстракгшш предео 148 -  и. С. Шума- 
н о ви  ћ 155

Бијело îlojbe м есто  235, 247

Б ингу л а -  ц р к в е н а  о п ш т и н а  (1810) 117 -  
и к о н о с т а с  ц. у н и ш т е н  у  Д р у г о м  с в е т с 
к о м  р а зу  117, 118

Бистрица м а н а с т и р  111

Благовештенски сабор 133
Благовештење (Б р е л о )  м а н а с т и р  -  П р о л о г  

С и м о н а  Д и ја к а  (1560) 35

Благовештење Рудничко м а н а с т и р  73

Благовештење м а н а с т и р  у  Т и м о ч к о ј н ах и ји  
200

Благовештење о в ч а р с к о -к а б л а р с к и  м а н а 
сти р  -  п р е п и с и в а ч к а  д е л а т н о с т  236

Благојсвић М. 168
B ian k o ff J e a n  268

Блинделир п о т о к  196

Блиски исток 251
Богданов Ив. 301
Богдановић Димитрије 4, 5. 18, 85, 230, 

234, 297, 332 -  Инвеитар Нирилских 
рукописи 2, 14, 29

Богдинац с е л о  210

Богићевић В. 243, 248
Богоје к н е з  -  к т и т о р  м. Л а п у ш њ е  (1510) 

185 -  у  м. Л а п у ш њ а  188, 189

Богошевци (X V II в.) 60 -  ц. Св. Н и к о л е  60

Богумил п о п  -  је р е т и к  276

Бодни Вуксан 287
Бођани м а н а с т и р  238

Божилов Р. 307
Божков 307
Бојанић Д. (др  Д у ш а н к а  Б о ја н и ћ )  161, 162, 

164, 165, 166, 167, 170, 171, 177, 178, 179, 
180, 181, 183, 190, 194, 195, 201, 204, 205, 
214, 218, 219, 220, 221, 226

Бояиич-Лукач В. 160, 162, 180
Бојанић-Лукач Д. 173, 174
Бојански споменик (п р е  1552) 303

*  ДОБРИЛА ЈЕРКОВ
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Болоња Фонд Л. Ф. Марсилија -  Абагар у
облику свитка 268

2

Бољевац место 168, 171, 182
Bonnet М, 256
борски рударски басен (XV в). 170
Bos io J. 271
Боскио -  амблематски текстови 230
Босна 215, 268
Босна и Херцеговина -  Културни живот срн- 

ске цркве -  Српска црква XVI в. 241 - 
249 -  православии манаетири 242 -  срп- 
ско становништво 242 -  османлијска вла- 
давина 242, 243, 244, 248 -  просветитель
ски рад цркава 242 ~ школовање свеште- 
ника и монаха 242, 243 -  манасгирске 
школе 243 -  српске конфесионалне шко
ле 243 -  кньиге 243, 244 -  језик 243, 244 -  
турско заузеће 244 -  преписивање књига 
244, 245, 246, 247, 248

Бошковић Ћ. 53. 55, 174, 179, 181, 183, 190. 
200, 206, 207, 208, 289

Бошковић Лопан 132, 133, 134, 137
Бошковић Константин -  Коста -  Стано-

je, правник, историчар (1839-1864) 132, 
133, 134. 135 -  пратеће књижице уз ли- 
тографије 132 -  организатор беседа у 
Даниин 132 -  редослед литографија П. 
Чортановића 132 -  сарадња са П. Чор- 
тановићем 132

Boskovits М. 286
Бошковић С. 132
Брак -  утицај на С. Шумановића 148 -  ку- 

бизам 151
Brancoveanu 107, 108, 112
Бранковић Ћурађ 79, 80, 83, 86, 198 -  брак 

са Ирином Кантакузин 75 -  ступање на 
власт (1427) 82 -  везивање за виз анти ј- 
ску царску кућу 84

Бранковић Ћурђе 134, 198
Бранковић Максим јеромонах 185
Бранковић Тсодор -  портрет у Ьаконикону 

м. Грачанипе 75-88 -  в. и м. Грачаница
Бранковићи -  последней владари средне

вековые Србије 76 -  у Поменику бр. 
1465 (1453) 76 -  деспота 213

Братоглић Димитрије земунски сликар 
115, 126 -  радионица 115 -  тает К. Ле- 
кића 115, 126 -  рад са К. Лекићем 115, 
122, 126 -  и. Св. Јован Златоуста на

епископском трону ц. села Угриновапа 
(1778) 122 -  иконостас ц. Св. Петра и 
св. Павла у Сремским Карлов!шма 122 — 
спабдсвао Карађорђа 123

Браћевац село 204
Браћевачка река 204
Брезнишка каза 304
Брев Лерг (Jörg Brev) -  цртежи Kmblematur 

liber 288
Bréhier L. 254
Брекуново село 210
Брестач место -  црква -  К. Лекић у ц. 115, 

126, 127 -  иконостас 124, 126, 127 -  
декорисање ц, 124 -  певнице и епископ
ски престо 124 -  стилска анализа ико
ностаса 124, 125 -  РоЬетье Христово 125 
-  Вазнесење 125 -  Силазак Светог духа 
на апостоле 125 -  тонска решеша 125

Брестовачка баља 196
Брике (Briquet) 18
Брифо К. (L'Tienne BrÜTaut) ктьижар и изда

вай 203
Бринче (Беринац) мезра 200 
Бркић Н. 208, 218 
Брус ник место 204
Бугари 14, 331 -  култ св. Саве и св. Симе

она 331
Бугарска 55, 56, 64, 96, 163, 171, 203, 204, 

268, 308, 314 -  везе са Косовом (XV в.) 
49 -  Бугарска академија наука -  српски 
рукописи 230 -  Библиотека -  зборници 
Висариона Дебарског 237 -  црква 275, 
329 -  јеретици 276 -  зидно сликарство 
(XVI-XVII в.) 321

Будак тимарник 198
Будимировци село 166
Будим -  освајањс (1541) 214
Будимпешта -  Текелијанум -  књижевно 

друштво Преоднина (1861) 132 -  Сече- 
н,и библиотека -  лито графи] а Цар Ла- 
зар и ibcloea породииа 132 -  литогра- 
фија Сеоба С рва 133

Бизам облает 108
Буковац -  и. К. Лекић -  сликање иконо

стаса 117 -  црквена општина 117
Буково иотес -  м. Св. Никола 208
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Букурешт 206 -  Библиотека Румунске ака- 
демије наука -  рукопис М. 3. Алексам- 
дровића 246

Буљани село -  метох м. Лавре 168 
Bur Manta 93
Буслајев Ф, И. руски паучник 3 -  о руко

писном орнаменту 3
Бучје атар 194, 200 -  црквишта 200

Ваведење Пречисте манастир -  у нахији 
Фетхислам 205 -  код села Душановац 
207 -  испосница 207

Вавилонци -  писане амајлије на глиненим 
плочицама 257

Weingart М. 59
Вашгартен (Adam von Weingarten) карто

граф 164, 208
Вајцман К. (С. Weitzmann) 30, 255, 271, 311 
Walter С. 311 
Валтровић М. 51, 53, 54 
Ван језеро 259
Варош место 172 -  сеоне 174
Васељенска иатријаршија 325, 328, 330 -  

до дел a аутокефалије Српској цркви 327 
-  политика 329

вассльенска црква 302, 328
Vasile Diaconule 111
Василиев Ac. 275, 301, 306, 307, 314, 316 
Василевскиј В. 259 
Василије менолог -  Лука сликар 258 
Василије милешевски архиђакон (1508) 244 
Василић А. 13, 25
Василић породица из Сремске Митровице 

(1826) 113, 120
Васиљев Љ. 4, 15, 20, 23, 29
Васильева А. 269
Васильевский В. 256
Васић В. 123
Vasić М. 165
Васић П. 114, 118, 121, 122, 130, 131, 133, 

134, 136
Ватикан -  Манасијев Летопис -  минија- 

туре 81
Ватопед манастир 63 
Веиновић М. 114
Велика Јасикова атар 204 -  место 204

Велика Лавра манастир -  заспали Данило 
и сиромашни (XVI в.) 317

Велика река десна притока Црног Тимока 
183

Велика сеоба Срба (1690) 72, 130 -  етапе 
штампарства 265

Велика Хоча ц. Светог Николе 314 -  Цве
тни триод (1557) 314

Велимље ц. Светог Саве -  о исцељењу Ав- 
гара (1605) 275

Велики Голинац село 203
Велико Трново место 96
Белков А. 163
Вељковић Бобан 73
Вељковић Миле 73
Ve Loi a ns T. 266
Венеција 96, 97, 98, 332 -  штампање -  Ча- 

словец Јакова од Камене Реке (1566) 
261, 264 -  Зборници В. Вуковића (XVI 
в.) 266 -  Зборник... Јакова от Софије 
(1572) 264 -  Зборник молитвеник Б. 
Вуковића (1536) 274 -  критске иконе 
274 -  грчка братовштина 274 -  х. Светог 
Марка 312

Вереница зеамет у Бугарској 163 -  село 177 
-  Горња 163 -  Доња 163

Верконе 30
Verpeaux Ј. 78
Wessei К. 254, 267
Wessly С. 273
Веселиновић P. 243, 244
Веселовски 258
Весниче место (XVI в.) 195
Весовић С. 113, 114, 115, 122
Ветрина пољана 204
Ветрине село 204
Вздноров -  о руским рукописима 3 
Wiegel Christoph 100 
Видаковић 134
Видии -  нахија 161, 181, 194, 209 -  кадилук 

201 -  крај 170 -  митрополија 178 -  власи 
167, 179 -  саннак 160, 165, 172, 174, 177, 
178, 189, 198, 210 -  епархија 178 -  по- 
ходне спахије 165 -  манастири 181 -  
тврђава 162 -  хиротонисање митропо
лита (1410) 328 -  м. Свети Петар 180 — 
м. Сухач 180 -  ц. Свете Петке -  Сила- 
зак у ад 314 -  Уверавање Томино 314 -
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Христос и Самарићанка 314 -  Исцеље- 
ње раслабљеног у Витезди 314 -  Сила- 
зак Светог духа на апостоле 314 -  Муке 
314 -  Цветни триод 314 -  ц. Светог 
Пантелејмона (XVII в.) -  Вазнесење 
Христово 313 -  Уверавање Томино 313 — 
Силазак Светог духа на апостоле 313

Византија -  орнамента 2 -  грађевине 55 -  
Imago pietatis 58 -  уметност 68, 282 -  
раскошно одевени владари 78 -  прика- 
зивање архијереја 186 -  сукоб са Арапи- 
ма 255 -  амулета 268 -  победа над Ара* 
иима 256 -  порекло српског Абагара 
271 -  ОруЬа страсти 282 -  зидна деко- 
рација храмова 311 -  утицај књижевне 
илустрације 311 -  црквено-политичка 
хегемонија 328 -  империја 329 -  српске 
епархије 330 -  редактор црквено-
административних послова 330 -  св. Са
ва у оквиру византијске државе 331

Vikom Gary 262
Виктор проигумаи м. Дечана (1595) 10
Вилхелм крал, (1122) 258
Vionescu Т. I l l
Висарион Дебарски јеромонах, преписивач 

237 -  у м. Слепчи 237 -  зборници 237
Висарион митрополит рашки и новопазар-

ски 20
Висарион митрополит -  у ц. Успенија пре- 

чисте Богородице у Требигьу (у Тврдо- 
шу) 244

Витина место -  Богородичина црква 19
Влајинац М. 216, 218, 219, 220, 226
Влад Калуђер војвода 185
Владислав крал, -  повластице Србима 

(1438-1440) 90 -  задужбина м. Милеше- 
ва 234

Владислав Граматик 237 -  заставице 10 -  
рукописи са Косова 40 -  украси 1, 9, 44, 
47 -  веза Косова и Бугарске 49 -  родом 
из Новог Брда 49

Владислав дијак -  у м. Милешеви 244 -  
преписао Житије св. Саве (1508) 244 -  
белешка о султану Бајазиту 244

власи 95 -  видински (1530/35, 1560) 167, 179, 
202 -  носиоци културне активности 179 
-  браничевски 167 -  смедеревски 167 -  у 
Сврљишким планинама 172 -  филури- 
ције 194 -  у Влашком пољу 200 -  насе- 
љеници 202

Влатко дијак, писар 48 -  Четворојеванђе- 
ље, Пљевља 38 (XVI в.) 41

Влашка 108, 110, 111, 179 -  квадратне заста
вице у књигама 48 -  м. Водица (1372) 
207 -  м. Тисмана (1377/78) 207

Влашко Пол»е село 200
Возућа манастир -  манастирска школа (XVI 

в.) 243
Воисил Граматик -  јеванђеље (1279) 178
Војводина 90, 91, 113 -  Кнежевина 131, 132 

-  Српска 131
Војсиловица манастир -  настанак рукописа 

27, 28
Volis Badž Е. А. 257, 268
Voip R. 286
Вражогрнци село 203
Врањин село, жупа Лаб 21
Вратна место 206 -  ћелија Св. Никодима, 

пећинска црква 206 -  манастир 205, 206, 
210 -  ц. Вазнесења Христовог 206

Вратњанска река 206
Враце 306, 307
Враћевшница манастир 109, 111
Врдник манастир -  мач деспота Стефана 

130 -  П. Чортановић у В. (1852) 129, 
130, 131 -  мошти кнеза Лазара 130 — 
средиште косовског мита (1718) 130

Врела манастир -  х. Благовештења Богоро
дице 23 -  сматра се Студен и на Хво
стан ска 24

Врело манастир 181, 182, 194 -  ц. Св. Мир 
182

Врхобрезница река 235
Вујаклија Љ. 120
Вујовић Б. 115, 117, 123, 124
Вук поп (1513) 245
Вук презвитер -  преписао Псалгир (1516) 246
Вукан велики кнез -  представа у Студе- 

ници 80
Vucasin Carager de Huvezi 108
Вукмир -  у натпису м. Суводола 199
Вуковар -  Градски музеј -  К. Лекић, Бого

родица са Христом (1828) 121
Вуковић Божидар -  председник грчког 

братства Св. Борђе у Венецији 331 -  
штампарски занат за материјалну ко- 
рист -  Млетачки служабник 29 -  Збор-
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ник за путнике 1 (1520) 263 -  Зборник 
за путнике 2 (1520) 263 -  из Сарајева 
263 -  из Београда 263 -  из Софије 263 -  
Зборник (1536) 263, 264, 274 -  сарајевски
263 -  у Матици српској 263 -  ленин
градски 263 -  Абагар љубљански из мо- 
литвеника 274 -  Зборник молитава 267, 
274 в. и Празнични минеј

Вуковић Вичснцо -  Еукологиј зборник 
(1547) 264, 265, 266 -  Легенда о Авгару
264 -  Зборник (XVI в.) 266 -  Зборник 
молитвеник 274, 275

Вуковић Јела -  у запису (1524) 235 -  у за- 
пису (1559) 235

Вуковић Цветко презвитер -  у запису 
(1524) 235 -  у запису (1559) 235

Вуково село у Бугарској 64 -  ц. Свете Пет- 
ке -  живопис у једном делу (XVI в.) 307
-  лик св. Саве 321 -  и. Светог Николе 
307

Вукомановић Л. 135
Вуксан Д. каталози -  Рукописи манастира 

ПеНке патријаргиије (1936) 2, 13, 14, 16, 
17, 22, 25 -  Рукописи иетињско1 мана
стира (1936) 2, 15, 20, 23

Вуловић Б. 76, 77, 78, 81
Вучја глава планина 185

Гаврил светогорски прот -  Житије Нифо- 
на П (1517-1520) 179

Гаврил Тројичанин -  творац врхобрезни- 
чког родослова 235 -  творац врхобре- 
зничког летописа 235

Гавриловић Ј. 164
Гавриловић H. 135
Гавриловић Стефан карловачки сликар

115, 125, 126, 127 -  К. Лекић као сарад- 
ник 116, 117, 118, 119, 126 -  радионица
116, 117 -  сликао заставе за устаничку 
Србију 116 -  ученици С. Г. 116 -  сукоб 
117 -  иконостас ц. у Платичеву 116 -  
барјаци за владику Јовановића 116 -  
иконостас ц. у Сурчину 117 -  Богоро- 
дичина ц. у Земуну 117 -  ц. у Белегишу 
117 -  ц. у Бингули (1810) 117 -  ц. у Бу- 
ковцу 117 -  иконостас ц. у Шишатов- 
цима 118 -  иконостас ц, у Кузмшгу 119
-  смрт (1823) 118

Гази Худавекдигјар 169 
Галибабинци село 171

Garidis М. М. 275 
Гацовић С. 163 
Гашли паша (1690) 8 
Гвоић Љ. графичар 159 
Gökbilgin М. Т. 161
Геласије игуман, јеромонах (1500/1) 185
Геласије папа римски -  забране апокриф- 

пих списа 276 -  преписка Авгара и Хри
ста (494) 257

Гелвцја погранична облает Видинског сан- 
цака (XV-XVI в.) 168, 170 -  м. Пречиста 
170 -  м. Луково 181

Георгиева Н. 321
Георгије ктитор м. Крепичевца 190
Георгије презвитер 178
Георгије Манијакес визангијски војсково- 

ђа, победник Едесе 256
Георгије Новејши (Нови) новомученик 305 

-  житијо 305
Герасим патријарх 16
Герасим патријарх пећки (1580) 28
Гергина велики жупан -  ктитор м. Лапу- 

шње 185 -  заповедник Поенар у Карпа- 
тима 185

Герлах путописац -  у Србији (1573-1578) 241
Герман васеЈвенски патријарх 327 -  Канон 

св. Убрусу 255
Герман сопоћапски игумап (1526) 237 
Геров Г. 307, 314
Герхард Хајнрих -  издавач литографија у 

Бечу (1871) 136
Гинами Бартол -  амблем 287
Глогова 111
Глоговичка река 204
Глонар Ј. библиотскар 265
гностици 253 -  писане амајлије 257
Говедарски брег на Бучју -  Богородичина 

црква 200
Гогољ Николај В. 285, 286 
Гогос Г. (Г. Гшуоо) 95 
Голдблат Харви 303 
Голема река 201
Голинац место (XVI в.) 203 -  м. Св. Никола 

203 -  село Gollinze (1718) 203
Голубац место 83
Голубинскш € . 178, 257
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Горажде -  х. Светог Борђа -  четворојеван- 
ђел»е (1550) 248 -  штампарија 265

Горановци село -  х. Светог арханђела Ми
хаила -  живопис у једном делу (XVI в.) 
307

Гор дан Смолап примићур 167
Горља Врмца село 166, 210
Горња Јабланица село (данас Јабланица) 

170, 171, 190 -  у пописима (1466, 1560, 
1586) 171 -  м. Богородице, Крепичевац 
(XVI в.) 171

Горња Каменица 198 -  ц. Свете тројице -  
наши с о зидању 197

Горња Копривница село 204
Горња Крента село 172, 173
Горња Локва село 166
Горша Мутница село -  метох м. Лавре 168
Горше село -  ц. Светог Борћа 60
Горње Мирово село 169, 181
готика 89, 90
Гошев Ив. 303
Grabar А. 30, 54, 268, 274. 313, 314, 316
Грабовица пустиња код м. Багье 247
Градашница село 175, 210
Градашница река 175
Градиште село (XVI в.) 201, 204 -  темељи 

ц. 204
Grafenauer I. 266
Грачаница манастир 28, 46, 49 -  рукописи 

47 -  место настанка 17 -  контрамарка 17
-  октоих (1539) 14, 47, 236 -  преписива- 
гье књига 233 -  штампарија (1539) 236 -  
библиотека 233 -  ђаконикон, портрет 
Теодора Бранковића 75-88 -  на новом 
слоју живописа 75 -  живописан портрет 
76 -  лепота 76, 88 -  иконографија 76, 81
-  посмртна слика (?) 76, 77 -  гроб 77, 
87, 88 -  смрт 77, 85 -  археолошка иско- 
павања 77 -  Богородица Оранта 78 -  акро- 
солиј епископа Игњатија 78 -  раскошно 
одејаније 78, 79 -  натпис 79, 81 -  болеет 
80, 84, 85, 86 -  датовање портрета 82, 83, 
88 -  света тајна јелеосвећења 84 -  ци- 
клус земаљског служења Христа 313

Гр(а)бовац манастир у нахији Кривипа 203
гравире, грчке (XVIII в.) 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105

Грахово место -  ц. Светог Николе -  минеј 
(1525) 247

Грацио О. -  монографија о писару Матији 
(XVI-XVH в.) 43

Грациу Олга (Olga Gratziou) 93-105
Грбавче село (1455) 172, 202
Грбавачка река 202
Гргур деспот 21
Грек Максим -  рукописи 267
Григорије жупан -  ктитор м. Крепичевца 

179
Григорије игуман м. Папраће -  у Ру си ј и 

(1551) 246
Григорије писар 44, 46 -  иницијал (XV в.) 

43 -  носилац хиландарске струје 46, 47
G rim m  W. 258
Грицкат Ирена 266, 269, 270 
Грковић М. 76 
Грозданов Ц. 66, 79, 80, 274
Гроздановић-Пајић М. 2, 4, 5, 13, 17, 19, 20,

25, 85
Громер -  утица) на С. Шумановића 147 
Грубанов Јован -  у запису 19 
Груевски П. 161
Грузија 30, 259 -  хитон (XVI в.) 259 -  пен- 

тикостар (ХП в.) 311
Грујић Никанор 134
Грујић Радослав 90, 208, 236, 330, 332 -  Ча

сослов No 328 (1566) 264
G ru m e l V. 255
Грци 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 326, 330, 

331, 333, 334 -  у Београду (XVI в.) 216 -  
култ св. Саве и Симеона 331, 332 -  про- 
лошко житије св. Саве 331 -  улагање у 
српске кгьиге 332 -  писане амајлије 257

Грчић Бјелокосић Лука 268
Грчић Никодим поп, игуман м. Хиландара 

206, 207 -  оснивач м. Вратне 206 -  осни- 
вач Манастирице (Св. тројице) код Кла
дова 206, 207 -  Житије св. Никодима 
206 -  оснивач манастира у Влашкој 207
-  у румунској ц. светац 207

Грчка 94, 308 -  ликовна структура предста- 
ве Уласка у Јерусалим 69 -  утица) сли- 
карства 70, 72 -  уметност 72 -  неруко- 
творени лик 275 -  рукопис Vatic, gr. 
1156 (XI в.) 255 -  минеј за 16. август 255
-  рукописни зборници (XI-ХП в.) 255 -
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Paris, ancien fond gr. No 1176 255 -  би
блиотеке -  српске рукописне књиге 230 
-  Касторија -  ц. Светог Николе монахи- 
ње Епраксије (1486) 275 -  ц. у Сервији 
276 -  ц. у Анаргири 275

грчки језик -  легенда о Авгару 253, 256 -  
рукописни свитци 274

Гујбуце село 210
Гујсавце село 210
Гулихан сврљишко село 210
Гурђу град -  филактирион 257
Гутенберг -  епохално откриће 239
Gušić М. 225

Давид -  угицај на С. Шумановића 149
Давидов Д. 90, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 

103, 111, 270
Давидовић Д. 131, 134
Давидовица сврљишко село 172, 210
Даја Карана-бег румелијски беглербег, вој- 

сковођа 177
Далмација 268 -  камени рељефи (X-XI в.) 

30
Дамаскин -  Ахиропита 267
Дамаскин Јован -  иконоклазам 254
Дамаскин Студит -  проповеди 266
Дамиан из Пећи Илирске -  штампао Пен- 

тикостар (1525) 332
Данило, владика црногорски -  у запису

(1838) 8
Данило јеромонах, игуман м. Дечана 8
Данило милешевски игуман -  оснивач 

штампарије 234
Данило II архиепископ -  Живогпи краље- 

ва и архиепископа српских (1553) 234, 
237

Данило митрополит видински -  Јеванђеље 
(XIV в.) 36

Данилова И. 314
„Даница” лист -  оглас са најавом литогра- 

фија (1862) 132 -  портрет Ј. Суботића 
(1861) 133 -  портрет владике Платона 
Атанацковића (1862) 133 -  портрет Лу
ке Вукаловића (1802) 133 -  о литогра- 
фијама П. Чортановића 133, 134

Даничић Ђ. 1, 19, 29, 134 -  превод Светог 
писма 295

Данчев Г. 2, 19

Девич -  X. Ваведења Богородичиног (1594) 
28

Дејан милешевски мајсгор -  штампар 234
Делијалис H. (N. АеХта^о) 99
Дељанин Б. 202
Demus О. 311
Дента место у Румунији -  црква -  декора- 

ција К. Лекића (1836)
Дерен -  угицај на С. Шумановића 147 -  ку- 

бизам 151
Дерншвам путописац -  о Нишу (XVI в.) 

216, 218 -  о Софији (XVI в.) 219
Дероко Александар 55, 232 -  познавалац 

монументалне средњовековне архитек
туре 233

Дечани манастир 49 -  скрипторијум 46, 48, 
49 -  Поменик 46 -  храм три светитеља 
Васиља Великог, Григорија Богослова и 
Јована Златоустог 5 -  испосница изнад 
м. 46 -  монументални дрвени иконостас 
(1593/4) -  патријарх Пајсије у посети м. 
Д. (1635) 10 -  збирке 1 -  настанак руко- 
писа 10, 233 -  преиначавање и пресли- 
кавање 75 -  портрет младог краља Уро- 
ша 79 -  преписивање књига 10, 233 -  
библиотека 233 -  крст процветали 289 -  
крст старца Нестора 289 -  Исцељење 
двојице болесних 310 -  циклус земаљ- 
ског служења Христа 313 -  в. и украс

Диверац село 210
Дивље село код Скопља -  црква -  ктитори 

са капом (1604) 59
Дидрон М. -  ХришНанска иконографија 282
Diecamp Fr. 273
Дилоар -  о трговини робљем (XVII в.) 221
Дилцје манастир на Јанињском језеру

(1543) -  фигуре сиромашних 317
Димитрије даскал, писар (1595) -  Поменик 

м. Дечана 10
Димитрије син бугарског цара Ивана IV -  

епитаф 81
Dinkier Erich 271, 294
Дионисцје кир, писар, еклисијарх Велике 

цркве пећке 16
Дионисцје манастир у Светој гори (1547) -  

Цветни триод 315 -  муке 315 -  заспали 
Данило и сиромашни (XVI в.) 317 -  би
блиотека -  Лекционар (XI в.) 310, 311

Дионисије из Фур не 308

*  ДОБРИЛА ЈЕРКОВ
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Диоптар -  украс у рукописима 1
Дифрен-Кане Филип путник -  у м . Миле- 

IIIево (1573) 242
Dufrenne S. 313
Дмитар дијак, писар 48 -  Четворојеванђе- 

ље, Пљевља 78 (XVI в.) 41
Дмитар поп, преписивач -  преписао дело 

Живота краљева и архиепископа срп- 
ских (1526) 237

Дмитар поп 35 -  Петар брат 35 -  Рајич 
брат 35

Добарски -  Цветни триод (XVII в.) 316
Добривој село код Новог брда (Добре воде, 

Добре воде на Косову) 22, 23
Добриловац село 205
Добровић Петар -  и кубизам 149 -  и Крле- 

жа 153 -  и С. Шумановић 155
Добрско село у Бугарској 64 -  ц. Св. Тео

дора Тирона и Теодора Стратилата 63
Добрујевац село 172
Dobschutz Е. von 254, 256, 257, 258
Долгоец -  Убрус лебди у Вазнесењу (1454) 

275
Долей село 168
Доња Каменица место (1455) 198
Доња Копривница село 204
Доња Крейта село 172, 173
Доња Локва село 166 -  у XVI в. 185 -  кли- 

сура 166
Доња Чочојна село -  мартолоси 165
Доња Шаторња место -  ц. Св. Николе 73
Доње Мирово село (Данае Мирово у Црној 

Реци) 169, 181
Доње Рујиште село 210
Доњи Петровци место -  иконостас Ј. Пан- 

телића (1807) 116
Дохцјар манастир" (1568) -  Цветни триод 

315 -  Муке 315 -  Заспали Данило и 
сиромашни (XVI в.) 317

Драгољ поп -  Зборник 258, 259, 260 -  Збор- 
ник и легенда о Авгару (ХШ в.) 258, 
260, 261, 269 -  лажне молитве 269

Дрезмановић Теодор позлатар -  певница и 
владичански сто у ц. у Крчедину (1810) 
120 -  унутраииьост ц. Св. Теодора Ти
рона у Иригу 120 -  иконостас ц. у Ога- 
ру (1826) 120

Дремсизова-Нелчинова Цв. 307 
Дреница манастир 26
Дренова село (XVI в.) 199 -  Дреновац (у 

XX в.) 199
Drescher J. 268
Дрина река -  манастири 233, 235 -  преписи- 

вачки центри 234
Други светски рат 19, 117, 118, 121 -  нес- 

тајање средњовековних рукописа 230 -  
уништена композиција Косовски бој П. 
Чортановића 130

Дубоки поток 204
Дубровник -  Архив 213 -  кројачи 224 -  на

чин облачења 224 -  трговина 292
Дубровчани -  у Београду (XVI в.) 215, 216 

-  на Балкану 223, 224 -  куће 216 -  зана- 
тлијске радње 222 -  тканине 224 -  накит 
225 -  у Софији 304

Дуйчев Ив. 81, 269, 282, 320
D um itrescu F. 108
Дунав река 202, 226 -  ширење српског ути- 

цаја 233
Дупљанска река 207
Дура Л. (А. Млоира) 94
Дурсун Рейс тимарник 303
Душан цар 259 -  рукописи 3 -  забрана апо- 

крифних кньига 276 -  српске цркве 330
Душанић С. 270
Душанов законик -  магијске молитве 368 
Душановац село 207
Душица манастир 208 -  на Дупљанској 

реци 207

Дякович Б. 314
Ћаково 134 -  Дијецезански архив 134, 135
Ъер (Györ) место 98
Ћорђевић Иван М. 59, 75
Ђорђевић Јован -  на литографији П. Чор- 

тановића 134
Ћураковац (1592) 60
Ћурђе деспот 21
Ћурђев Б. 275
Ћурђевић Радован дубровачки трговац у 

Београду (XVI в.) 217 -  кућа 217
Ђурић Војислав J. 4, 55, 61, 65, 70, 72, 73, 

75, 76, 77, 80, 81, 82, 180, 191, 192, 197, 
198, 245, 282, 293, 312
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Ћурић С. 80
Ђурковић Димитрије сликар -  ученик С. 

Гавриловића 116

Ебшелвиц картограф 203
Евагрцје (1*393) 254 -  о Христовом неруко

твореном лику 254
Евренос тимарник 199
Европа 93, 96, 97, 102, 105, 214, 251, 287 -  

романо-готске цркве 91 -  књиге 229 -  
српске књиге 229 -  епистолије Авгара 
(XVI в.) 265, 266 -  инквизиција 266

Евсавије истории ар 254 -  0  исцељењу Авга
ра 275

Египћани -  писане амајлије 257
Едеја град -  епистолије над вратима 257
Едеса град 252, 255, 257, 259 -  архив 251, 

252 -  црква 253 -  Христове с лике код 
гностика 254 -  упад Персијанаца 254
-  пренос нерукотвореног лика у Цари- 
град (944) 255, 267 -  освајање Јована 
Куркуаса (944) 256

експресионизам -  и С. Шумановић 149 
Еласон (Elasson) место 99, 100, 102 
Елбасан 101
Елиос Филипсе (ЧТПяяоо NXioa) 97 
Elsian (место) 101
Ел Фајум -  папирус Авгарово писмо и 

Христов одговор 257
емајл -  преплетни орнамента 30
Эмина Н. О. 253
Енглеска 223
Енгр -  утицај на С. Шумановића 149, 151
Епир (Epirus) 96, 989, 103 -  поствизантијско 

зидно с дикарство (XVI в.) 306
Episkopi место 101
Ерен И. 173
Есфигменска повел,а -  деца деспота Бур- 

ђа 81, 82 -  издавање И. IX 1429. г. 82 -  
потпис „господин” 83

Етерија, ходочасница 254
Еузебије иконодул 353, 359 -  Хроника 254, 

257 -  превод са сирског 251 -  јерменски 
превод 252 -  латинска прерада 252 -  
грчки рукописи 252 -  о граду Едеси 253
-  Легенда о Абагару 275

Еуфрат река 165
Ефес град -  филактирион 257
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Ефгимије старац (XV в.) 7 
Öbsehelwiz von О.Т. картограф 164

Жефаровић Христофор (Christofer Zefar) 
98, 99, 100, 101, 102

Жефроа Аптоан -  у Турској (1538-1540) 217
Живалићи место -  ц. Св. Лазара 60
Живковић Б. 77, 81
Житомислић село (1602) 59
Ж ича манастир -  Васкрсење 312 -  Силазак 

у ад 312 -  Уверавање Томино 312 -  Ја- 
вљање Христа апостолима 312 -  Тајна 
вечера 312

Жуковац манастир (XVI в.) 197 -  село 197 
Жуковачка река 197 
Жучковац место 210

*

Жуковфче село 197

Заглавак место 201, 210
Загорје (Бугарска) 172, 210
Загреб -  Свеучилишна библиотека 19 -  ру- 

копис који je украсио Марко Стефанов 
245 -  наклада Кочонда 139 -  ЈАЗУ -  
Пролог грачанички (XV в.) 41 -  и С. 
Шумановић -  Виша школа за умјетни- 
чки обрт 146 -  самостална изложба 
(1920) 146

Загуровић Јеролим -  амблем (1569) 287 
Задар -  преплет (X в.) 30 
Зајечар 182, 183, 195
записи -  Триод посни, Дечани (XV в.) -  из 

1847. г. 5 -  з. писара Тригорија 5 -  Чи
новник армејерејски, Дечане (XV в.) -  
Мојсеј јеромонах Дечанац (1764) 6 -  
други з. 6 -  трећи з. 6 ~ Четворојеван- 
ђеље, Дечани (1494) -  з. писара Никан- 
дра (1494) 7 -  з. о откупу ливаде (1565)
7 -  Златоуст посни, Дечани (1503) -  име 
писара Никандар (1503) 8 -  о рату (1690)
8 -  з. о пожару (1620) -  Рувим бег, цр- 
ногорски владика Данилов1838) 8 -Ч е -  
творојеванђеље, САНУ (XVI в.) -  писа
ра Лонгина 9 -  каснији 3. 9 -  Поменик 
манастира Дечана, Дечани (1595) -  пи
сара даскала Димитрија (1595) 100 -  о 
посети патријарха II aj си ja (1635) 10 -  о 
посети митрополита Арсенија Пећког 
(1669) 10 -  Акатисник, Дечани (XV, 
XVI, XVII в.) -  молитва 11 -  писара 
Лонгина 11 -  Диоптра, Г1ећ (1440-50) -

*



патријарх Герасим 12 -  потпис писара 
Радича 12 -  Житије Григорија Омирит- 
ског, Пећ (1561) -  архиепископ српски 
Мојсеј 14 -  патријарх кир Мојсије 14 -  
презвитер Пава (1561) 14 -  кир Јаков 14
-  о Сулејмановим освајањима 14 -  Мој- 
сије јеромонах Дечанац 14 -  Триод по- 
сни, Цетиње (1508) -  писара Саватија 
(1568) 14 -  каснији запис (1662) 14 -  Псал- 
тир, Пећ (1574) -  писара Павла (1574) 
15 -  Минеј празнични, Пећ (1576) кир 
Дионисија 16 -  каснији з. 16 -  о откупу 
К1 ьиге (1536) 16 -  Зборник, Пећ (1535-7)
-  митрополита грачаничког Никанора
17 -  Зонарина хроника, Хиландар (1520- 
30) -  з. из 1602. г. о власништву књиге
18 -  однета у Хиландар 18 -  Пролог 
(коришки) НБС (1573) -  з. писара Јова- 
на (1573) 18 -  з. из XVI в. 18 -  з. из 
XVIII в. 18 -  з. из XVn в. 18 -  Псалтир 
с последовањем, Цетиње (1528) -  писа
ра Јована Грубанова 19 -  Псалтир с по
следованием, Цетиње (XVI в. и 1571) -  
писар Авакум 20 -  Молитвеник (1479) 
20 -  Четворојеванђеље, Хиландар (1450)
-  писара попа Николе 21 -  Четво- 
ројеванђеље, Пљевља (1476) -  писара 
Стефана (1476) 21 -  Минеј празнични, 
Fleh, (1523) -  писара тајнописом (1523) 
22 -  Пролог стиховни зимски, Цетитье
(1544) -  писара Јована (1544) 23 -  Про
лог, Музеј црквене уметности (1560) -  
писара Дијака Симона 23 -  Четвороје- 
ванђеље, Пећ (1562) -  из 1719. г. 24 -  о 
ктиторима (1636) 24 -  писара Симона 24
-  Четворојеванђеље, Зограф (1567) -  
писара Симона 25 -  Поменик (манастир 
ca KocoBa)(XVI в.) -  места на Косову 
26, 27 -  Панегирик, Софија НБ (XVI в.)
-  писара Пахомија 27 -  Симона дијака 
(XVI в.) 35 -  Григорија писара у Деча- 
нима (XV в.) 43 -  Јеванђеље (1279) 178
-  као писана амајлија 217

Запоточец село -  х. Св. Николе 35
заставице в. и украс -  неовизантијски стил 

13
„Застава” (1866-1884) лист 131, 137 -  о из- 

даваньу литографија (1871) 135
Заступа код Бродарева -  х. Светог Николе

-  минеј (1537) 248
Захарија (Дечански) игуман -  у запису 8
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зборници -  словенски 259 -  византијски 259
-  о јеретицима -  Троице Сергевој лаври 
(XV в.) 276 -  Уваровски (XVI в.) 276 -  
Московски 276 -  Зборник Владислава 
Граматика (1496) -  место писања 19

Звездан потес 195
Здравковић Иван арх. 176
Земун -  Контумацка црква, задужбина Тео

дора Алостоловића (1830-31) -  иконо
стас 115, 122, 125, 126, 127 -  мале двери 
122 -  и. Св. архићакона Стефана 122 — 
и. Св. арханђела Михајла 122 -  crape 
двери 122 -  престона и. Богородице 123
-  Богородичина ц. 117

Зено Катарино млетачки амбасадор -  ум . 
Милешева (1550) 242

Zdrakos Ioannis 99
Zett Robert 259
Зивко кир -  у запису из 1565. г. 7
Зиројевић О. 8, 164, 173, 176, 180, 196, 204, 

205, 214, 215, 223
Злот место 196
Злотска река 196
Знепољска каза 304
Зограф манастир -  рукопис писара Симона 

47 -  Четворојеванђеље (1567) 35
Зонара -  о писмима Авгара 256
Зора ктитор манастира Кримчевца 190, 191
Зосима митрополит (1490-1494) 266 -  Ки- 

пријански индекс 260 -  Погодински но
моканон 260

Зосима отац -  забрана апокрифних књига 
276

Зрењанин место 125
Зрзе манастир -  ц. Светог Николе (1535) -  

живопис у једном делу 306 -  Јован сли- 
кар -  Деизисни чин 320 -  царска врата 
320

Ибн Јахај арапски хроничар -  превод епи- 
столија прем а сирском оригиналу 256

Ибрахим спахија 175
Иван цар 178
Иван Александар бугарски цар 81 -  Четво- 

рејеванђеље, минијатура 29
Иван Асен син цара Ивана Александра -  

прерано преминуо 81
Иванов А. И. 267, 307
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Иванов П. 303
Иванова В. 307
Ивановић М. 20, 21, 23, 24
Iviron манастир 102
Ивић А. 51. 76, 81, 82, ИЗ, 114
Ивковић Васа 134
Ивковић 3. 321
Игњатов Б. 56
Игњатије лишьански епископ 87 -  акросо- 

Јтиј у Грачаници 78
Игњатовић Јаков 134, 135
Извор село -  метох м. Лавре 168
иконографија -  критски обрасци 315 -  пра

вославна -  елеменат крст 292 -  крин 297
-  средњовековна -  уздигнуте руке у мо- 
литви 81 -  тордирано уже 284 -  Приу- 
готовљени престо 282 -  Хетимасија 282
-  Анђели приносе оруђе страсти 282 -  
Недремано око 282 -  Крст процветали 
281, 283, 284, 289, 291 -  Крст на Голготи 
285, Расиеће

иконоклазам 254
Илиев Т. 304
Илија позлатар -  брат С. Гавриловића 116

-  смрт (1807) 116
Илијас спахија 177
Илијенски манастир -  ц. Светог Илије 

(Светог пророка Илије у Илијенцима) -  
зидно сликарство 301-323 -  иконо
графски програм 307, 317 -  архитектура 
301 -  осликавање: наос и фасада (1549), 
припрата XVI-XVII в, спольни зид при- 
прате (1832) 301 -  натписи 308, 310 -  
ктиторски 301, 302, 303, 316 -  из 1549. г. 
301, 302, 303 -  утицај ктиторских зогра- 
фа 317 -  апостол из 1754. г. 304 -  коло
рит 319 -  обнова м. (1699) 304 -  Стра- 
шни суд 301, 303, 317, 318, 319 -  
Христос у гробу 301 -  свети Јован Рил- 
ски 301 -  Богородица Платитера 307 -  
Причешће светих апостола 307 -
Христос-архијереј 308 -  Мелиамос 308 -  
свештеномученик Игњапије Богоносац 
308 -  ђакон 308 -  Вазнесење 308 -  
Христос Пантократор 308, 309, 317, 318
-  Богородица 308 -  Јован Крститељ 308
-  Христос Емануил 308, 318 -  Христос 
Арханђел Великог света 308, 318 -  про- 
роци 308, 317, 318 -  пророк Самуило 
308, 318 -  пророк Арон 308, 318 -  про

рок Соломон 317, 318 -  пророк Давид 
317, 318 -  пророци са свицима 309 -  Ве
лики празници 309 -  Рођење Христово 
309, 316 -  Сретење 309, 316 -  Крштење 
316 -  Лазарево васкресење 309 -  Улазак 
у Ј еру салим 309 -  Муке Исусове 309 -  
Taj на вечера 309 -  Пранье ногу апосто
ла 309 -  Молитва у Гетисманији 309 -  
Изданию Јудино 309 -  Христос пред 
Аном р Кајафом 309 -  Христос пред 
Пила ; о; : 309 -  Ругање 309 -  Бичевање 
309 -  Одрицање Петрово 309 -  Подела 
одеће 309 -  Ношење крста 309 -  Кајање 
и вешање Јудино 309 -  Распеће Христо
во 309 -  Полагање у гроб 309 -  Жене 
мироноснице на гробу 309, 316 -  Цве
тни триод 309 -  Силазак у ад 309 -  
Васкрсење Христово 309 -  Петар и Jo- 
ван у гробници 309 -  Неверовање Томи
но 309 -  Недеља Мироносница 309 -  
Исцељење раслабљеног у Витезди 309 -  
Преполовљење празника 303 -  Христос 
се јавља апостолима на Тиверијадском 
мору 309 -  Први Васељенски сабор 309
-  Христос и Самарићанка 309 -  Исце- 
гьенье слепога од рођења 310 -  Уздиза- 
нье часног крста 310 -  Исцељсње Хана- 
нејкине кћери 310 -  арханђел Михаило 
316 -  Деизис 316 -  непознати мученик
316 -  свети Константин и Јелена 316 -  
Успенье Богородичино 317 -  зодијачки 
знаци 317 -  Други долазак 317 -  крила- 
те фигуре 317 -  хорови праведника 317
-  рај 317 -  пакао 317 -  спавајући Дани- 
ло 317 -  мушкарац у просјачкој одећи
317 -  пророк Мојсије и ньегов брат ле
вит Арон 318 -  цар Давид 318 -  при
прата -  живопис, иконографија 320-322
-  девет медальона епископа-мученика 
320 -  монаси 320 -  Преображение Гос
подин 320 -  четири попрсја пророка 320
-  мученици 320 -  света Катарина 320 -  
свети Кирик 320 -  света Јулита 320 -  
арханђел Михаил 320 -  света Софос 320
-  свети Симеон 320 -  свети Сава 320 -  
свети Никола Мириклијски 320

Илцјенци село, сада четврт града Софије -  
в. и Илијенски манастир, зидно сликар
ство 301-323 -  привилегије 303

Илцјић Јован 135
Илински Г. А. 26 -  о записима 25
Илок град 14
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импресе -  западноевропске (ХУП-ХУШ в.)
287

Индуси -  писане амајлије 257 
иноверци 305
И риг -  ц. Св. Теодора Тирона -  унутраш- 

њост ц. Д. Лазаревић (1824) 120
Иринеј Лионски -  борба против јереси 273
Ирека -  камени крстови 30
Иса тимарник 171
Иса-бег Хасаноглу војсковођа (fl479) 160
Исацја старац -  састављач Житија св, Си

меона Симонопетријског 333
Исајловић 134
Исак Анђео цар 90
Исе тимарник 170 -  видински спахија 190
Исидор митрополит 266
ислам (муслиманство) 256 -  џамије 214 -  

месџиди 214 -  медресе 214 -  мектеби 
214 -  текије 214 -  хамами 214 -  ханови 
214 -  каравинсараји 214 -  и нерукотво- 
рени лик 254 -  и српска аристократија 
232 -  утицај на амајлије 268 -  примање 
од стране хришћана 235, 305

Исмаил турски главешина 170
Исмаил-бег заповедник Сврљига (ХУ в.) 173
Истамбул -  Архив 178 -  град (XVI в.) 215 -  

в. Цариград
Исток општина 24
Истомине (Истоци) село 166 -  теснац 166 
Истрин В. М. 259
Италија плетеница 30, 135, 223 -  подни мо- 

заици (IX-XI в.) 34 -  рукописи (IX-XI
в.) 34

Ихтиманска к аз а 304

Јабланица село 190
Јаворовац село 197
Јагић В. 260, 276
Јагода манастир (XVI в.) 195
Јаков кир београдски архиепископ 14
Јаков руски протопрезвитер -  рукописно 

јеванђеље (1551) 246
Јаков од Камене Реке 261, 266 -  Часослов 

(1566) 261, 264, 265 -  српски Абагар 
(XVI в.) 273

Јаков од Саруга -  о граду Едеси 253

Јаков син Крајков от Софије (Јаков Крај- 
ков) -  Зборник „от различии потреби” 
(1572) 264 -  апокрифна дела 264

Јаков серски митрополит -  Четворојеван- 
ђеље (XIV в.) 37

Јакуб султанов слуга 174
Јанковић 206
Јанковић М. 87
Јанковић П. Т. 51
Јакуб рикабдар 174 -  господар Бање (1455) 

175, 182, 183
Јакшић Ћура 135
Јаначко Поље -  ц. Св. Димитрија 73 
Јанц 3. 1, 123, 270
Јањево манастир 10, 26, 28 -  настанак руко- 

писа 10, 11 -  Законик (1620) 42 -  По- 
меник 46 -  духовно средиште 236

Јасиковачка река 204
Јасиково село 204
јастребари (XV, XVI в.) 166, 196
Јастребов М. 28, 29
Јаступин (Јасеновик?) село 167
Јацимирски (А. И. Яцимирский) 260, 266, 

269, 273, 276
Јахај антиохијски историчар 255
Јашуња -  ц. Светог Јована Претече (1524) 

Цветни триод 315 -  Муке 315 -  Христос 
и Самарићанка 35 -  Исцељсње слепота 
од рођења 315 -  живопис у једном делу 
306

Јевреји 253 -  у Београду (XVI в.) 215, 216 — 
синагога у Београду (XVI в.) 216 -  пи- 
сане амајлије 257 -  у Софији 304

Једрене -  султанов ферман Блатском мана- 
стиру 208, 209 -  град (XVI в.) 215

Језерце село код Урошевца 21
Јеремцја васел>енски патријарх -  писмо из 

1530. г. 328
Јеремцја поп (X в.) -  богумил 257, 258 -  

апокрифи 258 -  о креном дрвету и гла- 
ви Адамовој 263

Јеремија поп -  апокрифи и легенда о Ав- 
гару 257, 260 -  апостол Лука 258, 263

Јермендја -  Ани плитки рељеф (XI в.) 30
јерменски језик -  Легенда о Авгару 253 -  

Христов печат 262
јереси у Сирији 254
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јеретици забрањени списи 258 -  у Бугар- 
ској 270

Јефрем тестамент -  о граду Едеси 253 -  о 
писмима Авгара 256

Јефрем Сирин Рил Паренесис (XIV в.) 40
Јехај бег тимарник 175
Јиречек К. 83, 86, 191, 306
Јоаким игуман м. Благовештење (1560) 35
Јоаким игуман м. Брела 23
Јоаникнје архиепископ -  представа у Пећ- 

кој патријаршији 80
J ob хиландарски писар (XIV в.) -  иниција- 

ли 43 -  утицај на Тригорија 47
Јован архиепископ 18 -  у запису 16
Јован ли]ак 22 -  ученик јеромонаха Саве 247

-  Пролог (1545) 247 -  Типик (1545) 247
-  Четворојеванђеље (1546) 247

Јован патријарх (1595) 10
Јован писар -  писар Пролога стиховног 

зимског (1544) 23 -  запис (1573) 18
Јован поп из села Прис]ан -  у запису 

(1662) 52
Јован сликар (XVII в.) 71
Јован сликар -  запис у Св. Софији у Охри

ду 80
Јован сликар -  Илијенски манастир -  жи- 

вопис (XVI в.) 319 -  Топлички манастир
-  потпис 319 -  Манастир Зрзе -  Деизис- 
ки чин 320 -  Царска врата 320 -  Уме- 
тничка галери]а Скошье ~ м. Успења 
Богородице 320

Јован тимарник 210
Јован VIII Палеолог византијски цар 82
Јован VI Хантакузин византи]ски цар 84
Јован Александер бугарски цар -  ру

кописи 3
Јован Златоусти -  Литурги]а 308
Јован Малешевац ди]ак -  мине] (1524) 245
Јоваи Радул во]вода, господар угро-влаш- 

ких земаља 185 -  ктитор Лапушње 185
Зован Угљеша деспот 333
Јован Хризостом -  дво]езична српско-гр- 

чка литурги]а 333
Јован Цимискцје (X в.) -  преселио Павли

ки] ане у Филипопољ 269
Јовановић Анастас (1817-1899) 132, 135 -  

први српски литограф -  Вечера кнеза

Лазара (1847) 131 -  Милош под Мура
шовым щатором (1847) 131 -  Побуна 
на дахије 131 -  Патријарх Чарнојевић 
са српским народом прелази у Аустри- 
ју (1847) 131

Јовановић Јован Змај 135 
lonescu St. 108
Јосиф старац -  ум . Крепичевац 192
Јосиф Стилита -  о граду Едесу 253
Јовановић владика 116
Јовановић Василије -  књига Светолик и 

Лепосава (1831) 123
Јовановић К. 204
Јовановић Миодраг 100, 123, 183, 207
Јовање овчарско-кабларски манастир ц. Све- 

тог Јована Крститеља -  нреписивачка 
делатност 236 -  записи 236

Јошаеица -  теснац 166
Јошаница лековита бања 177 -  село (XV в.) 

177 -  ц. Св. Димитрија (XVII в.) 177, 178
Југославцја 2, 91, 163, 308
Јужна Морава река 174
Јулије Африканац -  књиге хронографије 

251
Јусуф видински спахија 169, 181 

Kaute L. 286
Казимировић Ник. прота 206, 207 
Кајмаковић 3. 69, 70, 71, 72, 245 
Kalavrezou-Maxemer I. 75
Калајева манастир Црна Река 195 -  пана-

ђур 195 -  село 195
Кал ист I патријарх -  писмо (1355) 329 
Калуђер село 199 
Калуђерица коса 200
Калугеровац манастир 204, 205 -  место 200, 

204, 205
Калуђерско поље у. околини Вратне 206 
Калутин мезра 172 
Каменов К. 139 
Каменева Д. 316, 321
Камераријус (Camerarius Ioachimus) 289, 290 

-  амблематски текстови 290
Камулијана -  Христове слике код гностика 

254 -  Ахиропита 267 -  о Вероники 267
Капиц Феликс 52, 164, 180, 182, 201, 202, 

206
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Кантакузин Ирина византијска принцеза, 
Јерина -  друга жена деспота Б. Бранко- 
вића 75, 79, 80, 81, 82, 84

Кападокија -  ц. Токали килисе -  Цветни 
триод 311 -  Киличар килисе -  Цветни 
триод 311 -  Голубарник у Цауш-ин -  
Цветни триод 311

Кара-Богдан турски великаш 173
Карађорђе Петровић 123
Карансебеш (Caransebes) 107
Karathanassis А. Е. 274
Кара-Тимурташ паша 170
Караџа диздар Сврљига, тимарник 173
Караџић Вук Стефановић 134 -  језичке ре

форме 244 -  превод Новог завета 291 -  
прича о убогом Лазару 291

Кареја -  Протатон (XTV в.) -  циклус зе- 
мальског служења Христа 313

Карловачка митрополија 115
Карпати планине 185
карте -  из 1718. г. 164, 203 -  из 1476-1484.

г. 164 -  ђенералштаба из 1893. г. 196 — 
из 1738. г. 203 -  аустријске (ХУШ в.) 
203 -  Вајнгартен А. из 1820. г. 208

картуш -  Јеролим Загуровић (1569) 287 -  
Бартол Тинами (1638) 287

Касим-бег тимарник 182
Касторцја -  ц. Св. Николе, монахиње 

Еупраксије (1486) 275
Каталина супруга Радула Великог -  у м. 

Лапушња 188
Катанский А. 254, 258
Катић Р. 86
католици -  проповеданье вере међу павли- 

кијанима 269
католицизам -  противреформација 270 -  

пропаганда Абагара 276
Каћански С. 135
Кацлер Виценцо штампар -  литографије 

П. Чортановића (1870-1871) 136
Кашанин М. 60, 79, 80
Кашић Бартоломеј мисионар -  у Срему 

(ХУП в.) 241 -  ритуал 269
Кедрен (Cedrenus) -  писма Авгара (1032) 

256 -  0  граду Едесу 253
Келн град (XVI в.) 215

Кембриџ -  Четворојеванђеље из Фицфили- 
јан музеја 40

Кентирион расодер -  у запису из 1719. г. 24
Кечкемет (Kecskemet) 98, 99
Кцјево село -  ц. Свети Никола (1602/3) -  

Цветни триод 314
Кикерец Фердо олеограф -  Убиство цара 

Мурата (1889/90) 139
Кикски манастир -  рукопис (XI в.) 255
Кил М. (М. Kiel) 164, 167, 179
Килцјан Филип Андреас аугзбуршки гра

вер -  Библија као узор 120
Кииези -  писање амајлија 257
Кипрцјан митрополит 266 -  забрана апо- 

крифних списа 276
Кирил калуђер -  у м. Гр(а)бовац 203
Кирил Туровски руски писан (ХП в.) -  у 

Зборнику попа Драгольа 260
Кирин А. 303
Kissas S. 98, 103 
Кладово место 192, 206 
Клина река 24, 25, 35 
Клисура село 51 
Клуж (Cluj) место 110 
Юьуч место 210
Кнежевић Бранка 60, 62, 64, 180, 181, 182, 

185, 190, 194, 202
Књажевац место 178, 179, 197, 200, 208 -  

попис 1586. г. 180
кљиге -  рукописне код Срба (XVI в.) 229- 

240 -  судбина 229 -  у европским метро- 
полам а 229 -  код библиофила 229 -  
пропадање хиландарске библиотеке 229
-  нестајање средњовековних 229, 230, 
237 -  критски утицаји 265 -  византијска 
традиција 265 -  из доба царства 265 -  
рукописи (XI-XVII в.) 230, 231 -  манас- 
тирске библиотеке 231 -  намена 231, 
233, 238 -  Александрида 231 -  Роман о 
Tpoju 231 -  записи 231, 232, 233, 234, 235
-  водени знакови 232 -  псалтири 238, 
243 -  жигија светитеља 238 -  преписи 
апостола 238 -  зборници апокрифа 238, 
239 -  преписивачки центри 230, 231, 232, 
233 -  властелинске библиотеке 232 -  
четворојеванђеља 237, 243 -  књиге поја- 
ња 243 -  обредне 243 -  преводи 243 -  
словенске -  оживљавање цртежа 44 -  
глагољске (X-XI в.) 44 -  синајски псал-
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тир 44 -  забрањене 260 -  попа Јеремије 
260 -  Погодински номоканон (XV в.) 
260 -  старословенске 236 -  српскобу- 
lapcKQ 230 -  Грчке (XXI в.) 44 -  Јеванће- 
листар 64 44 -  Јеванђелистар 85 44 -  Че- 
творојеванђеље (XIV в.) 44 -  бушрске 
230 -  влашкомолдавске 230 -  руске 230 -  
щтампане 239 -  прве штампарије 233 -  
старе српске 281 -  илустрације 287 -  
руске 29 -  влашке 29 -  молдавске 29

„Књижевник” загребачки часопис -  тек- 
стови Саве Шумановића (1924) 146

књижевност -  под турском окупацијом 1 -  
јужнословенска 257

Кобишница село 208
Covarrubias место 288
Ковачевић Ј. 59, 78, 79
Ковачевић Љуба 263
Кодов X. 230, 237, 261 -  о записима 25, 26 -  

о рукописима 26, 33
Козник село код Ораховца (XV в.) 21
Кожель место 200 -  Свети Кирик манастир 

200
Козани место 98, 99, 103
Коларић М. ИЗ, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 130
Колендић П. 266 -  ћипровачки дијалект 266
Комнен Алексије I цар -  поштовање икона 

255
Константин (Kcovatavriüoa) архимандрит 101
Константин сликар -  запис у Св. Софији у 

Охриду 80
Константин Копроним -  Ахиропита 267
Константин Порфирогенит -  минеји 255 -  

Авгар са цртама К. П. 255 -  пренос не- 
рукотвореног лика (X в.) 256 -  и .Авгар 
на синајској и. 255

Константиноиол, -  ц. Светих апостола -  
Силазак Светог духа 311 -  Јављање 
Христа апостолима 311 -  Вазнесење 311 
в. и Цариград

Копти 30 -  лајденски папирус под именом 
Григорија 257 -  Христов печат 262

Кораћ Војислав 4, 60, 61, 75, 80, 293
Коришки манастир код Призрена 18
Косово 35 -  преписивачка делатност 236 -  

нерукотворени лик 275

Косово и Метохија 35 -  украс на рукопи
сима насталих 1450-1600. г. 1-49 -  пре
писивачка активност 3 -  скрипторије 3 
-  освајање (1520) 46

Косовска битка (1389) 233
Косовска Каменица -  ц. Светог Јована 

(XVn в.) 60
Косовска Митровица место 25, 26, 35
Коста поп сињачки (1872) 52
Костић В. 223
Костић Милан П. 132
Костјухин Л. М. -  о руским рукописима 3
Костур -  Богородица Мавриогписа, пара- 

к ли с Светог Јована Богослова -  циклус 
Муле а 315 -  Свети Никола архонтисе 
Теолошие -  Цветни триод 316

Котарчић Љ. 85, 207
Кошутић Далибор 181
Крајина у Србији (Крај) 164, 204, 209
Крајииа село 204
Кральево место 199
Красна (Красничко) село 180 -  манастир 

непознате посвете 204
Красин (Краснички) поток 204
Красовска Л. 306
Кратово место -  преписивачке активности 

236
Краут В. 136 
K re đ n e r  К. 276
Кременица село 51 -  ц. Свете тројице 51
Крсмиковци манастир -  ктитори са капом 

59
Крейта село 172, 173
Крепичевац (Пречиста, Крепичофче) 

манастир 171, 179, 190, 194, 210 - х .  Yc- 
пења Богородице -  ктитор Григорије 
179, 193 -  ктиторка Зора 190 -  натписи 
190, 193 -  архитектура 191 -  живопис 
190, 191 -  датовање живописа 190, 191 -  
као монашко средиште 192 -  Велики 
празници 191 -  Христова страдања 191 -  
цар Константин и царица Je лен а 191 -  
монах 191, 192 -  Богородица Заступни
ца 192 -  царске двери 192 -  Христос 
Спаситељ 192 -  Деизис 192 -  апостоли 
192 -  архијереји 192 -  св. Петар Алек
сандринки 192 -  Богородичин акатист 
192 -  Христов живот на земљи 192 -
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световни елементи у верској скици 192
-  Богородица Одигитрија 193 -  с дикари 
193 -  криптограми 193 -  језик 193

Крестић В. Ћ. 131
Creteanu R. I l l
Криви Вир село 183 -  дербенџије (XVI в.) 

166 -  извор Црног Тимока 182, 183
Кривина -  царски хас 167, 202, 204 -  село 

202 -  м. Св. Димитрије 180, 203 -  м. Св. 
Никола 180, 203 -  м. Св. Спас 180, 203 -  
м. Грабовац 180 -  м. у селу Красна 180
-  полис 1586. г. 180 -  власи 167 -  нахија 
194, 202, 205 -  дистрикт 204, 205

Криводол село у Видинском санцаку 163
криптограми -  у православљу 282, 288
Крит 316
Крка манастир -  прва свештеничка школа 

(1615) 143
Крлежа -  о Петру Добровићу 153
крст -  шематизовани 292 -  у Распећу 292 -  

са Голготе 292 -  спаситељев 292 -  су- 
губи 292, 293 -  са супеданеумом 293 -  
као дрво 294 -  процветали в. Празнични 
минеј Б. Вуковића (1538)

Кретанов Цв. 269
крсташи 259
Крупац -  ц. Св. Николе 73
Крушевац град (XVI в.) 83, 213, 217 -  пад 

(1426) 214 -  тврђаве 214 -  исламизација 
215 -  пијаце 221 -  закон за 1530/31. г. 
221 -  тканине 221 -  Дубровчани 223

Крушевачки поток 196
Крушево село (1560) 195, 196 -  потес 196
Крушево село у Бањи 176
Крушедол манастир -  Четворојеванђеље Ма

ксима Бранковића (1514) 51 -  као пре- 
писивачки ценгар 233 -  владика Мак
сим као ктитор 234 -  библиотека 234

Крчедин -  црква -  цевнице и владичански 
сто, Д. Лазаревић (1810) 120

Ксенофон манастир 63
Ксингопулос A. (A. SuvyonoÖXoa) 310
кубизам -  у моди у Паризу 147 -  утицај на 

С. Шумановића 148, 149, 153, 154
„Кувеждински летопис” -  о смрти једног 

Бранковића 76, 77, 83

Кузмин -  ц. Св. Кузмана и Дамјана -  ико
ностас С. Гавриловића 119 -  компози
ций празника 119

Кулич град 215
Курд спахија, видински тимарник 177
Курд Челебија тимарник 182,'183
Курди -  у Београду (XVI в.) 215
Курил -  X. Светог Јована Рилског -  живо- 

пис у једном делу 307
Куркуас Јован -  победа над Арапима (944) 

256
Кусовац Н. 136
Кутлумуш манастир у Светој гори -  Цве

тни триод 315 -  Муке 315
Кучајске планине (Кучај) 168 -  на картама 

(1476-1484) 164 -  манастири 180, 190
Кучевиште -  х. Свети арханђели (1631) -  

Цветни триод 314

Лаб жупа 21
Лабубна, син Сенека, сина Авшадира, кра- 

љевог писара -  саставио Доктрина Адај 
252

Лав Халкедонски -  поштовање икона 255
Лавра светог Атанасцја светогорски мана

стир -  католикон 63 -  метоси у Петру су 
168 -  повеље деспота Стефана Лазаре- 
вића (1407. и 1427) 168 -  Цветни триод 
(1535) 315 -  Муке 315

Лазар дародавац -  у запису приложио пу- 
тир (1719) 24

Лазар деспот, син Б. Бранковића 21 -  нат- 
пис у м. Света тројица 198

Лазар кнез 130 -  помагао м. у Влашкој 207
Лазарев В.Н. 75, 284, 312
Лазаревић Димитрrçje сликар Крчедин, цр

ква -  певнице и владичански сто (1810) 
120 -  Ириг, ц. Св. Теодора Тирона -  
унутраипьост ц. 120 -  престона и. Хри
ста (1826) 120 -  престона и. Богородица 
са Христом (1826) 120

Лазаревић Димитрrçje позлатар 121 -  рад 
са К. Лекићем 118, 120, 124 -  иконостас 
ц. у Шишатовцима (1820) 118 -  иконо
стас у Огару (1826) 120 -  иконостас у ц. 
у Брестачу 124

Лалевић М. 2, 22, 23, 29
Лалинце село 210
Лаловић А. 199
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Лампрос Сп. (Ил. Ларлроа) 93
Лаодикејски концил (IV в.) -  забране књи- 

га 276 -  магијске молитве 268
Лапуниьа (Лопушна, Лопузна) манастир 

174, 179, 181, 182, 183, 185, 189, 190, 194
-  касније Радулинац 183 -  ц. Светог 
Николе -  ктитор Радул Велики 183, 188, 
189 -  ктитор Богој (1510) 185, 188, 189 -  
ктиторски натпис 185, 187, 189 -  ктитор- 
ска свеска 183, 188 -  натписи 187 -  ар
хитектура 185 -  као кате драли а ц. 187 — 
живопис 183, 185, 186 -  ликови еписко
па 178 -  Христос 186, 187, 189 -  јеванђе- 
листи 186 -  пророни 186 -  Свети архије- 
реји 186, 187 -  Света тројица 186 -  Ро- 
ђење Христово 186 -  Св. Никола 187, 
189 -  Св. ратник Георгије 187, 189 -  цар 
Константин и царица Јелена 188 -  св. 
Зосим 188 -  св. Мари ja Египатска 188 — 
севастијски мученици 189

Латини -  о граду Еде с и 253
Лачев М. 303
Lewis Е. 225
Лекић Константин (1870-1838) -  сликар 113- 

128 -  и. Св. Никола (1826) 113, 121 -  
портрет непознатог мушкарца (1829) 
114, 118, 121, 126 -  рођење 114, 126 -  у 
Београду 113, 114, 120, 123, 124, 126 -  у 
Панчеву 114 -  иконостас у Огару (1826) 
120, 121, 122; Христос 121 -  Тајна ве
чера 121, 123 -  у Земуну 114, 115, 126 -  
Конак књегиње Љубице 114, 118, 121 -  
школовање 114, 126 -  у Аустрији 113, 
114, 126 -  у Хаци Рувимовој радионици 
114 -  иконостас ц. у Брестачу 115, 122, 
124, 126 -  иконостас ц. у Шимановцима 
(1822) 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 126 -  иконостас у Бингули 117 -  
иконостас у Буковцу 117, 118 -  иконос
тас у Новом Бечеју 118 -  позајмице из 
Килијанове библије 120 -  и. Сабори 
светих арханђела (1825) 120 -  и. Св. тро- 
јице -  Крунисање Богородице (1826)
120 -  и. Богородица са Христом (1828)
121 -  портрет Савете Милугиновић 121
-  пропали портрети 121 -  и. Крунисање 
Богородице (1830) 122 -  иконостас у 
Старим Бановцима (1836) 123, 126 -  
цртежи (1831) 123 -  иконостас Топ- 
чидерске цркве (1834) 123, 124, 126 -  де- 
корисање ц. у Денти (1836) 125, 126 -  и

кнез Милош 114, 118, 121, 123, 124, 125, 
126 -  смрт (1838) 126

Leclerg Н. 253
Ленхард Самуел пештански гравер -  изре- 

зао цртеж К. Лекића (1831) 123
Лењинград -  Библиотека Салтиков-Шче- 

дрин -  рукопис о Авгару 252 -  рукопи- 
сни пергаментни зборник (462) 252 -  
Доктрина Адај 252 -  Зборник за путни
ке Б. Вуковића (1536) 263, 264 -  Збор
ник... (1572) 264

Леонид архимандрит -  о књигама светогор
ских манастира 229, 237

Леонтцје писар -  Четворојеванђеље Српске 
цркве у Сарајеву (XVII в.) 45

Лесек М. 114
Лесковац манастир (XVI в.) 195
Лесново манастир -  Куманичко четвороје- 

ванђеље (XVI в.) 41 -  припрата 65 -  
преписивачка делатност 236

Leukas острво 103
Лефевр путописац -  ум . Милешева (1611) 

242
Лешница манастир -  Убрус између два др- 

вета (1451) 275
Либек град (XVI в.) 215
Лим река 35
Лишъан манастир 26 -  х. Ваведења Богоро

дице 27 -  настанак рукописа 27 -  Поме- 
ник са Косова из Универзитетске би
блиотеке 47

Лишье -  манастирска школа (XVI в.) 243
Липова 109
Липсцјус Рихард (R. A. Lipsius) 251, 261 -  о 

рукописима Авгара „epistolia” 256 -  пре- 
пис легенде о Авгару IV-V-VI в. (1880) 
256

литургички предмети -  кошъе 285 -  губа 
285, 286 -  хлеб причесни 286 -  свети пу- 
тир 286 -  сунћер 280

Ловица (Ловац) село (XVI в.) 195
Ловров Вице дубровачки сликар -  живо

пис ц. Успенија пречисте Богородице у 
Требињу (XVI в.) 244

Лозица (Лозиче) манастир 174, 181, 182, 
183, 185, 194, 210 -  ц. Арханђела Миха
ила 182 -  парохијска ц. села Криви Вир 
183, 210 -  архитектура 183 -  зидно сли- 
карство 183
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Лозичка (Мала) река 183
Локве село (XV в.) 185
Ломница манастир (1606/1607) 60
Лонгин живописац -  осликавање припрате 

у Пећи (1565) 10 -  срцолики облик ме- 
дадьона 60

Лонгинови рукописи 1, 33 -  Чегворојеван- 
ђеље САНУ (XVI в.) 9 -  Акатисник, 
Дечани (XV, XVI, XVII в.) 11 -  рукопис 
САНУ 4, 32 -  јеванђеље (XVI в.) 46

Лондон -  Британски музеј -  Доктрина Адај 
252

Лоиардинци манастир -  замена Тајне вече
ре Прањем ногу 62

Лопушански поток 183
Лопупньа потес 183, 185
Лот Андре -  сликарски атеље и С. Шума- 

новић 146, 147, 153, 154, 156 -  учитель С. 
Шумановића 151, 155

Лофче (Ловица) манастир (XVI в.) 195
Лука апостол, уметник -  пренос моштију 

261 -  и легенда о Авгару 261
Лука калуђер -  ум . Свети Димитрије (XVI

в.) 203
Лука место 205
Лукавица река 166
Лукас писар -  иницијали 43
Лукач кнез из Горше Кренте 163, 173
Луково место 166, 181, 210
Луково манастир (XVI в.) 181, 183, 210 -  м. 

Светог Луке (XVI-XVII в.) 181 -  мајдан 
181 -  ц. Богородице 182 -  тимар 194

Луково црноречки манастир 175
Lurker М. 286, 287
Лутер -  превод Светог писма 295

Љубинковић Р. 16, 60, 67, 73
Љубљана -  Лицејска библиотека, најстари- 

ји српски Абагар 262, 265, 268, 270 -  
слика Јована Претече 273 -  светачке 
слике са тропарима и канонима 273, 274 
-  молитва уз и. св. Георгија Чудотворца
274 -  Нерукотворени лик 274 -  св. Ни
кола Чудотворац 274 -  критски утицај
275 -  ренесансни декоративни елементи 
275 -  дрворезна техника 275 -  снага ле
генде 275

Љуботен манастир (XTV в.) -  циклус зе- 
маљског служења Христа 313

Љути Дол -  црквиште 199

магија 253 -  филактерије 253 
Магловски Ј. 281, 284, 289, 292, 296 
Мађарска 89, 93-105, 109, 110, 111 
Мазалић Ђ. 246
Макарије јеромонах, штампар -  прва штам- 

парија (1493-1496) 265 -  минеји и ле
генде о Авгару 258

Макарије старац, архиепископ, митропо
лит, патријарх (XVI в.) 14, 28 -  Чти ми- 
неј 258, 292 -  у запису из 1565. г. 7

Македонии а 27, 98, 99, 236, 237 -  квадратне 
заставице 48 -  Богородица са мандали- 
оном у Вазнесењу 275 -  Нерукотворени 
лик 275

Максим владика -  ктитор м. Крушедола 
233, 234 -  юьиге 234 -  оснивач препи- 
сивачког центра у м. Крушедолу 233

Максим Грк филозоф, писац -  утицај на 
живот Руса (XVI в.) 267 -  превод Авга- 
рове легенде и Метафрастовог корпуса 
267

Максим старац -  Четворојеванђел>е Симо
на дијака (1562) 35

Максим старац из Овчарева -  у запису 24 
Максим Исповедник хришћански аутор 302 
Максимовић В. 244
Максимовић Ј. 4, 13, 29 -  Српске средн^о- 

вековне мшшјатуре 1
Мали Голинац село 203
Мали Извор место 199 -  црквиште 199
Манастир (или Манастирско) место 204 -  

темељи ц. 204
Манастирица село -  у нахији Фетхислам 

(XVI в.) 206
Манастирица манастир код Кладова 206, 210
Манастирче село 199
Манастирички поток 206
Манастиришниче (Манастирчица) село 199 

-  м. Пречиста 198
Манастириште место 196, 201, 202, 203 -  

потес 196, 204 -  ц. Св. Пантелејмона 197
Манастирска река 196 -  неки манастир 196
Манастирски поток 190, 201, 204
Мандић С. 76, 77, 79, 80
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Мано-Зиси Катарина 1, 4, 20, 263, 264 
Манојло ктитор м. Крепичевпа 190, 191
Манојло од Сучаве преводилац (1639) 256

-  словенски превод Метафраста 259
Манов Е. 301 
Мањинац место 200
Мара жена кнеза Богоја 185 -  у м . Лапу- 

шња 188
Маргарита византијска царица 90
Мардарије милешевски мајстор-штампар 

234
Марди-Бабикова В. 307
Марина село код Девича 28
Маринковић Вук 134
Марица село у Бугарској -  црква 64
Маркидес браћа -  издавали Сербскија но

вины (ХУШ в.) 131
Марко монах са Пиве, Марко Требињац, 

херцеговачки митрополит (1531) 245 -  
октоих (1509) 248 -  запис из 1509. г. 248

Марковић Василије 198
Марковић Ж . 133, 270
Марковић Милисав -  живопис м. Буково 

(1902) 208
Мартиропогье Амиде Даре место 256 
мартолоси 165 -  хришћани 165, 166 
Mathes К. 276
Матеич (Матејић, Матејча) манастир 19 -  

циклу с фресака и легенда о Авгару 259
-  циклу с зематьског служења Христа 313

Матеј Ново Брдо манастир 26
Матеј охридски архиепископ XV в. 328
Матија игуман (1537) 248
Матић Димитријс 134
Матка манастир 59 -  замена Тајне вечере 

Прањем ногу (1497) 62 -  одећа Милице 
190

Matković Р. 216, 217, 218, 220, 222, 226, 242 
Матковски А. 325 
Мачај С. 196
Мачва -  књига ПМХ табла 32 33
Махмуд-бег диздар, раније субаша Београ- 

да, заповедник Сокограда 176
Махмуд паша -  берат (1466/67) 169
Megas АН. (А.Н. Меуао) 99

Медаковић Д. 1, 14, 52, 58, 130, 134, 260, 
261, 264, 265, 270, 274, 281, 282, 287, 289, 
295, 320

медали)ни -  округли 67 -  срцолики 67 -  
Лонгинови -  елипсаст 60 -  неправилан 
облик 60 -  у црквеиој општини Огар 121

Мединци место -  и. К. Лекића Богородица 
са Христом (1828) 121

Медитеран 98 -  крст као амулет 271 -  апо- 
тропејски знак 271, 272

Међуречје облает -  сирски језик 253
Мелник место -  х. Богородице Пантаисе 

(XIII в.) -  редослед сцена 312
Мемфис -  Христове слике код гностика 254 

-  Антонио из Пјаченце о Ахеропити 267
Месмер Тома (Thomas Messmer) 99, 100, 

101, 103
Месопотамија -  покрштавање становника 253

*

Мисџид мехала 175
Метафраст Симеон 267 -  о граду Едеси 

253 -  хронограф до 963. г. 258 -  хро
ника 259

Метеор и -  критски зографи 305
Методије кир, митрополит (1569) 28
Мехмед ÏI Освајач султан 160, 165, 169, 177
Мехмед-паша (ХУП в.) 18
Мехмед спахија, тимарник 201
Мехмед тимарник м. Илијенци 303
Мехмед III султан (1595-1603) 54
Мехмед Челеби Ефендија дефтердар 200
Мешерская Е. Н. 251, 257, 258 -  легенда о 

краљу Авгару 251, 252, 255
Миятев Къстю 56
Мијатовић Ч. 218
Мије Г. (G. Millet) 55, 63, 79, 309, 311, 315 
Мијовић П. 76, 77, 78, 81, 86, 311, 314 
Миксланђело 130 
Микић О. 119, 126
Милан милешевски мајстор-штампар 234 
Müle Е. 294
Миленковић Јован ђумрукџија београдски 

164
Милановић-Јовић О. 61, 63, 89-91, 110, 118
Милетић Светозар 134 -  Застава 137
Милешева манастир -  Акатисник, Дечани 

(XV, XVI, ХУП в.) 12 -  четворојеванђе- 
ље (XVI в.) 41 -  представа Радослава 81
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-  као кулгурно средиште (ХШ в.) 234 -  
мошти св. Саве 234 -  библиотека 234 -  
препис Животи краљева и архиепи
скопа српских (1553) 234 -  као задужби- 
на крала Владислава 234 -  штампарија 
234, 265 -  Псалтир (1544) 234 -  мо- 
литвеник (1545) 234 -  Псалтир (друго 
издање (1557) 234 -  значај књиге 234 -  
преписивачка делатност 235, 238 -  по
сети оци (ХУП в.) 241 -  духовна атмос
фера 242 -  школа 243 -  Житије св. Са
ве (1508) 244 -  Јављање Христа апосто- 
лима (ХШ в.) 312 -  Вазнесење (ХШ в.) 
312

Милинковић Лека -  отац Константина Ле- 
кића ИЗ

Милисавац Ж. 132
Милићевић М. Д. 51
Милићевић М. Ћ. 170
Милутиновић Д. 51, 53, 54
Милошевић Д. 77, 86
Милуновић -  и С. Шумановић 155
Милутин свети крал -  и м. Грачаница 86 -  

чудотворна моћ 86 -  култ 86
Милутиновић Сима 134
Милушинац село 202, 210 -  м. Св. Николе 

210
Милушиначка река 202
минијатуре -  у српским рук описи м а тур- 

ског периода 1 -  Леонтијеве из Сараје- 
ва (ХУП в.) 45 -  у царским рукописима 
75 -  в. и украс

Минхен -  Баварска библиотека -  Зборник 
Владислава Граматика (1465) 41, 42

Мирковић Л. 61, 65, 84, 85, 86, 272, 285, 302, 
309

Мир Мехмед спахија 175
Мировска река 182
Мировштица (Мирочица) река 182
Мистра -  Митрополијска ц. (XIV в.) -  

редослед сцена 312 -  ц. Јевангелистрија 
(XTV-XV в.) 312 -  ц. Богородице Одиги- 
трије (Афендико) 312

Митанов П. 306
Митрофан игуман-јеромонах Илијенског 

м. 302, 303
Митрофановић Василцје 285 
Митрофановић Георгије 70, 72

Митрофанос (Mr]Tpoq)cxvoa) 98, 99, 100
Михаил Дечанац кир игуман м. Буково 208
Михаиле -  ученик Т. Студита 258 -  о жи

воту Т. Студита 258
Михаило митрополит 134
Михаило пдевадски кнез (1516) 246
Михаило Теодорович цар (1625) 259
Михајло призренски митрополит (fl453) 18
Михајло призренски митрополит -  покренуо 

израду иконостаса у м. Дечани (1594-5) 
18

Михајло кир, митрополит новобрдски, 
власник Зонарине хронике (1602) 18

Михайлов С. 63, 306, 307
Михајловић Бранко 183
Младеновић А. 2, 24, 25
Мишколц (Miskolts) место 101
Младеновић Татјана 73
Млеци 265 -  штампање српских књига 265

-  у м. Милешево (ХУП в.) 241
мозаици -  подни грчко-римски 30, 31
Мојсеј јеромонах Дечанац 6, 14
Мојсеј архиепископ, патријарх свих Срба и 

Бутара 14
Мојсије из Буди мд а -  Зборник за путнике 

Б. Вуковића (1536) 263
Мојсије кир, патријарх -  у запису 14
Мојсије Хореиски (Моисей Хоренский) 

јерменски историчар 253
M olsdorf W. 286
Момировић П. 1, 2, 15, 20, 23, 24 -  о ми

ни) атурама Леонтија из Сарајева (ХУП 
в.) 45

монаси 330, 331 -  ум . Крепичевац 192, 193
-  атмосфера 334

монофизити -  сукоби 254
Монреале -  редослед сцена (ХЛ в.) 312
Моравица река 167, 174, 175 -  клисура 176
моравска школа 53, 55, 182 -  архитектура 

56 -  преплет -  канелирана трака 284 -  
кринови 297

Москва -  Библиотека Хлудово -  Четворо- 
јеванђеље (XVI в.) 44 -  Лењинова 
библиотека, Севастијанова збирка -  По- 
меник бр. 1465 (1453) 76 -  Породица 
деспота Б. Бранковића 76 -  Историјски 
музеј -  вињета Захаријевог пролога 266
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-  Захарије Пролог (1262) 274 -  Третја- 
ковска галерија -  двојна икона (ХП-ХШ 
в.) 266 -  Синодална библиотека -  руко- 
пис No 191 267

Москопоље (Moschopolis) 101, 102
Мошин В. 1, 4, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 33, 

263, 272 -  рукописи Пећке патријаршије 
(1968) 2, 13, 14, 16, 17, 25 -  орнамента 
неовизантијског и балканског стала 
(1956) 3, 29, 31

Мркшина црква, манастир -  штампарија 
265 -  Четворојеванђеље (1563) 295

Мртвица -  ц. Богодичиног Успења 73
Музафер-бег видински санџак-бег 174
Мурат I султан 169
Мурат II султан 83, 171
M u iv res ian u  I. В, 107, 108

Муса тимарник 169
муслимани 174, 175, 305 -  у нахији Бања 

(1455) 174, 177 -  у Новом Назару (XVI 
в.) 215 -  куће (XVI в.) 217, 219 -  боза и 
шербет 220 -  медовика 221 -  начин 
облачења 221 -  босански 266

Мустафа Терзибаша видински спахија 177
Мустафа тимарник 210
Мутафчиева Вера 160
Мушицки Лукијан 139
Мушниково -  ц. Св. апостола Петра и Па

вла (1563-1564) -  сличности са сињач- 
ким живописом 70, 73

Мушутиште манастир 26

Нагоричино манастир -  циклус земаљског 
служења Христа (XIV в.) 313

назарени 127
„Напредак” лист (1848-9) 131 
Натошевић Ђорђе 134 
Наум место 102
Неготин место 134, 204, 206 -  писмо П. Чор- 

тановића (1885) 132 -  П. Чоргановић -  
Милош ОбилиН пред шатором цара 
Мурата 138 -  Кнежева вечера 138 -  Св
ода Срба 138 -  Спаљивање моштију ce. 
Саве 138 -  Музеј Крајине 206, 207, 209

Неготинска крајина 210
Неготинско блато (Блатско поље) 208
Неделко Вукашин кнез 168 -  Дамјан Недел- 

ко син 168 -  Обретко Неделко син 168

Недељко житељ Доње Локве (XVI в.) 185
Недељковић Никола литографичар -  лито

граф^ а (1707) 130
Недељковић Пантелејмон игуман (1848) 198
Недков Б . 161
Недо Павел мартолос 165
Немањићи епоха -  Лоза убојита 296
Немачка -  градови 215
Немци 8 -  у м. Милешева (XVII в.) 241
N ersess ian  S. d e r 262

Нерси асирски краљ -  преписка са Авгаром 
253

Несебр -  нова митрополија -  ц. Св. Стефа
на -  живопис у једном делу (XVI в.) 307 
-  Распеће 315 -  Скидање с крста 315 — 
Уверавање Томино 315 -  Преполовљење
315 -  Вазнесење Христово 315 -  Силазак 
Светога духа на апостоле 315 -  Света 
Спас (Свето Вазнесенье) -  Цветни триод
316 -  скраћени циклус Пентикостија- 
рија 316

Нестор старац -  у запису (1565) 7
несторијанство - сукоби 254
Несторов Ненчо свештеник 309
Нешковић Хаџи Рувим писац, дуборезац, 

иконописац, златар 115 -  смрт (1804) 
115 -  и К. Лекић 115, 126

N ied e rs tem  W ern  fer von -  о сликању Христо- 
вог лика (ХП в.) 258

Низ ибис место 256
Никандар писар (1494) 7, 32, 46 -  у запису 

(1503) 8 -  заставица у Дечани 14 -  мре
жа ромбова 32, 36 -  Дечани 97, 32

Никанор митрополит новобрдски 19 -  епи
скоп грачанички 28 -  и Мине) за окто- 
бар, Грачаница (1535) 16 -  као ктитор -  
запис у Зборнику Пећ (1535-72) 17 -  као 
дародавац 29 -  библиофил 236 -  стара- 
лац о кньизи 236 -  оснивач грачаничке 
штампарије (1539) 236

Никифор Дечанац јеромонах -  у м. Кори- 
шки код Призрена (XVI в.) 18

Никифор Кал ист -  о Луки с лик ару 258
Никић Љ. 131, 135
Никодим митрополит нишког и пиротског 

кади лук а 178
Никодим монах -  основао м. Свете тројице 

код Кладова 192
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Никола поп, писар -  у запису (1450) 21 -  
писар Минеја за август (XV в.) 21

Никола презвитер, преписивач -  минеј 
(1537) 248

Никола Нови новомученик 305 -  житије 305
Никола Пејо мартолос 165
Николајевић Коста 134
Николајсвић Петар сликар -  синовац Ха- 

1ди Рувимов 115 -  ученик С. Гаврилови- 
ћа 115, 116 -  избегло у Срем (1813) 117

Николић Лазар -  о П. Чортановићу 137
Никољац манастир код Бијелог Поља 235 -  

(м. Св. Николе, Никољ-Пазар) -  препи- 
сана књига (1524) 235 -  рукописна би
блиотека 235 -  преписивачка делатност 
235

Нирнберг град (XVI в.) 215
Нитић Александра 4, 292
Нифон II цариградски патријарх -  житије 

(1517-1520) 179
Ниш град 83, 202 -  Завод за заштиту спо- 

меника културе 52, 56, 208 -  у XVI в. 
213 -  пад (1427/8) 214 -  исламизаиија 
215 -  каравансарај (1553) -  бозаџиница 
220 -  бело робље 222 -  Дубровчани 223 
-  тканине 224

Нишава река 55
Нишевац место код Сврљига 171, 178 -  се- 

диште епископије 178
Нишевце село 210 -  у полису (1455) 178
Новаковић Ст. 263, 264, 267
Ново Брдо 49 -  освајање (1520) 46
Новгород -  ц. Светог Теодора Стратилата 

(XIV в.) 313
„Новине сербске” -  развијање панславизма 

131
Нови Бечеј место -  ц. Св. Николе -  ико

ностас К. Лекића (1814) 118
Нови Пазар место 222, 223 -  основан (XV 

в.) 214 -  број становника 214, 215 -  му- 
слимани 215 -  исламизација 215 -  бурег- 
цинице 219 -  преводиоци 223 -  тканине 
224

Нови Сад -  Библиотека Матице српске -  
две књижице С. Бошковића 132 -  минеј 
за новембар дијака Ратка (1551) 235 -  
Зборник за путнике Б. Вуковића (1536) 
263 -  Галерија Матице српске -  гра- 
фичке збирке 135, 139 -  К. Лекић, Са-

бор светих арханћела 120 -  Крунисање 
Богородице (1830) 122 -  П. Чортановић, 
фотокопије писама 135 -  Jyï Богдан и 
њеГови синови 136 -  Кнежева вечера 
136 -  Цар Лазар и његова породииа 136 
-  Прва омладинска скупштина (1866) 
133 -  штампање литографија 133 -  књи- 
жара Луке К. Алексијевића (1911) 139

Новић Јоаким 134
Ново Брдо 19, 20 -  место настанка рукопи- 

са (XVI в.) 19 -  ц. Светог Стефана -  
Октоих првоГласник (1570) 20 -  ковни- 
ца новца (XV в.) 170 -  митрополија 236

Ново Хопово манастир -  Скидање са крста 
(1608) 63 -  живопис 73

Норденфалк К. (С. Nordenfalk) 30

Њамц манастирски храм -  Преполовљење 
315 -  Силазак Светога духа на апостоле 
315

Њекрасов руски паучник -  о рукописном 
орнаменту 3

Њујорк -  Пиерпонт Морган библиотека, 
cod. 499 -  слика Константина и Јелене 
262, 271 -  епистолија са Христовим пе- 
чатом 262, 271 -  низ светаца 262, 271 -  
никејска структура 271

Облак, црноречко село 193, 194
Облачки (Облачички) поток 194
Obolensky D. 258
Обрадовић Доситеј 134
Обреновић Милош кнез -  и К. Лекић 114, 

118, 121, 123, 124, 125, 126
Обреновић Михаило кнез 134
Овсеница (Ofsenita) место 107, 108, 109, НО, 

112
Овчарево село код реке Клине 25 -  Четво- 

ројеванћеље (1562) Симона дијака 35 -  
X. Светог Николе 24

Овчарско-кабларска клисура 236
Огар црквена општина -  сликање иконо

стаса (1826) 113, 120, 121 -  иконостас 
страдао у Другом светском рагу 121 — 
Престоне иконе: Христос, Богородица 
са Христом, Св. Никола, Св. Јован 121 -  
царске дсвери са Благовестима 121 -  ма- 
ле двери 121 -  композиције празника 
121 -  и. Св. Јована Златоустог 121 -  ме- 
даљони 121

V



Одеса -  Публична библиотека -  Абагар 
као илирски молитвеник 270

Околиште село 210
Округлица село 210
Оксфорд -  Бодлејанска библиотека -  Ms. 

gr. Theol. b. IP 257 -  рукопис Lincoln 11 
334

Оливер поп -- јеванћеље у Папраћи (1513) 
245

Оливера сестра деспота Стефана 83
Oîym piotissa манастир 98
Опшић Давидовић Григорије -  иконостас 

ц. у Платичеву 116
Ораховац место (XV в.) 21
Ораховац место у Боки -  о исцеленьу Ав- 

гара 275
Ораховица манастир у Славонији -  књига 

ПМХ, табла 40 и 47 33
Оршава место 208, 209
О с мак поток 182
Османлије 248
Османлијско царство 48 -  градови 215, 223
Oslerhovi R. 287
Острово место 110
Острогой место 110
Острогорски Георгцје 256, 327, 330
Отоманска империја 325
Охрид 101 -  ц. Св. Константина и Јелене -  

портрета ктитора 80 -  крст процветали 
284 -  Св. Софија -  параклис деспота Јо- 
вана Оливера -  запис сликара Констан
тина и његовог сина Јована 80 -  ц. Бо- 
годиие Перивлепте -  јужни параклис 274 
-  циклус земаљског служења Христа 
313 -  ц. Св. Никола Болнички -  убрус 
између два дрвета (1467) 275 -  црква
327, 328 -  архи епи скопи ja 325, 326, 327,
328, 330 -  планови ваеељенског патри- 
јарха 325 -  превласт на рачун Пећке па- 
тријаршије 327

Пава презвитер -  у запису (1561) 14
Павл -  у натпису м. Суводол 199
Павле писар -  у запису (1574) 15
Павле смедеревски митрополит 328 -  поку- 

шај обнове српске патријаршије (1532) 
326, 327, 330

павликијани -  талисмани 266 -  инвокација 
часном крезу и нераздељивој Тројици 269

Павлов 276
Павловић Вера 1-49
Павловић Ив. 261
Павловић Л. 55, 86
Павловић T. 131
Павловић Тона -  на литографији П. Чор- 

тановића 134
Пајкић П. 70
Пајсије патријарх 24, 55, 72 -  у посети Деча- 

нима (1635) 10
Палеолози -  утицај на српску књигу (XVI 

в.) 265 -  епоха 274 -  Михаило VIII цар, 
писмо папи (1272) 329

РаШ Lucchesi Е. 292
Палма Григорије, хришћански аутор 302, 303
Панађуриште утрина 205
Панайотова Д. 64
Пандурски В. 301, 307
Панић Д. 65
Панић Суреп М. 270
Пантелеј село (XVI в.) 195
Panteleimon место 102
Пантелић Д. 114, 164, 203, 205
Пантелић Јован сликар -  иконостас ц. у 

Доњим Петровпцма 1807) 116 -  ико
ностас ц. у Сурчину 117

Панче а о место 114, 126
Панчић Јосиф 199
Пападопулос Николас (NixoXaoa Псота- 

болоХоа) 97
Пападопулос-Керамевс À. 320
Пападријанос Иоанне (Icoavvrça Паяа- 

Ôpiavoa) 98
Papastratos Dory 93
Папастратос Н. (Nt. Палаатратоа) 94, 95,

96, 97, 98, 100, 101, 102
папируси -  фајумски п. из Бодлејан библи

отеке 257 -  Гетеборшки п. из Несани 
257 -  Оксиришки п. из Берхенсе (Ш в.) 
257

Папраћа манастир -  јеванђеље попа Оли
вера (1513) 245 -  игуман Григорије 
(1551) 246 -  поклон протопрезвитера Ja- 
ков а 246

Парачево село (XVI в.) 195

*  ДОБРИЛА ЈЕРКОВ

362



* РЕГИСТАР

Параћин 182. 183
Париз -  и С. Шумановић 146, 147 -  ателье 

Андре Лота 146 -  кубизам 147 -  Нацио- 
нална библиотека -  Cod. gr. 548 (XI в.) 
251 -  српски рукопис (XVI в.) 252 -  срп- 
ски рукопис и легенда о Авгару (XV в.) 
261 -  Coisilin 218 (XI в.) 255

Партеније јеромонах Илијенског м. (1699) 
304

Партеније калуђер 197
Партхениос калуђер 102
Пастух село -  Богородичина ц. (1557) 307
Пахомије архиепископ 302 -  софијски ми

трополит 303
Пахомијс гшсар 27, 28, 29 -  у м. Слепче 48 

-  на Косову 49 -  у м. Св. Арханђела 
испод Цера 49

Пејић С. 73
Пенкова Б. 307
Персцја 215
Персијанци 96, 259 -  писане амајлије 257
Петар Брајан жупан -  представ а у м. Сту

ден ици 80
Петар Бугарски цар (X в.) 257
Петковић В. 19, 20, 51, 62, 63, 208, 259
Петковић В.Р. 237, 246, 247
Петковић С. 1, 4, 8, 12, 24, 54, 57, 59, 60, 62, 

64, 65, 66, 67, 70, 72, 77, 225, 247, 265, 
274, 275, 281, 309, 313, 314, 321

Петрановић Герасим 134
Петров Ј. 71
Петровић Петар II 135
Петровић Растко 147 -  о С. Шумановићу 

147
Петровдан манастир (XVI в.) -  у нахији 

Кривина 205
Петровић Дамуан 229-240
Петровић Даница 334
Петровић Ћ. 221, 225, 226
Петровић Живко сликар -  и. Тајна вечера, 

ц. у Старим Бановцима (1840) 126
Петровић М. 328
Петровић Миомир 90
Петровский М. 268
Петронцјевић Раосав поп, писар -  писар 

минеја празничног (1523) 22

Петрус погранични предео Деспотовине 
168 -  метоси м. Лавре 168

Петруша манастир код Параћина 182
Петрушко крајиште 168
Пећ Илирска место 332
Пећка патријаршцја 46, 49, 55, 58, 60, 236

-  нахија (1544) 233 -  манастирске збир- 
ке 2 -  настанак рукописа 10, 14, 15, 16, 
28 -  оснивање припрате (1565) 10 -  на
станак Житија Григорија Омиритског 
(1561) 14, 44, 47 -  Псалтир Српског се
минара 43, 44 -  Диоптра 47 -  скрипто- 
рије 49 -  обнова (1557) 49, 321, 325 -  
преиначаватье и пресликавање 75 -  пор
трета живих владара -  архиепископ 
Јоаникије 80 -  приписивање књига 233
-  библиотека 237 -  укидање 326, 336 - 
превласт Охридске архиепискогшје 327, 
328 -  Цветни триод (1565) 314 -  Мено- 
лог 314 -  ц. Светах апостола -  замена 
Тајне вечере Прањем ногу 62 -  Јављање 
Христа апостолима 312 -  Вазнесегье 312
-  Тајна вечера 312 -  Васкрсење Лаза
рево 312 -  Богоричина ц. -  Саркофаг 
архиепископа Данила П 293 -  саркофаг 
непознатог покојника 293 -  ц. Св. Ди- 
митрија -  саркофаг архиепископа Ни
кодима 292, 293 -  парапетна плоча ико
ностаса 293 -  припрата Данила П -  Про- 
роци су те одозго наговестили (1330) 65

Пецшьачки Срета 208, 209
Пешта 93, 94, 95, 96, 101, 102
Pestiani место 101
Пива манастир 14, 59 -  прилози: Триод по- 

сни 1568. г. еванђеље, апостол, псалтир, 
минеј 14- х .  Ycneita Богородице 20

Пигафета путописац -  о Београду (XVI в.) 
216, 217, 218, 222, 226

Picard Ch. 254, 257
Пикасо -  утицај на С. Шумановића 147, 

148, 155, 156 -  кубизам 147
Pillât С. 316
Пимин јеромонах -  осликавање м. Суво- 

дол 199
Пипин 257
Пирвулеску Дорина (Dorina Pimilescu) 107- 

112, 110
Пирковац место 178, 201
Пирот место 51, 55, 166
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Пиротски кадилук -  катастарски попис 
манастира 54 -  окруј' 56

Писида Георгије лесник -  аварски поход 
на Цари град 266

пластика -  камена декоративна 89 -  рома- 
но-готска 90, 91 -  фасадна 91

Платичево 114, 121 -  иконостас С. Гаври- 
ловића и Д. Опшића (1805) 116

Платон епископ -  штампарија 132 -  лито
граф^ а Бој на Косову 132

Плинијс -  о амајлијама (амулетама) 257
Пљсвља место 235 -  ц. Света Тројица (Тро- 

јица п;ьева;ьска) (1592) -  Цветни триод 
314 -  Менолог 314 -  Једанаест јутарњих 
јеванћежа 314 в. и Света тројица

Поганово манастир 56 -  носилац Светогор
ске архитектуре 55 -  Раснеће 63 -  Ски- 
дање с крста 63

Подгорац село 195, 196
Podgradets место 102
Podlipny А. 110
Подград (Подградие) 172, 175, 210 -  хриш- 

ћани (XV в.) 171. 172 -  муслимани 172
Подграђс место (XV в.) 185 -  попис 172, 

174, 175
Подмаине -  замена Тајне вечере Прањем 

ногу 62
Поенар град у Карпатима 185
Пожаревачки мир (1718) 204, 205
Позвижда село 171, 172, 210 -  дервенције 172
Покровский Ив. Н. 272
Политис А. (А. ПоХигјс) 99
Поломје нахија -  м. Свети Јован 180
Полошко манастир -  портрет младог кража 

Уроша 79
Пољска -  и М.З. Александровић, преписи- 

вач 245. 246
Понт град -  филактириони 257
пописи -  Видинског санпака -  1466. г. 161, 

165. 171, 173, 180, 190, 197, 199 -  1455. г.
163, 169, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 183,
193, 194, 197. 198 -  1586. г. 180, 195, 204,
170, 171, 177, 180, 182, 190. 194, 195, 196.
199, 200. 202, 203, 204 -  1530. г. 190, 203, 
204 -  XV-XVI в. 162, 170, 174, 194, 196,
197, 201 -  1560. г. 162, 165, 166, 167, 171, 
173, 175, 177, 182, 183, 190, 194. 195, 196,
198, 199, 200, 202, 203, 205, 208 -  Руме-

ли je 190, 197, 198, 201, 202, 203, 205 -  
Кривинског дистрикта 204, 205 -  Свр- 
љига 162, 166, 171, 172, 173, 175 -  Ка- 
рабогданска (Молдавија) 165 -  Скадра 
165

Попов Н. 161
Поповић Вукица 125
Поповић Д. 285, 293
Поповић Ј. С. -  на лито! рафији П. Чорта- 

новића 134
Поповић Љубинко 264
Поповић Милош -  на литографији II. 

Чортановића 134
Поповић-Миџина Катарина -  Велики срп- 

ски кувар -  рекламе за литографије II. 
Чортановића (1911) 138

Поповић Недсљко 109, 110, 111, 112
Поповић С. В. -  уредник календаря Орао 

(1892) 138 -  о I I. Чортановићу 138
Поповић Шербан 109, 110, 111
Понруженко М. 268, 269
Попшице село 201
православље -  медитаније никејског п. 274

-  Абагар као катихизис 276 -  замена кр
ста 282 -  криптограмм 282 -  о жртвама 
Христовим 282 -  у среднем веку 291 -  
елеменат крста 292 -  мистерија крста 
294 -  тптовање крста 295

православна црква 168, 328, 329 -  тсрито- 
ријална организација 178

православии 174, 175, 335 -  власи 179 -  сло- 
вени -  преписи житија св. Саве 238 -  
Срби у Срему (XVII в.) 241 -  хришћаии 
244 -  припрате Храмова 321

Праг -  рукопис Симеона Рачанина 40
Празнични мипеј Божддара Вуковића (1538)

-  крст процветали 281-300 -  као лико- 
вни мотив 281 -  као иконографска гема 
281, 282 -  у инкунабулама 282 -  у Мо
литвенику-Зборнику (1536) 282 -  најста- 
рија тема хришћанске уметности 282 -  
дрво живота 282, 283 -  слика раја 282 -  
крст и бшъка 283 -  графичка представа 
у дрвету 283 -  кринолики цвет 284 -  
тордирано уже 284 -  врсжа 284, 285 -  
хералдички крин 284 -  сура стена, ко- 
п;ье и губа 285 -  астрагал 285 -  литур- 
гички предмети 285 -  амблеми 286, 287, 
288, 292 -  пиктура 287, 288 -  мото 288 -
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криптограмм 288, 289 -  бандерола 288 -  
текст 290 -  симболички смисао 290 -  
ликовно устројство 291, 292 -  сугуба 
творевина 293 -  лоза са криновима 296 -  
крст као сад 297

Призрен место -  Мехмед паша у П. (XVII 
в.) 18 -  облает 28 -  митрополија 19 -  
скрипторије 49 -  Б огороди чип а ц. 19 -  
Пророци су те наговестили (1309-1314) 
65 -  ц. Светог Борђа 28 -  ц. С ве то г 
Марка 28 -  ц. Богошевци -  о исцељењу 
Авгара 275

Прашиов Л. 316
Први светски рат 121, 150 -  нестанак 

средььовековних рукописа 230
Први српски устанак 126
Prelog М. 241
преплети -  моравски 283 -  геометријски 

284 -  в. и украс
Пресна -  ц. Богородице Порфире (1523- 

1524) -  живопис у једном делу 306
Пречиста мапастир (XVI в.) 180, 198, 199 -  

в. Кретчсвац
Преходе село 194
Пријеказе село код К. Митровице -  х. 

Yспеша Богородице 25, 26 -  Чегвороје- 
ванђеље Симона дијака (1567) 46

Пр илепац утврђен град 20
Прилспница село код Гњилана 19, 20
Прилепничка река 20
Присад мапастир у Тимочкој нахији (XVI 

в.) 197
Присадња потес 197
Присјан село код Пирота 51
Причевац место 197
Прокопије, иконодул, историчар -  о граду 

Едесу 253 -  о преписци Авгара и 
Христа 254, 257

Прокушье место 62
Проловић Ј. 5, 13, 2 9 - 0  хиландарским ру- 

кописима (ХШ-ХГ/ в.) 3
Протасев руски паучник -  о руским руко- 

писима 3
Протић Миодраг Б. 149 -  о С. Шуманови- 

ћу 148, 149, 150, 153, 155
Прохор ученик -  Историја Јована сина За

ве деј ев а 252
Прохор охридски архиепископ 326, 328, 328

Псков место у Ру си ј и 314 
Птулавская Н. В. 252 
Пундев Б. 269 
Пурковић М. 87
Пусеп -  утица] на С. Шумановића 149, 150

-  С. Шумановић о II. 149, 150, 151
Путић М. 197, 198 
Пуцко В. 81

Рабреиовић Милан 139
Раваница мапастир 192 -  преиначавање и 

пресликавање 75 -  преписи вање житија 
светаца 238 -  циклус земаљског служе
на Христа 313

Ранена ц. Сан Ап один аре Нуово (VI в.) 312
Равно село у Тимоку 176
Радич писар -  запис у Диоптри, Г1ећ (1440— 

50) 12 -  писар триода за деспота Стефа
на (1408) 13

Радичевић Бранко 134
Радовановић В. Ј. 67
Радовановић Ј, 65
Радованска река 190
Радованштица река 27
Радованштица манастир (данас Радовашни- 

ца) ц. Св. арханђсла Михаила и Гаврила
-  преписивачко место 235 -  запис (1550) 
235

Радовић А. 55
Радојичић Ћ. 20, 60, 76
Радојчић Никола 20, 164, 265, 266, 268, 270 

274
Радојчић С. 1, 3, 4, 19, 59, 65, 70, 77, 78, 79, 

81, 86, 193, 242, 248, 284 306, 309, 319
Радоња поп у селу Запоточец (XVI в.) 35
Радосава мајка попа Николе писара -  у за- 

пису (1450) 21
Радослав поп, преписивач -  пролог (1524) 

247 ~ минеј (1525) 247
Радослав путујући писар 47, 48
Radii Zugravul 111
Радул влашки жупан велики војвода 183 — 

као тимарник 171 -  у м. Св. арханђела у 
Сумраковцу 196 -  у м. Лапушња 188

Р адули н ац  манастир в. Лапушња
Радуновић В. 333
Раич од Крушева -  у заиису (1565) 7
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Рајић литографија П. Чортановића 134
Рајич non (1562) у селу Овчарево 35
Рајковић Кожељац Љ. 203
Ракоција Миша 51-73
Рамазан Мехмедов син, тимарник 166
Раните Георге (Gheorhge Ranite) 109, ПО,

111, 112
Раните Григор (Grigore Ranite) 111 
Ранков Б. 33, 260, 269 
Раосав поп ~ мине] Пећ 55 33 
Рас 213
Расине (Рашинац) мезра 200 
Расолкоска-Николовска 3. 65, 306
Ратко дијак -  преписао мине] за април

1550. 235 -  преписао мине] за новембар
1551. 235

Рафаел 130, 151
Рафаило калуђер -  у м. Свети Димитрије 

(XVI в.) 203
Рана манастир х. Вазнесења Господњег 20 

~ центар преписивачке делатности 235 -  
преписивачка школа 235

Рашаница село 201
Рашинац потес 201
Рашка -  скулптура 281
Рготина село 194
ренесанса 151
Ресник село 210
Restle М. 312
Рждавци село -  ц. Богородичина (1600) 307
Ригас Велестинлис 96
Рила манастир 49 -  Крупнишко четвороје- 

ванђеље 33 -  Андријанта (1479) 41 -  
Зборник слова и житија (XV в.) 41 -  
Зборник РМНМ 4/14 (XV в.) 41 -  Круп
нишко четворојеванђеље (XVI в.) 41

Рим -  слика Св. Луке (1274) 258 -  штампан 
бутарски Абагар (1651) 268

Ристић В. 129, 133
Рићани, племе код Грахова 247
Rice D. Т. 312
Рождество Христово манастир у Арбана- 

сима -  Силазак у ад 316 -  Уверавање 
Томино 316 -  Исцељење раслабљеног у 
Витезди 316 -  Христос и Самарићанка 
316 -  Исцељење слепота од рођења 316 
-  Исцељење десет губавих 316 -  Исте-

ривање бесова из Хананекијине кћери 
316

Роженски манастир у Бугарско] -  живопис 
у ]едном делу (XVI в.) 307 -  Цветни 
триод 314 -  Менолог 314 -  Једанаест ју- 
тарњих јеванђеља 314

Рокаи Петар 90
Роман јеромонах, расодер -  преписао мине] 

(1567) 235
Роман Лекапен -  празник Св. Убруса 255
Роман III Аргир -  пренос писма из Едесе 

(1032) 256
романика 89
романтикам 138 -  идеја националне вели

чине 130
Ронтогијанис П. (П. Povtoyiawpa) 103
Росели Ф. (F. Rosseli) картограф 164
Roussis Atlanasios 98
Roussis Konstantinos трговац 103
Рта и» планина 166, 169, 183
Рубенс 130
Руварац И. 245
Рувим бег -  у запису 8
рукописи -  грчки 2, 31, 44 -  сиријски 2 -  

коптски 2 -  словенски 2, 30, 31, 34 -  
руски 3, 30, 31 -  ирски 30 -  хиландарски 
3, 30 -  бухарски 3, 31 -  српски 4, 29, 31, 
32, 35, 36, 37, 39, 44 -  фигуративне ми
ни] атуре 48 -  Милешевско четворо]е- 
ванђеље 48 -  Довољско четверо]еванђе- 
ље 48 -  Четворојеванђеље из 1560. г. 48 
-  латински 30 -  босански 46 -  ГлаГољ- 
ски 44 -  византијски 39, 45 -  в. и украс

Рум-паша имам заповедник Сокограда 176
Румелија 177, 183 -  попис (1530/35) 180, 

197, 201, 205 -  дефтер 197
Румуни -  култ св. Саве и Симеона 331
Румунија 109, 125 -  Bälinesti (1550) -  Чудо у 

Кани 313 -  Чудо са хлебовима 313
Runciman S. 254
Руси -  култ св. Саве и Семиона 331
Русија 314 -  поклони српским манастирима 

246 -  штампани минеј (XIX в.) 255
Русница (Света тројица) манастир 27, 28

сабори ~ о канонизавању св. Николе Новог 
305

Сава јеромонах од Дечана у запису (1565) 7
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Сава јеромонах -  преписивач у м. Свете 
тројице код Пљеваља (1537) 247 -  минеј 
(1537) -  јеванђеље (1544) 247 -  Пролог
(1545) 247

Сава јеромонах у пустињи Табовица код м. 
Бање -  јеванђеље (1535) 247

Сава српски архиепископ 327 -  култ код 
Грка 331, 332 -  у оквиру византијске 
државе 331 -  пролошко житије 331

Сава река -  ширење српског утицаја 233
Саватије, писар, јерођакон Пећке велике 

цркве (1568) 14 -  занис у Триоду по
еном (1568) 14

Саведра Фехардо Дијего де (Diego de Sa
avedra Fejardo) -  амблеми 288

Савина манастир -  октоих од петог до 
осмог гласа (1509) 248

„Савременик” часопис -  Антуна Бранка 
Шимића 147

Садово -  Цветни триод 316
Satopoulo М. 271
Салвиле Северијанус (S. Sallvilie) 266, 270, 

286
Салтук, спахија, тимарник 200
Самарџић P. 164, 216, 217, 221, 222, 223, 

226, 242
Санкт Петербург в. Лењинград
Сантос Отеро А. де 258, 259, 264
Сапфо, грчка песникиња 320
Сарајево -  Српска црква, Црквени музе] - 

Четворојеванђеље 45 -  Псалтир (1516) 
246

Saratan Lupu 108
Сас село, (1530) 170, 181 -  дербенџије (XVI 

в.) 166
Саслар (Саси) село 169, 181 -  рудари Саси 

169
Saustal Р. 103
Света гора 55 -  утицај на моравску школу 

55, 72 -  архитектура 55, 56 -  исликавање 
крста 63 -  критски зографи 305 -  Про- 
татон у Кареји (XIV в.) -  циклус земать- 
ског служења Христа 313

Света тројица манастир код Пљеваља -  
Пролог 18 -  Четворојеванђеље Пљевља 
78 (XVI в.) 41 -  Четворојеванђеље дија- 
ка Влатка (XVI в.) 41 -  као преписива-

чки центар 235, 247 -  записи 235 -  ма- 
настирска библиотека 235 -  в. и Пљевља

Света тројица манастир у селу Аснић (Ос- 
нић) (XVI в.) 195

Света тројица (Блатски манастир) -  у на- 
хији Фетхислам (XVI в.) 205, 208, 209

Света тројица манастир код Горње Каме- 
нице 197, 210 -  архитектура 197, 198 — 
живопис 198 -  Пантократор 198 -  небе- 
ска литургија 198 -  пророци 198 -  Јован 
Претеча 198 -  Деизис 198 -  Страшни 
суд 198 -  Христос 198 -  медальони 198 — 
натписи 198 -  деспот Лазар 198 -  
зидање (1457) 198

Света тројица (Манастирица) -  манастир 
код Кладова 192

Света тројица овчарско-кабларски мана
стир -  преписивачка делатност 236

Свети архангел манастир (XVI в.) 180
Свети архангел манастир код села Града - 

шта 201
Свети архангел манастир у нахији Кри- 

вина (XVI в.) 205
Свети арханђели манастир код Пирковца 

210 -  седиште сврљишког митрополита 
178

Свети арханђео манастир у Тимочкој нахи- 
ји (XVI в.) 198, 199, 200

Свети арханђео манастир или Рашивска 
црква код Сврљига (XV в.) 201, 202 -  
парохијска црква 201

Свети Атанасије у Арбинасима -  Велики 
празници 316 -  Исцељење слепога од 
рођења 316 -  Христос и Самарићанка 
316 -  Исцељења раслабљеног у Витезди 
316 -  Старозаветна Тројица 316 -  Сила- 
зак Светога духа на апостоле 316 ~ Уве- 
равање Томино 316

Свети Георгцје испосница код села При- 
лепнице 19

Свети Димитрије манастир у нахији Кри- 
вина (XVI в.) 180, 203 -  ц, Ceeiüoi рат
ника Димитрија 203

Свети Ћорђе манастир Црна Река (XVI в.) 
194

Свети Ђорђе манастир (XVI в.) у нахији 
Кривина 205
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Свети Јован Богослов (Свети Јован Пусти
-  Касинец) манастир (1540) -  живопис 
у једном делу 306

Свети Ћорђе Руновић манастир код При
зрена 18, 19 -  центар Призренске ми- 
трополије 19

Свети Никола манастир код Милушинца 202
Свети Никола у Никољ Назару код Бије- 

лог Поља манастир -  преписивање юьи- 
га (XVI в.) 247

Свети Никола манастир сврљишки 201, 202
Свети Никола манастир у нахији Кривина 

(XVI в.) 203
Свети Никола манастир (Буково) -  у нахи- 

ји Фетхислам 205, 208, 210 -  архитекту
ра 208 -  живопис 208 -  ктиторски нат- 
пис 208

Свети Никола Гоп лички манастир -  жи
вопис у једном делу 306

Свети отац Никола манастир код Беле 
Паланке (XVI-XVII в.) -  ц. Светог Ни
коле 52 -  попален (1876) 51 -  живопис 
51, 52, 54 -  осликаваше (1618) 51, 54 -  
запис (1662) 52 -  запис (1872) 52 -  архи
тектура 52-56, 68 -  конак (XX в.) 52 -  
посвећен св. Јовану Рилском 52 -  мо- 
равска школа 53, 55 -  припрата 53, 54 -  
калота 53 -  наос (порушен 1878) 53, 54
-  попрсје св. Николе 54 -  прозорски 
отвори 54 -  датовање градьье 54, 55 -  
углед на м. Темска 56 -  живопис 56-73 -  
читлћење (1990-1991) 56, 57 -  оштећења 
57 -  наношење фреско малтера 57 -  ан- 
самбл (1618) 57 -  архијереји 57, 58 -  По- 
клоњење Христу Агнецу 57, 58 -  св. Да
нил Столпник 57, 59, 71 -  ктиторска 
композиција 57, 59 -  св. Симеон Српски 
57, 59, 60 -  св. Сава Српски 57, 59, 60 -  
Христова страдагьа 57, 60, 62, 68 -  Пра
ше ногу 57, 62, 68 -  Молитва на Масли- 
новој гори 57 -  Издајство Јудино 57, 62, 
68, 69 -  Петрово одрицаше 57, 62, 63, 68, 
69 -  Привођење к Пилату 57, 63, 71 -  
Скидање са крста 57, 63, 68 -  Богоро
дица шира од небеса 57 -  Велики праз- 
ници 57, 60, 64, 65 -  Благовести 57, 65, 
68 -  Рођење Христово 57, 64, 68 -  Сре- 
тење 57, 64 -  Крштење 57, 64 -  Лаза
рево васкрсегье 57, 64, 69 -  Улазак у Је- 
русалим 57. 64. 68, 69 -  Распеће 57, 65 -  
Силазак v .rt 57, 58, 65, 69 -  Христово

Вазиессње 58 -  Христос Сведржител, 58
-  Христос Старац Данима 58, 66 -  је- 
ванђелисги 58, 67 -  пророци 58, 65 -  св. 
Василије Велики 58 -  св. Аганасије 58 -  
св. Јован Златоусти 58 -  св. Григорије 
58 -  Imago pietatis 58 -  непознати архи- 
ђакон 59 -  макета храма 59 -  арханђел 
Михаило 60 -  арханђел Г аврило 60, 61 -  
Богородица Оранта са Христом у меда- 
љону на грудима 60, 61 -  сликана архи
тектура 61, 63 -  замена Тајне вечере 
Праььем ногу 61,'62, 68 -  апостоли 62,
69 -  Молитва у Гетисманији 62 -  Ваз- 
несење 63, 64, 66 -  Неруко i ворени убрус
64 -  Пророци су те одозго наговестиди
65 -  пророк Исаиј а 65 -  пророк Оси ja
66 -  пророк Јеремија 66 -  пророк Мој- 
сије 66, 70 -  пророк Авакум 66, 70 -  про
рок Валаам 66 -  пророк Софроније 66 -  
Христос Пантократор 67, 71 -  Соломон
67 -  медал>они 60, 67 -  палмете 67 -  
Страшни суд 67 -  стил 68-73 -  симетри- 
ја 68 — равнотежа 65 -  боје 68, 69, 70, 72
-  Ругање Христу 69 -  главе светитеља
70 -  натписи 71, 72 -  језик 71, 72 -  гр- 
чки 71 -  старосрпски 71, 72 -  Соломон
71 -  архијереји 72 -  датовање живопи- 
саља 72 -  стилска уједначеност 73

Свети Павле манастир -  юьиге 229
Свети Сана 242 -  спис „Указ хотештому 

држати псалтир” 19 -  живопис у Сшьа- 
чком м. 57, 59 -  култ 60 -  архијерејство 
321

Светић-Хацић 134
Свето писмо -  у апсамблу фресака из 

Илијепаца 317 -  Стари завет 318
свештенство 330, 331
Свиштово -  и. Св. Петра и Павла (ц. 

Светих апостола) 313, 314 -  Силазак у 
ад 314 -  Уверавање Томино 314 -  Ваз- 
несење Христово 313 -  Лбагар 269

Свиштовски мир 114, 115, 126
Сврка (Сврека) село 24
Сврљиг -  нахија 161, 166, 172, 173, 197, 201, 

202, 210 -  царски хас 167 -  место 171, 
172, 173, 174, 178 -  погранично место 
Видипског санцака 168 -  хришћани 172
-  тврђава 172, 173 -  м. Св. Никола 172, 
201, 202 -  муслимани 173 -  упад 
Хуњадија (1454) 173 -  митрополија 178,
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179 -  кадилук 179 -  м. Св. Арханђели 
194, 201, 202

Сврљишке планине 171 -  власи 172
Сврљишки Тимок река 171, 174
Северна Америка -  II. Чоргановић у Л. 135
Седло превој 166
Сезан -  утицај на С. Шумановића 147, 148, 

150
секте -  гностичке 259
Селачка село 199
Сслевкијски Василије -  хришћански аутор 

302, 303
Селим II султан -  одумирање штампарства 

275

Селишки поток 196
Селсукида -  легенда о Авгару (340. г.н.е.)

С *Ј L*

Semestia место 102
Сенека отац Лабубна, сина Авшадара 252
Сениче село у Загорју 210
Сент Андреја -  збирка 20 -  Октоих прво- 

гласник (1570) 41 -  стуб на пометку 
улице Дежме 89, 90, 91

Сенце (Селце) селиште 199
„Сербски пародии лист” (1835-1848) -  ра- 

звијање културе, народног језика и ктьи- 
жевности 131 -  гравира Косов ска бит
ка на Видовдан 1389. године (1837) 130

„Сербскија новини” -  Јулинчева српска 
историја (ХУШ в.) 131

Сервија -  црква (1510) 275
Сеславци -  Цветни триод 316 -  лик св. Са

ве Српског 321
Sy bei L. von 282♦

Силвије -  о граду Едесу 253
Силоан калуђер -  ум . Св. Никола у Тимо- 

чкој нахији 197
симболи -  св. Лонгин -  црква 286 -  Стефа- 

тон -  синагога 286 -  сунце -  црква 286 
-  месец -  синагога 286

Simedrca Т. 180
Симеон кнез из Тртьана -  ктитор м. Букова 

(1684) 208
Симеон Немањић (свети Симеон) -  заду- 

жбина посвећена св. Николи 321 -  
дародавац ц. Св. Николе у Барију 321 -

живопис Сињачког манастира 57, 59 -  
култ 60 -  код Грка 331

Симеон Логотет -  грчко-оријентална тра- 
диција легенде о Авгару 259

Симеон Мстафраст -  описао пренос неру- 
котвореног лика 256

Симеон Рачанин -  рукопис са флоралним 
мотивом 40

Симеон Симоноиетријски -  житије 332,
333

Симић H. 120
Симић-Константиновић Љ. 121
Симић-Лазар Д. 317
Симон дијак путујући гшсар 47, 48 -  ру

копис, Пећ 17, 32 -  у запису 24, 25 -  
заставиие 33 -  веза Србије и Херцего- 
вине (XVI в.) 48 -  Четворојеванђеље 
(1567) 35 -  Пролог (1560) 35 -  Четворо- 
јеванђеље (1561) 35 -  Четворојеванђеже 
(1562) 35 -  Четворојеванћеље (1571) 35 - 
цртач фигуралних композиција 45 -  ми
ни] атура Јована 45

Симон поп -  у занису 25 -  Четворојеванђе- 
ље (1567) 35

синаити -  у Србији 192
Синај 98 -  икона-диптих са легендом о Ав

гару (X в.) 255 -  словенски рукописи 
333

Синдик Н. 4, 20
Синицишна Х.В. 267
Синклер Георгије -  и Еузебијева Хроника 

252
Сшьац место 52
Сшьачки манастир в. Светог оца Николе 

манастир
Сир легенда о Авгару -  усмено предатье

251 -  превод са сирског на грчки језик
252 -  изворник (29. г.н.е.) 252

Сирија 30, 32 -  јереси 254 -  легенде о Авга
ру (IV в.) 252 -  победа над Арапима 
(944) 256

сирски језик 253 -  легенда о Авгару 253, 
256

Сићево крај Псћи -  о исцељењу Авгара 275 
-  X. Св. Богородице Средке 275

Скадар -  Зборник попа Драгоља 260
Скарић В. 243
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Скилица Мадридски -  рукопис са илу- 
страцијом примања убруса 256

Склавенитис Е. (Е. SxXaßevttrja) 97
Сковран А. 70, 332
Скошъе 215, 275 -  Уметничка галерија, сли- 

кар Јован -  и. Успења Богородице 320
скрипторије -  на Косову и Метохиш 

(1450-1600) 3
Скуварас Еванг. (Ееауу. Exoußapacr) 98, 

99, 100
Слави Богдан мартолос 165 
Славонија 33
Сланкамен -  преписивачки центар 233 -  

две книге апостола 233, 238
Слепча манастир ц. Св. Јована Претече -  

преписивачки рад Висариона Дебарској 
237 -  писагье рукописа 27 -  писар Па- 
хомије 48

Сливнички манастир 60
Слијепчевић Ћ. 13, 18, 325, 326, 330, 331
сликарство -  под турском окупацијом 1 -  

српско (ХУП в.) 72, 73 -  светогорско 
(XVII в.) 72 -  критско (ХУП в.) 63, 64, 
72 -  поствизантијско 72 -  зидно на Бал- 
кану 305, 313 -  византијско 61 -  отоман- 
ско 72 -  барокно 120 -  ренесансно 120 -  
средњовековно -  минијатурно 75 -  а! 
fresco 75 -  al secco 72 -  зидно 75, 311 — 
иконе 75

Словени -  легенда о Легару 257 -  као сим- 
бол вере 257 -  књижевност -  оригинал- 
ност 258

словенски језици -  легенда о Авгару 253 -  
Христов печат 262

Смедерево град (XVI в.) 213 -  пад (1459) 
213, 214 -  тврђава 214 -  исламизација 214 
-  куће 216 -  бело робље 221 -  књиго- 
весци 223 -  Дубровчани 223 -  улице 226

Смирнов Я. И. -  париски рукопис (1474) 
255 -  о божанственој и. Исуса Христа 
255

Смирнов Сергеј 183, 190 
Снегаровъ И, 328
Совјетски Савез -  српски рукописи 230 
Сокобања лечилиште 174, 175, 176, 177, 202 
Сокоград (Соколац) тврђава 175, 176 
Соколар село 204

соколари 166, 196 -  у Црној Реци (XVI в.) 
166

Соколов Матвеј 257, 258, 259, 260
Соколова А. И. 269
Соколовић Мехмед-паша, велики везир 

(1505-1579) -  на школовању у м. Миле- 
ru еви 243

Соколовић село 243
Соломон несторијански епископ (ХП-Х1П 

в.) 259
Солун (Thessaloniki) 100 -  Свети апостоли

-  мозаик 31 -  архитектура 56 -  и. Св. 
Јефтимија (XIV в.) 313 -  параклис 274
-  у XVI в. 215 -  ц. Св. Николе Орфа- 
нос (XIV в.) 313 -  Христос исцељује 
раслабљеног и слепог 310 -  ц. Св. Ди- 
митрија (XIV в.) 313 -  св. Јефтимије 313

Сопоћани манастир -  представа Драгутина 
81 -  као преписивачки центар 237 -  Си- 
лазак Св. духа на апостоле 312 -  Јавља- 
ње Христа апостолима 312 -  Жене ми- 
роснице на гробу 312

Софија град 16, 215, 304 -  Илијенци, четврт 
града 301, 303 -  као главки град руме- 
лијског беглербеглука (XV в.) 304 -  ми- 
трополија 304 -  хришћани 304 -  нови 
мученици 319 -  х. Светог арханђела 
Михаила -  живопис у једном делу 306 -  
ц. Светог Вазнесегъа -  живопис у 
једном делу 306 -  ц. Свете Марине (XVI 
в.) 306 -  ц. Свете Петке Самарџијске -  
живопис у једном дел/ 307 -  Силазак у 
ад 315 -  Јављање Христа мироносцима 
315 -  Уверавање Томино 315 -  Силазак 
Светог духа на апостоле 315 -  Страшни 
суд 319 -  пророци 319 -  стварање ха- 
гиографских и химнографских дела 
(XVI в.) 318 -  хамами 219 -  Триод пен- 
тикостар, Минеји и легенда о Авгару 
261, 262 -  хиротонисање митрополита 
(1410) 328

Spatharakis J. 75
Спаео-Мирошки манастир у Пскову (ХП 

в.) 314 -  циклус чудеса 314
Сплит -  преплет, крстионица (XI в.) 30
Споростраяов Е. 304
Србцја 27, 52, 55, 64, 91, 100, 114, 115, 116, 

135, 177, 179, 180, 192, 205, 209, 210 -  
квадратне заставице у књигама 48 -  
епидемије (XIV-XV в.) 86 -  П.

*  ДОБРИЛА ЈЕРКОВ
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Чортановић у С. 129 -  моравска 56 -  
веза са Грчком уметнишћу 72 -  над иод 
Турке (1813) ИЗ -  аутономна управа 
114 -  судбина кхьиге 229, 230 -  под 
Охридском архиепископијом 328, 329 -  
манастирске штампарије 332 -  средхьо- 
вековна 78, 236 -  раскоишо одевени 
владари 78 -  апокрифна варијанта ле
генде о Авгару 258 -  уништене кхьиге 
230 -  неразјашњени духовни живот 230
-  култура 238 -  кхьижевност 238 -  
манастири 274 -  у XVI веку -  градови, 
свакодневни живот 213-228 -  погшси 
213 -  закони 213 -  освајахва 213 -  Бео- 
град 213 -  Смедерево 213, 214 -  Кру- 
шевац 213, 214 -  Ниш 213, 214 -  Трго- 
виште 213 -  Рас 213 -  Нови Паз ар 213, 
214, 215 -  касабе и шехери 214 -  тргов- 
пи и занатлије 221 -  начин облачехьа 
221 -  политички и духовни живот 232 -  
остаци феудалне државе 232 -  гради- 
тељска делатност 232, 233

Срби 14, 95, 109, 326, 330, 331, 332, 333 -  
уметност у XVin в. -  народне песме 130
- позориште 131 -  часописи 131 -  кхьи
жевност 131 -  самосталност (1878) 138 -  
пркве у Београду (XVI в.) 216 ~ ixperox- 
сивачке радионице и рукописне кхьиге 
(XVI в.) 229-240 -  православии 241 -  ли- 
тургијски живот 331 -  култ св. Саве 331
-  националне претензије 332 -  улагахье 
у грчке кхьиге 332 -  пораз на Марици 
333

„Србски дневник” са кхьижевним додатком 
Седмицом (1852-1869) лист 131, 132 -  
Лука Вукаловић и Херцеговачки уста- 
ници 1852-1862, П. Чортановић 137

Средња Каменица место (1455) 197, 198
Средње Рујиште село 210
Средњи век ~ српска уметност 281 -  визан

тийка уметност 281 -  писана реч 302
Sreznevskiy  V. J. 256

Срем 14, 90, 91, 117, 124 -  у XVII в. 241
Сремљан село (XVI в.) 195

9

Сремњана село 196
Сремњана (Сремљана) река 196
Сремска Каменица -  ц. Св, Богородице -  

иконостас 119 -  Богородица 119 -  Прео- 
бражехье 119

Сремска Митровица место 35, 114, 120 -  ц. 
Св. Стефана (Саборна) -  иконостас ц. 
И 8, 119 -  рад. А. Теодоровића 119

Срећковић Панта 165 -  власник Зборника 
попа Драгоља 260

Сремски Карловци место 130 -  радионица 
С. Гавриловића 115 -  Саборна ц. К. Ле- 
кић -  хд. Свете тројице -  Крунисахье Бо
городице (1826) 120 -  Дохьа ц. (Св. Пе
тра и св. Павла) Д. Братоглић -  ико- 
ностас 1830) 122 -  престона и, Богоро
дице 123 ~ Архив САНУ 208

српска црква -  независност 71 -  обележа- 
вахье 500 година Косовске битке и П. 
Чортановић (1889. г.) 139 -  културни 
живот у Босни и Херцеговини (XVI в.) 
241-249 -  манастири као средиште кхьи- 
жевног рада 243 -  богослужбене кхьиге 
243 -  утицај Османлија 243, 248 -  пре- 
писивахье кхьига 244, 245, 246, 247, 248 -  
крст процветали 284 -  у XVI в. -  духо
вни живот 335 -  сук об с а грчком цр- 
квом 326 -  епархије 326 -  аутокефал- 
ноет 327, 329, 335 -  патријаршија 330 -  
културне активности 331

Српски Ковин (Râckeve, Kis Kevi, Мали Ko- 
вин) 96 -  Српска црква Успења Богоро
дице XIII в . -  стубови -  свећњаци 89-91
-  ххзмеђу наоса и нартекса 89 -  први 
слој жявописа (XIII в.) 90 -  сличности 
са Сусеком, Сент Андрејом и Алексан
дровом 89, 90, 91

српско-грчки односи -  литургијски живот 
(XVI в.) 325-336 -  антагонизам 325 -  ду
ховни живот 330

српско-турски рат (1876) 51, 52
Ставро-Никита манастир -  Теофан Крит

ски (1546) -  Силазак Св. духа на апо
столе 313 -  Уверавање Томино 313 -  Ја- 
вљање Христа апостолима 313

Staikopoulos Eustathios 103
Стайнова Михаило 160
Стајић Васа 129, 135
Стан зограф у Румунији 107-112
Станислав, ехш кнеза Фружина 166
Станислав Филип мисионар -  Бугарски 

Абагар (1651) 268, 274 -  проповеда међу 
павликијанима католичку веру 269, 270
-  павликијан 270

Станић P. 53, 60, 65, 71
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Станко поп из села Бзовик 52 
Станковић F. 2, 13, 17, 25 
Станојевић М. 197, 199, 200, 201 
Станчев Ст. 303 
Станчева М. 303
Стан>евић Никола -  Четворојевапђеље (XIV 

в.) 37, 42
Стара џамија, мех ала 175
Стари Бановци место -  ирква -  иконостас 

(1836) 123, 126
Стари завет -  Пета юьига Мојсијева 302 -  

Друга књига Мојсијева 302
S taro v a  место 102
S ta rin e  В. 260

Стасов С. (В. В. Стасовъ) 4 -  граЬа из ру- 
кописа 2

Стефан јеромонах -  житије св. Никодима 
(1839) 207

Стефан деспот 13, 21
Стефан писар Четворојеванђеља (1476) 21 -  

Пљевља 47 59
Стефан херцег -  подигао х. Св. Борђа у 

Горажду (1454) 248
Стефан Дечански 86
Стефан Доместик -  Метафраст (XV в.) 39
Стефан Лазаревић деспот -  повеље м. На

ври (1407. и 1427) 77, 83, 130, 168 -  
помагао м. у Влашкој 207

Стефан Првовенчани -  житије светог Си
меона 321

S tefanescu  I. D. 313, 315 

S te fan ie  Vj. 263

Стефанов Марко калуђер Марко Пивац 
игуман м. Тврдоша 245 -  писање илу ми- 
нисање живописа у ц. Успенија пречи- 
сте Богородице у Требињу (XVI в.) 244 
-  октоих (1509) 244

Стефановић Адам (1832-1887) 136 -  лито- 
графија Косовски бој (1871) 136 -  у 
Бечу 135 -  Стабло свију српских впа
дала ца (1871) 136 -  Бој на Косову 
(1871) 136 -  Вечера кнежева на Косову 
(1871) 136 -  Војвода Мирко у 6ojy са 
Турцима (1871) 136, 137 -  литографије 
ca II. Чортановићем 136, 137, 138

Стефановић Дим. Е. 334
Стојадиновић Милица 134
Стојаковић Анка 59, 68

Стојаковић М. 161 
Стојан видински митрополит 178, 179 
Стојан син кнеза Фружина 166 
S to jan  М. 332

Стојан Станоје марголос 166 
Стојанов М. 237
Стојановић Љ. 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 24, 27, 28, 33, 55, 76, 83, 178, 198, 
234, 235, 244, 245, 246, 247, 263, 273, 304

Стојановић Трајан 93
Стојачковић Алекс 134
Стојко син кнеза Фружина 166
Стопања село 196
Стопањска река 196
Страјнић Коста 149
S tra fen  R. van  287, 288

Стратимировић Ћорђе генерал, заступник 
на Благовештенском сабору 133, 134

Страхиња из Будимља поп, зограф 165
Стрвница село 204, 205
Стричевић Ћ. 55, 56
Струпецки (Тржишки) манастир -  живо- 

пис у једном делу (XVI в.) 307
Студеница Хвостанска манасвир в. Брела 

манастир
Студеница манастир 4 -  Беч cod. Slav. 1 

(XVI в.) 41 -  Четворојеванђеље (XVI в.) 
41 -  Четворојеванђеље (XVII в.) 42 -  
Доња испосница св. Саве -  Улазак у Је- 
русалим 65 -  живописање 71, 73 пор
трета живих -  Вукан велики кнез 80 -  
монахиња Анастасија 80 -  Зборник 
(ЈАЗУ 114) и легенда о Авгару 263

Суботић Гојко 59, 62, 66, 69, 75, 80, 185, 
275, 284, 285, 306, 309, 315, 320

Суботић Јовак -  Автобиографија 134
Суботица место 89
Сува река 199
Суводол село 199 -  манастир 199, 210 -  ц. 

Рођења Богородице 199 -  натпис 199
Сулејман бег заповедник Сврльишке тврђа- 

ве 173
Сулејман Величанствени 162 -  освајање 

Илока, Фрушке горе и Срема 14
Сумраковац село 195, 196 -  ц. Св. Архан- 

Ьела 196
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Сусек -  Сриска православна црква -  каме- 
ни стубови између наоса и припратс 89, 
90, 91

Сучава -  ц. Свети Илија (1540) -  Чудо у 
Кани 313 -  Чудо са хлебовима 313 — 
Преполовљење 315 -  Силазак Светога 
духа на апостоле 315

Сурчии иконостас (1807-1809) 117 

Табаковац место 204
Тадеј (Одважни) апостол 251 -  рукописи 

апокрифних дела 251 -  Акта 253
Тадић Ј. 222, 224
T alb o t R ice D. 285

Тамнич село 205
T h an o s  Io a n n is  103

Thanos Nikolaos 103
Тарнавски Теодор 285
Тарнанидис J. (Tarnanidis îo. C.) 331, 333
Тасић Д. 60
Татић-Ђурић M. 78, 251-279 
Тахиаос Антониос-Емил 192, 207 
Тахов Г. 301 
Тврдош манастир 245 
Теба живопис 305 
Taylor М. 320
Темишвар (Timisoara) 107, 108, 110, 112
Темска манастир 56 -  ц. Св. Борђа (XVI в) 

56
Теодор игуман м. Лапушње (1510) 185
Теодор из Кира -  коментар 267
Теодор Кантакузин 84
Теодор милешевски мај crop-штамп ар 234
Теодор Студит (t 826) -  поштовање икона 

255, 258
Теодоровић Арсеније сликар -  иконостас 

ц. Св. Стефана (Саборне) у Сремској 
Митровици 119

Теодоровић Алексије позлатар ц. у Денти 
у Румунији (1836) 125

Теодоровић Шакота М. 5, 8, 10, 11, 12, 71
Теодосије средњовековни писан -  Житије 

св. Петра КоришкоГ 231
Теодосије -  Житије св. Саве 238
Теодосије II -  Кодекс из 438. г. -  магијске 

молитве 268

Теофан Критски -  живопис Ставро-Ни- 
ките (1546) 313 -  иконографија 310

Teohari М. (М. 0eo%apr|) 98
Тесалија (Thessaly) 99
Тесла Никола -  електрична расвета (1893) 

135
Тиберијс римски император (14-37. г.н.е) 

251 -  и Авгарова легенда 259
T igu V. 109

T ix e ro n t L. J. 252

Тилва Манастир, манастир (XVI в.) 196
Тимок царски хас 167, 176 -  назија 197 -  

река 179, 202, 203, 204 -  манастир Св. 
Никола 180, 197 -  м. Жуковац 180 — 
нахија 194 -  са заглавком 210

Тимочка крајина 199
Тихонравов 276
Тицијан 130
Tischendorf С. (Тишендорф) 252
Товаришево -  црква -  верзија Косовски бој 

П. Чортановића 130
Тодић Б. 75, 76, 77, 78, 80, 87, 312, 313
Тодоров Н. 161, 163, 215
Тодоровић Д. 75
Тодоровић Стева 208
Тома Аквински (Thomas de Aquino) 258
Тома из Девича 35
Томовић Гордана 164, 203
Топлички манастир -  потпис сликара Јова- 

на (XVI в.) 319 -  фреске 320
Траянов А. 161
Трајковић П. 114
Тране село (XVI в.) 198
Трансилванија (Transylvanie) НО, 111 -  по

ход (1479) 160
Trapezista место 101
Трапезунт -  ц. Свете Софије -  Вазнесење 

312 -  Уверавање Томино 312 -  Јављање 
Христа апостолима 312 -  Јављање Хри
ста апостолима на Тиверијадском мору 
312 -  Силазак Светог духа на апостоле 
312

Трговиште село 210, 213 -  мартоноси 165 — 
штампарије 265

Требизонд -  Еванђелистар (X-XI в.) 40
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Требиње -  манастирска школа (XVI в.) 243
-  ц. Успенија пречисте Богородице 
(XVI в.) 244 -  живопис В. Ловрова 244

Требјешанин Р. 129, 135, 137, 138
Требник место 321
Требичан 163
Требуће -  рудник сребра (XVI в.) 170, 205
Треска -  Св. Никола Шишевски (XV-XVI 

в.) 60
Трифонов Ю. 303, 304
Трифуновић Ћ, 10, 12, 80, 282, 291
Трифуновић Лазар 146, 154, 155
Тричковић Радмила 54
Трнава облает 171
Трнавац место 203
Трново над 304
Трњани место 208
Троицки С. 303
Трстеник манастир 26
Truhelka Ć. 266
Тураев Б. 268
'Гу река 84, 243 -  владавина на Б алкану -  

архитектура 55 -  сликарство 55 -  књи- 
жевност 55 -  фермани (1793-94) 114 -  
заузеће Босне и Херцеговине 244

Турско царство -  градови у Србији (XVI 
в.) 214

Турци 8, 51, 52, 167, 178, 196, 327 -  ослика- 
ван>е Храмова у Србији 59 -  освајања 
деспотовине (1427/8) 83 -  на Б алкану 86
-  исхрана 219 -  заузеће Хиланд ара 
(1821-1831) 229 -  паљење књига 229 -  у 
Софији 304

Гут ни -  и. Св. Петра и Павла (1646/1647) 
60, 73

Ћирковић Сима 4, 61, 75, 80, 81, 82, 160, 
293

Ћорнаков Д. 79 
Ћоровић В. 27, 137, 243, 245 
Ћоровић-Љубинковић М. 19, 75, 80 
Ћук Р. 77, 83, 84 
Ћурчић Слободан 59, 87 
Ћустендил место 307

Угарска 84, 91 -  и Београд 214 
угарско-турски рат (1428) 83

Угри -  у Београду XVI в. 215
Угриновци село -  арке а -  епископски трон: 

ц. Св. Јована Златоустог (1788) 122
Ужице тврћава -  закон за 1516. г. 221
Узунхасан 165
Узунци тимарник 171
Уједињена омладина српска (1866) 132, 

133, 134
украс -  рукописи, украси настали на Косо

ву и Метохији (1450-1600) 1-49 -  коди- 
колошке стране 2 -  илуминација 4 -  
Триод поспи, Дечани, X V  в. -  папир 5 -  
повез 5 -  записи в. записи -  украс 5 -  
боје 5 -  иницијали 5, 6 -  место 6 -  Чи
новник архијерески, Дечани, X V  в. -  па
пир 6 -  текст 6 -  повез 6 -  записи в. 
записи -  украс, заставица 6 -  иницијали 
6 -  Четворојеванђеље, Дечани (1494) -  
папир 7 -  текст 7 -  повез 7 -  записи в. 
записи -  украс, заставица, иницијал 7, 8
-  боја 7, 8 -  Златоуст поспи, Дечани 
(1503) -  папир 8 -  текст 8 -  повез 8 -  
записи в. записи -  украс, заставица, 
иницијал 8 -  боја 8 -  ЧетворојеванВеље, 
САНУ, X V I -  папир 9 -  текст 9 -  записи 
в. записи -  украс: заставице, боје, ини- 
цијали 9, 10 -  димензије 9 -  место -  По- 
меник манастира Дечана, Дечани (1595)
-  папир 10 -  текст 10 -  записи в. записи
-  украс: заставице, медаљони, боје 10, 
11 -  место 11 -  Акатисник, Дечани, 
1596-8, X V , X V in  (1628) -  папир И -  
текст, X V  в, X V I в. И -  записи в. за
писи -  украс заставица, иницијали 12 -  
Диоптра, ПеН (1440-50) -  папир 12 -  
текст 12 -  повез 12 -  записи в. записи -  
украси: заглавие, боје, иницијали 12, 13
-  Житије Грторија омиритскоГ, Пећ 
(1561) -  папир 13 -  текст 13 -  повез 13 -  
записи в. записи 1 -  украс, заставице, 
иницијали, боје 14 -  Триод поспи, Це- 
тшъе (1568) -  папир 14 -  текст 14 -  за
писи в. записи -  украс, заставице, ини- 
цијали, боје 14, 15 -  Псалтир, ПеН 
(1574) -  папир 15 -  текст 15 -  повез 15 -  
записи в. записи -  украси 15 -  Минеј 
празнични, ПеН (1576) -  папир 16 -  
текст 16 -  повез 16 -  записи в. записи -  
украси, иницијали 16 -  Мине/ за окто- 
бар, Грачаница (1535) -  папир 16 -  
текст 16 -  записи в. записи -  украси, 
иницијали 16 -  водени знаци (1524-
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1526) 16 -  Зборник, Пећ (1535-7) -  па- 
пир 17 -  текст 17 -  записи в. записи -  
повез 17 -  украс, иницијали 17 -  во дени 
знаци 17 -  Зонарина хроника, Хиландар 
(1520-30) -  папир 17 -  повез 17 -  текст
17 -  записи в. записи -  украс, вињета, 
иницијали 18 -  водени знаци 18 -  
Пролог (Коришки) НБС  (1573) -  папир
18 -  текст 18 -  мастило 18 -  записи в. 
записи -  украси, иницијали 18, 19 -  во
дени знаци 19 -  Псалтир с Последо
ванием, Цетиње (1528) -  папир 19 -  текст 
XVI в, XVII в. 19 -  повез Јован Бого
слов, Богородица, Распеће 19 -  записи 
в. записи -  украс заставице, иницијали
19 -  водени знаци 20 -  Псалтир с по
следованием, Цетшье (XVI в. и 1571) -  
папир 20 -  текст 20 -  повез 20 -  записи 
в. записи -  украси, заставит, боје, 20 -  
Четворојеванћеље, Хиландар (1450) -  
папир 21 -  повез 21 -  текст 21 -  записи 
в. записи -  украс иницијали 21 -  Чехпво- 
ројеванћеље, Пљевља (1476) -  папир 21
-  текст 21 -  записи в. записи -  украс 
(заставице) 21 -  Минеј празнични, ПеН 
(1523) -  папир 22 -  текст 22 -  записи в. 
записи -  повез 21 -  украси (заставит, 
иницијали, боје) 22 -  водени знаци 22 -  
Пролог сшиховни зимски, Цетиьье (1544)
-  папир XIV в. и XVI в. 23 -  текст 23 -  
повез 23 -  запис в. записи -  украс (ини- 
цијали, боја) 23 -  ПролоГ Музеј црквене 
уметности (1560) -  папир 23 -  повез 23
-  текст 23 -  запис в. записи -  украси 
(заставице, иницијали, боје) 23 -  Че- 
творојеванђеље, Пећ (1562) -  папир 24
-  текст 24 -  повез 24 -  записи в. записи
-  украс (заставице, иницијали, боје) 24, 
25 -  Четворојеванћеље, ЗоГраф (1567) -  
папир 25 -  текст 25 -  повез 25 -  записи 
в. записи -  украси (заставице боје) 26 -  
Поменик (манастир са Косова) XVI в.
-  папир 26 -  повез 26 -  текст 26 -  за
писи в. записи -  украс (плетенице, боје)
27 -  Панегирик, Софија Н Б 433, XVI в.
-  папир 27 -  текст 27 -  записи в. записи
-  ПролоГ за марГп-авГуст, Војсиловица 
(1560) 28 -  Минеј за октобар, Војсило- 
вица (1575) 28 -  Панегирик, Призрен 
(1569) 28 -  Панегирик, Грачаница (1580)
28 -  запис, Грачаница (1569) 28 -  Минеј, 
Јањево (1550) 28 -  ЧеШворојеванђеље,

Девич (1594) 28 -  Зтабен, Пећ (1568) -  
Мине) за децембар, БеоГрад (1570-80) 29 
водени знаци -  Букурешт БРА 221 
(1531) 17 -  Грачаница 7 и 9 (1531-5) 17 -  
Сент Андреја, Епарх. библ. Сиони, Бео- 
град 2 (1537) 17 -  Београд НБС 44 (1510) 
22 -  Никољац 14 (1524) 51 (1520-30) 22 -  
Дечани 20 (1510-20) 22 -  Софија ЦИАМ 
113 (XVI в,) 22 -  Никољац 4 (XVI в.) 22
-  Београд МСПЦ Грујић 31 34 (XVI в.) 
22 -  Београд, МСПЦ Грујић 222 (1560- 
70) 25 -  Загреб JA3Y Шс 17 (1535) 25 -  
Никољац 37 (1570) 25
заставице -  тип Владислава Граматика 
48 -  рукописи са Косова 41 -  Поменик 
Дечански 41 -  Лонгиново Четворојеван- 
ђеље 41 -  Псалтир с доследованием, Це- 
тиње 41 -  Андриалта (1473) 41 -  руко
писи у XV в. -  Четворојеванђеље ВАНУ 
41 -  Зборник Владислава Граматика 
(1469) 41 -  Андријанта Рила (1479) 41 -  
Зборник Рила 41 -  Пролог грачанички 
41 -  рукописи XVI в. -  Четворо] ев ан Бе
лье Максима Бранковића (1514) 41 -  Че
тверо) ев анђеље шишатовачко (1560) 41
-  Беч cod. siav. 1 Cryденица 41 -  Кру- 
пнишко четворојевађеље 41 -  Четворо- 
јеванђеље Пљевља 41 -  ЧетворојеванБе
ле дијака Влатка 41 -  Милешевско че- 
творојеванђеље 41 -  Псалтир с последо
ванием 41 -  Октоих првогласник (1570) 
41 -  Куманичко четворојеванђеље 41 -  
Четверо]еванђеље Лесново 41 -  Четво- 
ројеванђеље Студеница 41 -  Законик из 
Јањева 1620. г. 42 -  Четворојеванђеље 
студеничко (XVII в.) 42 -  Четворојеван- 
Беље (XVI в.) 42 -  Псалтир с последо- 
вагьем 42 -  ЧетворојеванБеље 42 -  Але
кс андрид а 42 -  рукопис у Аскаригону 
XIV в. 42 -  Минхенски псалтир 42 -  
Дионисијат 4 (ХШ в.) 42 -  Апостол из 
Берлина (XIV в.) 42 -  Четворојеванђеље 
Николе Стањевића (XIV в.) 42 -  хилан- 
дарски рукописи 42 -  сремски манасти- 
ри 42 -  иницијали -  НБС 639 42 -  Cfil 
433 42 -  САНУ 4 42 -  Цетиње 37 42 -  
Пећ 95 42 -  Пећ 51 42 -  Пећ 17 42, 43 -  
Пећ 19 42 -  y XIV-XV в. 43 -  y XV-XVI 
в. 43 -  у XVI-XVn в. 43 -  монографија о 
писару Матији (XVI-XVII в.) 43 -  писар 
Лукас и словенске скрипторије 43 -  
Дечани 14 43 -  Дечани 97 43 -  Дечани 47 
43 -  Дечани 64 43 -  иницијал уписан у
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квадрат 44 -  Житије Григорија Омирит- 
ског 44 -  Цетињски октоих Б. Црноје- 
вића (1494) 44 -  Псалтир српског семи
нара 43 (XVI в.) 44
кругови -  Ватикански српски јеванће- 
листар ХШ в. 32 -  Трновско јеванђеље 
1273. г. 32 -  Октоих, ХШ 32 -  Триод 
Анагоста Георгија ХШ в. 32 -  Слепчан- 
ско Четворојеванђеље XIV в. 32 -  Chil. 
422 XIV в. 32 -  Бечки cod. slav. 52 XIV в. 
32 -  Смедеревско четворојеванћеле XV 
в. 32 -  Драјков апостол (1428) 32 -  
Четворојеванђеље попа Оливера 155 
(1560) 32
минијатуре -  фигуративне -  Четвороје- 
ванђеље из м. Зограф 45 -  минијатура 
Јована 45 -  орао симбол јеванђелисте 45
-  симболи јеванђелиста -  у византијским 
рикописима 45 -  у српским рукописима 
45 -  Четворојеванђеље МСПЦ 357 45 -  
Четворојеванђеље из Сарајевске цркве 
45 -  Великосредишко јеванђеље 45 -  бо- 
сански рукописи 45, 46 -  Копитарево 
јеванђеле 46 -  Хваров зборник 46
мрежа ромбова -  сиријски рукопис (IX 
в.) 36 -  Јеванђеље Народне библиотеке 
214 36 -  Chil. 16/в (ХШ в.) 36 -  Драганов 
минеј (ХШ в.) 36 -  Chil 382 (ХШ в.) 36 -  
Пећ 95 36 -  заставица писара Никанда- 
ра, Дечани 14 36 -  Цетиле 37 36 -  САНУ 
4 36 -  Богданово јеванђеле JA3Y Шс20 
(ХШ в.) 36 -  Псалтир Бранка Младено- 
вића (1346) 36 -  хиландарски рукописи 
ХШ в. 36 -  различити мотиви -  Плевла 
59 36 -  Макаријево јеванђеле (ХШ в.) 36
-  Четворојеванђеле видинског митропо
лита Данила (XIV в.) 36 -  Јеванђеље 
(ХШ в.) 37 -  Chil 27 (XVI в.) 37 -  Сент- 
андреја 255с 37 -  Chil 433 -  поменик из 
Универзитетске библиотеке 37 -  Пролог 
стихир зимски Пећ 57 (1390-1400) 37 -  
Четворојеванђеле (XV в.) 37
плетеница -  у подним мозаицима (IX-XI 
в.) 34 -  рукописи из јужне Италије (IX- 
XI в.) 34 -  низ варијација 34 -  ланац 
(1020) 34 -  елипсе Патиос 33 (941) 34 -  
словенски рукописи 34 -  Македонски 
октоих ЈАЗУ Ш в. 9 ХП-ХШ в. 34 -  хи
ландарски типик Хил. таб. 3 ХШ в. 34 -  
Октоих ЈАЗУ ПЗ в. 9 34 -  Трновско je- 
ванђеље Ш а 30 (1273) 34 -  Гшъфер- 
дингов триод ХШ в. 34 -  Гилфердинго- 
во Дечанско јеванђеле 4. 34 -  српски ру-

копией Четворојеванђеље дијака Симо
на 34 -  Пећ 55 34 -  Chil. 433 34 -  Дечани 
109 34 -  смена ромба и елипсе -  Симон 
(Пећ 55) 34, 35 -  САНУ 279 34 -  Четво- 
ројеванђеље (XV в.) 34 -  Chil. 478 34 -  
Хил. таб. 108 34 -  заставица Пећ 17 34, 
35 -  Пролог Cod. Коп. 4 (1566) 35 -  Че- 
творојеванђеле из Кучајне (1575) 35 -  
плетеница и мрежа ромбова 35 -  заста
вица у САНУ 4 35 -  Chil 137 (1561) 35 -  
МСПЦ Грујић 207 (XVI в.) 35 -  Посни 
триод 59 (1584) 35 -  Српски псалтир 
ораховачки (1630-31) 35
повези рукописи -  Цетиле 26 (1544) 23 -  
Цетиле 18 (XIV в.) 23 -  Цетиле (XVI в.) 
23
нреплетни орнамент у рукописима -  
српски рукопис XVIII в, XIV в 29, 48 -  
флор алии мотиви 29 -  „балкански стал”
29 -  иницијали 30 -  порекло 30 -  келс, 
рукопис VÏÏ и VIO в. 30 -  Линдисферн- 
ско јеванђеље VITVIII в 30 -  Патомс 33 
(94) 30 -  камени рељефи из Далмације
30 -  Задар, преплет X в. 30 ~ Сплит, 
крстионипа XI в. 30 -  византијски руко
писи 30 -  латински рукописи 30 -  заста- 
виоце 30 -  словеднски 30 -  ирски руко
писи 31 -  кругови у низу -  грчко-римски 
мозаици 31 -  византијска уметност 31 -  
српски рукописи 31, 32, в. српски руко
писи -  шестар 32 -  Дечани 97 32 -  Де
чани 14 32, 33 -  САНУ 4 32, 33 -  Сме
деревско четворојеванђеле 32 -  Одеса 
1/106 -  САНУ 144 XVI в. 33 -  Василев 93
33 -  САНУ 280 33 -  Василев 89 33 -  
Крупнешко четворојеванђеље 33 - Ми- 
неј попа Раосава 33 -  Триод посни ХШ 
в. 33 -  МСЦП Грујић 210 33 -  Етро- 
полско јеванћеље (1273) 33 -  змијолике 
главе 33 -  Охридски апостол (XI в.) 33 -  
Парис гр 2237 33 -  Беч. îheolog. gr. 12 33
-  МСПЦ 356 (1561) 33 -  Зборник Хоми- 
лија 33 -  МСПЦ Грујић 198 (1520) 33 -  
плетеница 34-35 -  јужна Италија 34 -  
рукопис из 1020. г. 34 -  Патомос 33 (941)
34 -  словенски рукописи 34 -  македон
ски октоих (ХП-ХШ в.) 34 ~ Хиландар
ски типик (ХШ в.) 34 -  Октоих ХШ в. 34
-  Трновско јеванђеље (1273) 34
преплети -  словенски рукописи -  Маке- 
донско јеванђеље попа 1ована, Загреб 
ХП-ХШ в. 31 -  Добреићево јеванђеље, 
Софија, XIII в. 31 -  Апостол, JA3Y, ХШ

*  ДОБРИЛА ЈЕРКОВ
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в. 31 -  Октоих, JA3Y, ХШ в. 31 -  Тр- 
новско јеванђеље (1273) 31 -  Изборно је- 
ванђеље, ХШ в. 31 -  Орбељски триод, 
Ленинград, ХШ в. 31 
преплети орнаментима у штампаним 
књигама -  влашке 29 -  руске 29 -  мол- 
давске 29 -  Краковски осмогласник 29 -  
Цетињски октоих (1494) 29 -  Краковски 
посни триод XV в. 29 -  Млетачки слу- 
жабник Б. Вуковића (1519) 20 -  Миле- 
ni евски псалтир (1544) 29 
украси у маргинала -  Дечани 64 43, 44
-  Пећ 55 44 -  Крст као симбол 44 -  
САНУ 4 44 -  Пећ 17 44 -  Пећ 55 44 -  
рибица 44 -  Дечани 64 44 -  Цетиње 37 44
-  медузе 44 -  Дечани 64 44 -  поехар -  
Дечани 64 44 -  Пећ 55 44 -  Григоријев 
рукопис 44
флор алии орнаменти 48 -  дух византиј- 
ске уметности 37 -  из хеленско-римског 
периода 37 -  српски рукописи (XTV в) 37
-  Четворојеванћеље серског митрополи
та Јакова (XIV в.) 37 -  Четворојеванће- 
ље Николе Стањевића (XTV в.) 37 -  нео- 
византијски стал 38 -  класична византиј- 
ска орнаментика 38 -  украс из Диоптре 
(XTV-XV в.) 38, 39 -  Апостол (XIV в.) 38
-  рукописи са Косова 39 -  Метафраст 
Стефана Доместика (XV в.) 39 -  Пећ 55 
40 -  Богданово Четворојеванђеље 40 -  
Триод Анагосто Георгија (XIV в.) 40 -  
Еванђелистар из Требизонда (X-XI в.) 40
-  Пролог (1339) 40 -  Погодин 28 40 -  Па- 
ренесис Јефрема Сирина Рила (XTV в.) 
40 -  Дечани 126 40 -  Дечани 144 40 -  
Хил. 21 (XTV в.) 40 -  Максимовић ил. 30 
40 -  СЫ1 69 (XV в.) 40 -  Четворојеван- 
ђел>е лесновско 40 -  ПМХ (1590) 40 -  
ПМХ 47 (1599) 40 -  Четворојеванђеље 
(Marlay Oq. MSZ) (XVI в.) 40 -  рукопис 
Симеона Рачанина 40 -  Лонгинов Ака- 
тисник 40, 41
Уметност -  српска -  средњевековна 281
-  сакрална (XVIII в.) 89, 130, 131 -  мо- 
равска пластика 284 -  крстови 297 -  у 
Хабзбуршкој монархији 155 -  класична 
византијска орнаментика 38 -  византиј- 
ска 37, 281 -  тема -  ОруЬа страсти 282 -  
поствизантијска 317 -  европска у (XIX 
в.) 127 -  крст и бшъка 283 -  кринови 297
- не мачка -  лисна чаша 283 -  модерна 145

Underwood Р. 310, 312, 313, 314

Урошевац место 21
Урош млади краљ -  портрет у м. Дачени 79

-  портрет у м. Полошко 79
Успенски Б. А. 294 
Утјешиновић 134
Ухов Т. Б. руски истраживач -  о руским 

рукописима 3

Feltoe CL 254
Фенек манастир -  рукописи САНУ 280, Ва

сильев 89 33
Ферјанчић Б. 76, 77, 82
Ферстер Лудвиг бечки архитект -  о срп

ски м манастирима (1857) 207
Фетхислам нахија 165, 167, 180, 194, 205 -  

тврђава 172, 175 -  митрополија 178 -  ка- 
дилук 178

Филантропин манастир -  Муке (1531/2) 314
-  фигуре сиром ап тих (1560) 317

Филип место -  филактирион 257 
Филиповић Д. 293 -  CM. 246 
Филипопољ -  павликијани (X в.) 269 
Phillips. 6. 252
Филурдин тим ар -  полис из 1560. г. 162 — 

тврђава 199
филуриџцје 167, 172 -  статус (1530, 1542. и 

1586) 167 -  власи 202
Füves Ödön 93, 95
Fleming J. 283
Флорева E. 307, 316, 321 
Фонт Пал 89
Франц Алисон (A. Frantz) -  о типу визан- 

тијског орнамента 2, 4, 30, 31, 34
Французи -  ум . Милешева (XVII в.) 241
Француска 89, 223
фрањевци 268
Фриез ~ утицај на С. Шумановића 147 
Фружин кнез 166 
Фрушка гора 14
Фукс Игњат штамп ар -  штампарија 132 -  

литографија Бој на Косову 132 -  лито- 
графија Сеоба Срба 133

Хабзбуршка монархија 114 -  српска умет
ност 115

халвацинице 219, 220
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Халцедонски концил -  забране књига 276 
-  о јеретицима 276

Халкокондил Л. 333
Халовс атар 203
Хамбург град (XVI в.) 215
Хан В. 225
Ханан, краљев табуларијус и архивар 252 -  

Авгаров поел аник у легенда 252, 253
Хариеијадис М. 1 -  Раскошни византщеки 

стыл у јужнословенским рукописный 
XIV и X V  века 3, 13

Хас породица у земљи загора (XVI в.) 35
Хасан спахија, тимарник 200
Хаупт бечки олеограф 139
Hausherr Irénée 273
Hađžibeglc H. 163
Хаџидакис M. (М. Chatzidakis) 12, 305
Хациниколау Емануел (Emmanel Chatziniko- 

laou) 93
Хаци Дурак мехала 175 
Хаџи Мустафа махала 175 
Henkei А. 286 
Henry P. 313
хералдика -  крин 284 -  византијска 287 -  

поствизантијска 287
Хербен -  утицај на С. Шумановића 147
Хердер Ж. А. В. барон 181 -  у Србији (1835) 

181
Hering Gunnar 93
Херцеговкна 35, 114, 115, 126 -  квадратне 

заставице у књигама 48
Хес Балтер 145
Хизир тимарник 169, 194
Хиландар манастир -  архиепископ Јован и 

Зонорина хроника 18 -  кат о лик он 63 -  
редослед сцена 312 -  трпезарија -  су- 
срет св. Саве и св. Симеона у м. Вато- 
педу (1622) 68, 69 -  композиција живо- 
писа св. Саве 69 -  као узор 72, 73 -  про
падание библиотеке 229 -  турско заузе- 
ће (1821-831) 229 -  преписивање књига 
233, 238 -  „Летовник скрашени” 259 -  
писари 332 -  в. и рукописи -  заставица 
архитектонског типа (X III в.) 36 -  
Четворојеванђеље (X V I в.) 42 -  Исалгир 
с последовањем (X V I в.) 42 -  жираиште 
украшавања рукописа (X V I в.) 48

Хлат јерменски град 259

Хоматијан Димитрије охридски архиепи
скоп 327 -  протестно писмо 327

Хопово манастир 238 -  Цветни триод (1654) 
314

Horozoco Ivan de 288
Храбак Б. 221
Хрвати -  као чланови Уједањене омладане 

српске 134
христијанизаццја -  легенда о Авгару 253
Христов Г. 314
Христова Б. 33
хришћани 190, 244, 305 -  православии -  све

та тајна јелоосвећења 84, 85 -  као спа- 
хије (XV в.) 165 -  статус раје 168 -  у 
Сврљигу (1455) 171 -  у Нахији Бања 
(1455) 174, 175, 177 -  у Београду (XIV 
в.) 214, 216, 220, 222 -  медовина 221 -  
начин облачегьа 224, 226 -  прелазак у 
турску службу 238 -  исламизирање 232, 
305 -  житија светитеља 238 -  живот 
према идеалном моделу 238 -  апо- 
крифна књижевност 239 -  победа над 
грехом и смрћу 266 -  Авгар као та
лисман 268

хришћанство -  мистика 254 -  борба против 
персијске најезде 254 -  догматско-рели- 
гиозне контроверзе 254 -  уметност 282 -  
монографска симболика 293 -  црквене 
догме 317, 319 -  вера 318 -  нада у вечни 
живот 318 -  пагански мудраци 320 -  цр- 
ква 325, 330 -  народа 326, 327, 330

Хуњади 173 -  упад у Сврљиг (1454) 173
Хусейн, спахија, тимарник 197

Цамблак Георгцје -  житије Стефана Де- 
чанског 86

Цариград 255, 259, 330 ~ Св. Софија -  
преиначавање и пресликавање 75 -  
Хара манастир (Кахрије Вами) (XVI в.) 
-  циклу с земаљског служења Христа 
313 -  опсада (1453) 177 -  путописац о 
Ц. (1559) 218 -  у XVI в. 242, 243 -  аварски 
народ на „Пнеуматским плочама” 266 -  
високи крутови друштва 253 -  пренос 
нерукотвореног лика из Едесе (944) 255, 
256, 267

Цариградска патрмјаршија 178 -  мајка цр- 
ква 328, 329 -  творац црквено-политич- 
ке идеологи)е на Истоку 328

цариградска црква 327, 328, 330
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Царина породица из Панчева 114, 118, 121, 
126

Цветко житељ Доње Локве (XVI в.) 185 
Цветковић Бранислав 75-88 
Цер -  манастир Светих арханђела 49 
Цернић Л. 2, 19, 85
Цетиње -  штампање књига (XV в.) 14 -  пр- 

ва штампарија (1493-96) 265 -  октоих Б. 
Црнојевића (1494) 44

Cecchelli С. 271
Цигани -  у Београду (XVI в.) 216 
Цонев Б. 27, 237, 272
црква -  византијска 286 -  несторијанска 

286 -  монофизитска 286 в. и српска
Црна Гора -  манаетирске штампарије 332
Црна Река место 166, 196, 210 -  царски хас 

(1560) 167, 170, 182, 194 -  облает 169, 
179, 183 -  соколари (XVI в.) 166 -  дер- 
бенџије (XVI в.) 166 -  погранична 
облает Видинског сашдака (XV-XVI в.) 
168 -  манастири 180, 181, 210 -  нахија 
181, 194, 205 -  манастир Св. Борђе 194

Прни Тимок слив 168, 181, 182, 183, 185, 
195

Црнојевић Ђурђе штампар (XV в) 14 

Чавръков Г. 301
Чајниче -  српска ц. -  јеванђеље попа Оли

вера (1513) 245
Чанева-Дечевска Н. 56
Чар Дрнда X. 215, 223
Чарнић Е. 285
Чепел острво у Мађарској 89, 90 -  ц. Св. 

Аврама 90
Чепрленци село у Бугарској -  црква 64
Череписки манастир (XVII в.) -  Исцељење 

раслабленог у Витезди 315 -  Христос и 
Самарићанка 315 -  Исцељење слепота 
од рођења 315

Черкези 51, 52
Черковча село -  мартолоси 165
Черновски -  препис чти минеја митрополи

та Макарија 258
Честобродица клисура 168
Чикаго 274 -  П. Чортановић у Ч. (1865/6) 

135 -  Светска изложба (1893) 135 -  
Амулет ротулус, колофон на реверсу 
(1374) 262 -  минијагуре ротулус -

портрета јеванђелиста 271 -  Тројица 
271 -  Богородица са Христом 271 -  Да
видова молитва 271 -  рукописни
ротулус -  јеванђелиста 262 -  никејски 
credo 262, 271 -  Псалм 68 262, 271

Чирак Хизир турски великаш 169
Читлук место 167
Чортановић Павле (1830-1903) -  у Србији

129, 137, 138 -  у Бечу 129, 131 -  у Врд- 
нику 129, 130, 131 -  у Новом Саду 129 — 
у Америци 135 -  у Неготину 135, 138 — 
у Бакову 135 -  у Београду 137 -  Тело 
Стефана Высокох доносе Бурђу Бран- 
ковићу 130 -  Манастир Раваница за- 
дужбина кнеза Лазара (1862) 130, 132, 
133 -  Косовски бој са Лазаревым по- 
томцима 130 -  литографије као позо- 
ришна декорација 133 -  слике српских 
светитеља 134 -  Спаљивање моштију ’ 
св. Саве 136, 138 -  Косовски бој (1862)
130, 132, 136, 137 -  Лука Вукаловић и 
херцеювачки устанак 1852-1862. 137 -  
Кнез Лазар и њеГоеа йородица (1860)
132, 139 -  Вечера кнежева (1861) 132,
133, 138, 139 -  Jyl Богдан и JyïoeuHu 
(1860) 132, 139 -  Бој на Косову -  Цару 
Лазару убиьие коња 139 -  Бој на Косову
-  I удар на Турке 135, 136, 139 -  Милош 
пред Муратовым шатором 135, 136, 
138, 139 -  Милош убија Мурата 135, 
136, 139 -  Погубљење цара Лазара 135, 
136, 139 -  утицај Д. Аврамовића 130 — 
Свети Сава (1859) 131, 132 -  Косовски 
лист 132 -  Јован Суботић 133, 135 -  
Владика Платон АтанацковиН 133, 135
-  Лука Вукаловић 133, 137 -  Српски 
пастир 135 -  Сеоба Срба 133, 138 -  ли- 
тографије са А. Стефановићем 136, 137
-  сарадња са С. Бошковићем 137 -
писмо Ј. Бошковићу 132, 133, 134, 137 -  
творац олеографије 138 -  каталог
литографија ГГ Ч. 139-142

Чортановић -  Петар отац П.Ч. 129
Чу бар ска река 208
Чука Малог Голинца (Голинска чука) 

село 203
Чулић Брако 264
Чума (Хума) манастир (XVI в.) 195 
Чурчић Л. 275
Џамија Абдематиф мех ала 175 
Џамија Јехаја-бег махала 175
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Џепина Мирјана 132
Џунова А. 1, 4, 19, 29, 31, 33 -  о бугарским 

рукописима 3

Шабаковић X, (Н. Šabanović) 162, 174, 214, 
215, 218, 219, 220, 222, 223, 226

Шајна река 206 -  место код Кладова 207
Шакота М. 1, 10, 11, 13, 18, 25, 60, 282, 289

-  Инветпар рукописных књига дечанске 
библиотеке 2

Šakota S. ИЗ
Шалудовац село -  метох м. Лавре 168
Шарбан Вода Деструца из Букурешта -  

оснивач м. Вратне (1415) 206
Шаренград -  црква -  верзија Косовско'г 

боја П. Чортановића 130
Шафарик Јанко 134
Шашки потес 170
Шелмић Л. 109, 119, 120, 125, 130
Schöne 286, 287, 288
Шепер Корнелиј Дуплици] аустријски ди

пломата - о м .  Милешева (1533) 242
Шепкин М. В. руски истраживач -  о рус- 

ким рукописима 3
Шепкин В.Н. 3, 29
Schilling М. 286, 287
Шимановци -  ц. Св. Николе -  иконостас 

К. Лекића 115, 117, 118, 119, 125, 126, 
127 -  уговор 1820. г. 116 -  и. Христа 119
-  и. Богородице 119 -  композиција 
празника 119 -  Преображење 119 -  Ваз- 
несење 119 -  Васкрсење 119 -  Силазак 
Св. духа 119 -  женски ликови 119 -  Су- 
срет Богородице и Јелисавете 120 -  узо- 
ри 120 -  Мироносице на гробу Христо
ву 120 -  Давид са харфом 120

Шимић Антун Бранко 147 -  о. С. Шума- 
новићу 147 -  часопис Савременик 147

Шипиково село 204
[Лишено ц. Св. Николе (1565) 70, 73
Шкаламера Же л* ко 203
Шкорпил К. 306
Шкорпил X. 306
Штављанин-Ћорђевић Љ. 2, 19, 24, 25, 76,

85
Штајнер Харнрих (Heinrich Steiner) -  

штампао Emblematum Liber 288

Штим -  место (1690) 8 -  ц. Св. Спаса -  
замена Тајне вечере Прањем ногу 
(1601) 62, 70, 71, 73 -  преписивачка де- 
латност 236

Шт роема] ер бискуп 134 -  писмо П. Чорта- 
новића (1898) 134, 135

Schubert V. 294
Шуљагина Е, В. 29
Шуљак Андрија 134
Шумановић Сава -  текстови: Сликар о 

сликарству и Зашто волим Пусеново 
сликарство 145-157 -  текстови уметни- 
ка 145, 156 -  о уметности уопште 146 -  
критичке и теоријске мисли о уметно
сти 146, 156 -  Књижевник загребачки 
часопис (1924) 146 -  у Загребу 146, 147
-  у Паризу 146, 147, 155 -  утицаји 147 -  
пропаганда француске уметности 147 -  
1921. година 147, 148 -  симболистичке и 
експресионистичке ознаке 148 -  сезани- 
стичке и кубистичке слике 148, 153 — 
Париско двориште (1921) 148 -  Пари- 
ско üpedlpabe (1921) 148 -  Мртва при
рода (1921) 148, 149, 155 -  Скулптор у 
атељеу (1921) 148, 149, 155 -  урбани мо- 
тиви 149 -  идеални предели 149 -  фигу- 
ралне композиције 149 -  трансформаци- 
ја 149, 150 -  на извору (1921) 149 -  Три 
жене -  полуактови 149 -  Пасторала 
(1923) 149 -  Женски акт у пејсажу’ 
(1923) 193 -  Три акта (1923/4) 149 -  
Варијација на ант инку тему (1924) 149
-  Предео са женском фтуром (1924) 
149 -  Жена крај прозора или Жена са 
чаиюм (1924) 149 -  ренесансни тип 
слике 149 -  утицај Пусена 149 -  утицај 
Давида 149 -  угицај Енгра 149 -  неспо- 
разуми у средини 151 -  чисто сликар
ство 152 -  архитектура слике 152 -  ауто- 
номија дисциплине сликарства 152 -  
прави модерни уметник 153 -  Аутопор
трет (1925) 153 -  Берачице (1925) 153 -  
Концерт у пољу (1925) 153 -  колоризам 
153 -  Доручак на трави (1927) 153 -  
Пијани брод (1927) 153, 155 -  Мост на 
Сени (1929) 155

Шумник место у Пећкој нахији 1544. г. 23
Шупут М. 53, 55, 56, 59
Шурднловић Зован 73
Шчепкин руски научник -  о рукописном 

орнаменту 3
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Слике, фотографије, цртежи, бакрорези, мапе,

Абагар, легенда
Љубљански, XVI в. -  Христ Анђео Ве- 
ликог Савета носи Мандалион (сл. 3, 
279/281) -  Матејић, фреска, XIV в, Дела 
апостолска, Христов лик на синдону (сл. 
4, 279/281) - прва страна плоче а (сл. 11, 
279/281) -  реверс прве стране б (сл. 12, 
279/281) -  друга плоча ц (сл. 13, 279/281)
-  реверс друге плоче д (сл. 14, 279/281)

Авгар, легенда
Њујорк, Пиерпонт Морган библиотека 
MSS No 499, XIV в. (сл. 1, 279/281); Па- 
риз, Национална библиотека Cod. Gr. 
1528. fol. 182, XI в, Покрштавање Авгара 
(сл. 2, 279/281); Мадрид, Национална 
библиотека, Рукопис скилице, XI в. fol. 
131, Пренос Убруса из Едесе у Цари- 
град 944. г. (сл. 5, 279/281); на Синајској 
и. Диптиху, X в. (сл. 6, 279/281); слоно- 
вача са портретима Константина Пор- 
фирогенета, X в. (сл. 7, 279/281); Амар- 
толова Хроника, Српска редакција Ле- 
товник, Хиландар, XIV в, САНУ, Архив 
(сл. 8, 279/281); Архив САНУ, Еухологиј 
Виченца Вуковића, Христос предаје Лу
ки Нерукотворени лик (сл. 9, 279/281); 
Епистолија Христова Авгару а) б) ц) 
(сл. 10, 279/281); Лескоец, фреска, Ваз- 
несење с убрусом (сл. 15, 279/281)

Александрово код Суботице в. стуб-крсти-
оница

Атина
Византолошки музеј
Богородица Елеуса, 1750. г. (сл. 13,105/106)
-  Богородица Елеуса (сл. 14, 105/106) 
Канелопулос музеј
и. Св. Борђе (сл. 2, 105/106)

Банлок
Георг Раните, Исус Христос, 1741. г. (сл. 
1, 112/113)

Београд
Нар одни музеј
и. Св. Наума (сл. 10, 105/106)

тврђава и подграђа, 1603. г. (сл. 1, 
228/229)

Bertelli Fernando, 1563. г.
Словенка, 1563. г. (сл. 7, 228/229) 
Словен, 1563. г. (сл. 8, 228/229)

Бранковић Теодор в. Грачаница
Брестач

иконостас ц. (сл. 5, 128/129)
Константин Лекић
Света тројица (сл. 6, 128/129); Вазнесе- 
ње (сл. 7, 128/129); Преображение (сл. 8, 
128/129)

Видински санцак
подручје с поло ж ај ем манастира (црт. 1, 
212/213); ктиторска композиција (црт. 6, 
212/213)
Лапушња манастир
манастирска целина (црт. 3, 212/213); Св. 
Филиктимон (сл. 2, 212/213); ц. Св. Ни
коле (сл. 3, 212/213); ктиторски натпис 
(црт. 4, 212/213); основа ц. (црт. 5, 212/213) 
Крепичевац манастир 
X. Успења Богородице са југоисточне 
стране (сл. 3, 212/213); х. Успења Бого
родице са југозападне стране (сл. 4, 
212/213); ктиторски натпис и Деизис 
(сл. 5, 212/213); ктиторска композиција 
(сл. 6, 212/213); Георгије, део ктиторске 
композиције (сл. 7, 212/213); Успенье 
старца Јосифа (сл. 8, 212/213); олтарска 
преграда (сл. 9, 212/213); Прича о Ино- 
рогу и св. Варлааму (сл. 10, 212/213) 
Лозица манастир
основа, подужни и попречни пресек 
(црт. 2, 212/213)

гравира
Св. Борђе (сл. 1, 105/106); Богородица, 
Беч 1761. г. (сл. 4, 105/106); Богородица, 
Пешта, 1791. г. (сл. 3, 105/106)

Грачаница манастир
портрет Теодора Бранковића, довратник 
ђаконикона (сл. 1, 88/89); Теодор Бран-
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ковић, 1429. г. (сл. 2, 88/89); калк нат- 
писа на портрету Теодора Бранковића 
(сл. 3, 88/89); Смрт липљанског епи- , 
скопа Теодора (сл. 4, 88/89)

Жефаровић
гравира Св. Јован Владимир, Беч, 1742. 
г. (сл. 9, 105/106)

Жефаровић и Месмер
гравира Св. Никола, Беч, 1742. г. (сл. 5, 
105/106); гравира Св. Никола, Беч, 1742. 
г. (сл. 6, 105/106); Богородица Олимгшо- 
тиса. Беч, 1751. г. (сл. 7, 105/106): Св. 
Наум, Беч, 1743. г. (сл. 10, 105/106)

Земун
Контумацка ц.
Престона и. Христа (сл. 10, 128/129); пре- 
стона и. Богородице са Христом (сл. 11, 
128/129); Тајна вечера (сл. 12, 128/129)

Изник
керамички тањир XV в. сл. 5 , 249/250)

И Стамбул
Топкаии-Сарај музеј
бакарна вдела XVI в. (сл. 4, 228/229); пор
трет Селима Ш, 1570. г. (сл. 11, 228/229); 
кожна кугија XVI в. (сл. 16, 228/229)

Косово и Метохија в. украс
Крепичевац манастир в. Видински санцак
Лапушња манастир в. Видински санцак
Лекић Константин в. и Земун и Брестач
Лозница манастир в. Видински сащтак
Лондон

Викторија и Алберт музеј
сребрни бокал, XVI в. (сл. 6, 228/229)

Месмер в. Жефаровић и Месмер
Nicolai Nicolo de, XVI в.

Дубровачки гласник, XVI в. (сл. 2, 228/229); 
Дубровачки трговац, XVI в. (сл. 12, 228/229); 
Војник, XVI в. (сл. 16, 228/229)

Нови Пазар
Алгум-Алем џамија, ХЛТ в. (сл. 3, 228/229) 

Овсеница
детал» са портала (сл. 2, 112/113)
Георг Раните
Св. арханђел Матеј (сл. 3, 112/113); Св. 
Симон (сл. 4, 112/113); Св. Павле (сл. 5, 
112/113)

Олимпиотиса манастир
и. Богородице (сл. 8, 105/106)

Пећ XVI в.
сребри a минђуша (сл. 13, 228/229)

Пећка натријаршија
Исцељегве два слепа човека, 1561. г. (сл. 
10, 228/229)

Поповић Неделько и Георг Раните 
Апостол Петар (сл. 6, 112/113)

Раните Георг в. Баплок и Овсеница
Сшьачки манастир

изглед ц. са југоистока (сл. 1, 74/75); 
Архијереји на северно) страпи апсиде -  
св. Атанасије и св. Василије (сл. 2, 74/75): 
Благовести -  деталь сликане архитекту
ре из а Богородице (сл. 3, 74/75); Издај- 
ство Јудино (сл. 4, 74/75); Улазак у Је- 
русалим (сл. 5, 74/75); Силазак у ад -  
деталь (сл. 6, 74/75); Пророни на север- 
iioj страни источног травеја; Горњи део 
вазнесења Христовог -  деталь (сл. 7, 
74/75); Пророци на јужној страни 
источног траве ja (сл. 8, 74/75); Пророци 
на северној страни западног травеја (сл. 
9, 74/75); Богородица шира од небеса у 
полукалоти апсиде (сл. 10, 74/75); Ваз- 
несење Христово (сл. 11, 74/75); Христ 
Пантократор (сл. 12, 74/75) -  основа 
(црт. 1, 74/75) -  попречни пресек (црт. 
2, 74/75) -  подужни пресек (црт. 3, 
74/75) -  распоред фресака на неточном 
зиду олтарског простора (црт. 4, 74/75) -  
трагови натписа уз портрете ктитора 
(црт. 5, 74/75) -  распоред живописа на 
јужном зилу наоса (црт. 6, 74/75) -  рас
поред живописа на северном зи;гу наоса 
(црт. 7, 74/75) -  распоред живописа на 
сводним новршинама наоса (црт. 8, 
74/75)

Спилаиотиса манастир
Богородица Елеуса 1749. г. (сл. 12,105/106)

Српски Ковин в. стубови свећњаци 
стуб -  крстионица

у српској православно] ц. у Александро
ву код Суботице (сл. 3, 91/92)

стубови -  свећњаци
у српској православно] ц. у Српском 
Ковину/ (сл. 1, 91/92); у српској право
славно) ц. у Сусеку (сл. 2, 91/92)

Студеница
Богородичина ц.
Георгије Нови Кратовац, 1568. г. (сл. 9, 
228/229)
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Сусек в. сгубови-свећњаци 
у крас

заставит -  Пећ 17, лист 76 (I сл. 1, 50/51); 
заставит -  Пећ 55, лист 295 (I сл. 2, 50/51); 
заставит -  Пећ 55, лист 14 (I сл. 3, 
50/51); заставит -  Пећ 95, лист 1 (П сл. 
4, 50/51); заставит -  Пећ 17, лист 127 (И 
сл. 5, 50/51); заставит -  Пећ 17, лист 216 
(Ш сл. 6, 50/51); заставит -  Дечани 109, 
лист 13 (Ш сл. 7, 50/51); заставица -  Де
чани 109, лист 5 (Ш сл. 8, 50/51); заста
вица -  Дечани 97, лист 6 (IV сл. 9, 50/51); 
иницијал У -  Дечани 97, лист 6 (IV сл. 
10, 50/51); рука с пехаром, украс у мар
тини -  Дечани 64, лист 18 (IV сл. 11, 
50/51); украс у мартини -  Дечани 64, 
лист 80 (IV сл. 12, 50/51); иницијал О -  
Дечани 64, лист 236 (IV сл. 13, 50/51); 
украс у мартини -  Дечани 64, лист 128 
(IV сл. 14, 50/51); иницијал В -  Пећ 95, 
лист 1 (V сл. 15, 50/51); иницијал И -  
Пећ 17, лист 217 (V сл. 16, 50/51); ини
циал С -  Пећ 95, лист 193 (V сл. 17, 
50/51); заставит -  Пећ 55, лист 224 (V 
сл. 18, 50/51); иницијал Р- Дечани 64, 
лист 82 (VI сл. 19, 50/51); украс у мар
тини -  Дечани 64, лист 77 (VI сл. 20, 
50/51); украс у мартини -  Пећ 55, лист 
36 (VI сл. 21, 50/51); украс у мартини -  
Пећ 55, јшст 204 (VI сл. 22, 50/51); украс 
у мартини -  Пећ 55, лист 46 (VI сл. 23, 
50/51); украс у мартини -  Пећ 55, лист 
26 (VI сл. 24, 50/51); украс у мартини -  
Пећ 55, лист 314 (VI сл. 25, 50/51); 
иницијал Б -  НБС 639, лист 184 (VU сл. 
26, 50/51); иницијал II -  НБС 639, лист 
310 (УП сл. 27, 50/51); инииијал Е -  Пећ 
19, лист 137 (УП сл. 28, 50/51); иницијал 
Р -  Пећ 19, лист 96 (VII сл. 29, 50/51); 
иницијал Р -  Пећ 64, лист 41 (VH сл. 30, 
50/51); ининијал В -  Пећ 70, лист 43 
(VII сл. 31, 50/51); иницијал W -  lieh 51, 
лист 74 (VE сл. 32, 50/51); иницијал X -  
Пећ 70, лист 91 (УП сл. 33, 50/51); за
ставица -  УБ 6, лист 1 (УШ сл. 34, 
50/51); заставица -  Цетшье 39-82, лист 6

(УШ сл. 35, 50/51); Дечани 14, лист 237 
(IX, 50/51); Пећ 17, лист 7 (X, 50/51); 
Пећ 17, лист 214 (XI, 50/51); Пећ 17, 
лист 79 (ХП, 50/51); Пећ 95, лист 1 (ХШ, 
50/51)

Чортановић Павле литографије
Свети Сава, 1859. г. (сл. 1, 143/145); Др 
Јован Суботић, 1860. г. (сл. 2, 143/145); 
Цар Лазар и шегова породит, 1860. г. 
(сл. 3, 143/145); Предговор Павла Чорта- 
новића, 1860. г. (сл. 4, 143/145); Југ Бог
дан, 1860. г. (сл. 5, 143/145); Дуг Богдан 
и гьегови синови, 1860. г. (сл. 6, 143/145); 
Владика Платон Атанацковић, 1860. г. 
(сл. 7, 143/145); Бој на Косову, 1862. г. 
(сл. 8, 143/145); Кнежева вечера, 1861. г. 
(сл. 9, 143/145); Милош Обилић после 
завере пред шатором цара Мурата 1870- 
71. г. (сл. 10, 143/145); Милош Обилић 
пробада цара Мурата на месту Мазгиту, 
1870. г. (сл. 11, 143/145); При издисању 
цара Мурата, цару Л аз ару главу секу, 
1870-71. г, (сл. 12, 143/145); Цар Лазар 
са Дуг Богданом и девет Дуговића (први 
удар на Турке), 1871. г. (сл. 13, 143/145); 
Војвода Лука Вукаловић, 1862. г. (сл. 
14, 143/145); Спаљивање моштију Све- 
тог Саве, 1871. г. (сл. 15, 143/145); 
Стабло српских владара, 1871. г. (сл. 16, 
143/145); Стабло српских владара, 1872. 
г. (сл. 17, 143/145)

Шимановци
иконостас ц. (сл. 1, 128/129)
Константин Лекић
Богородица са Христом (сл. 2, 128/129); 
Крштење (сл. 3, 128/129); Илустрација из 
Друге књиге о царевима, северна пев- 
ница (сл. 4, 128/129)

Шумановић Сава
Аугопортрет, 1928. г. (сл. 1, 157/159); У 
загребачком атетьеу, 1921. г. (сл. 2, 157/159); 
Морнар на молу, 1921/2. г. (сл. 3, 157/159); 
Мртва природа, 1924. г. (сл. 4, 157/159); 
Скулптор у атељеу, 1921. г. (сл. 5, 
157/159)
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